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Садржај завршног рачуна 

 
Члан 14. 

 
Завршни рачун града Крушевца за 2015. годину 

садржи: 
 
1. Биланс стања, 
2. Биланс прихода и расхода, 
3. Извештај о капиталним издацима и примањима, 
4. Извештај о новчаним токовима, 
5. Извештај о извршењу буџета, 
6. Објашњење одступања између одобрених средстава 

и извршења, 
7. Преглед примљених донација и кредита, 

домаћих и страних, као и извршених отплата 
кредита, 

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и 
сталне буџетске резерве, 

9. Извештај екстерне ревизије.  
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.  

 
Члан 16. 

 
Одлуку о Завршном рачуну буџета града 

Крушевца за 2015. годину, са Извештајем о извршењу 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2015. годину, 
доставити Министарству финансија Републике Србије 
- Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2016. године. 

 
Члан 17. 

 
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 417-1/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

 
174 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

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

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 08.07.2016. године, донела је 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 
ГАРСКОГ ПОТОКА И ГАРСКОГ КОЛЕКТОРА 

(од ул. Цара Лазара до ул. Војводе Мишића)  
У КРУШЕВЦУ 

 
А1/ ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 

1.1. Положај и опис граница подручја које се  
       уређује Планом  
 
Природни одводници атмосферских вода су 

водотоци који пролазе кроз уже градско језгро и 
припадају сливовима река Западне Мораве и Расине. 
Најзначајнији део одвода атмосферских вода је усмерен 
ка водотоцима слива Западне Мораве и то: Кошијски, 
Кожетински, Гарски, Вучачки и Меримин поток. 

Подручје које се уређује Планом детаљне 
регулације обухвата водоток Гарског потока  и то од 
улице Цара Лазара узводно до улице Војводе Мишића.  

Површина подручја које се обрађује Планом 
детаљне регулације износи 2ха и 50ари. 

 
Опис границе Плана 
 
Граница плана је дефинисана у односу на трасу 

Гарског потока и трасу будућег колектора отпадних 
вода, тако да обухват Плана, подразумева појас ширине 
од 12.00м до 22.00м, у зависности од положаја обале и 
положаја сервисне саобраћајнице као и постојања 
потпорних зидова, дужине од око 1.5км. 

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 
катастарским општинама Крушевац, Лазарица и 
Пакашница, и сачињавају га следеће катастарске парцеле: 

 
КО Крушевац: 

целе катастарске парцеле 3634/1, 3633/3, 3635/3, 
3635/7, 3262/2, 3264/2, 3264/3 и делова катастаских 
парцела 5967/2, 3633/2, 5967/1, 3635/4, 3635/1, 3589, 
5936/1, 3588/1, 3588/32, 3588/33, 3588/34, 3502/32, 3444, 
3442, 3440, 3506/1, 3504/2, 5947/4, 3255, 3256, 3436, 
3439/1, 3258, 3259, 5936/4, 5936/6, 5936/8, 5936/9, 
3439/2, 3261, 3262/1, 3264/1, 3265/11, 3194/1, 3194/2, 
3194/3, 5936/7, 3268/4, 3268/3, 5936/3, 3193/3, 3191/3, 
3191/1, 5936/2, 3268/1, 3271, 3186, 3184, 3116, 3117, 
3118, 3119, 3179, 3177,3120, 3121, 3122, 3123, 3129, 
3174, 3170, 3130, 3135, 3168, 3167, 3165, 3164, 3163, 
3162/1, 3139, 3160, 3158, 3149, 3146/1, 3148, 3150, 
2860/3, 2860/1. 

КО Лазарица: 
 



   196                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                  09.07.2016. 

 

делови катастарских парцела 2099/2, 1775/2, 
1777/3, 1777/2, 1780, 1599/1, 1599/2, 1598/2, 1600, 
1601/2, 1602, 1603 

 
КО Пакашница:  
делови катастарских парцела 864/8, 89/1, 53/2, 53/1, 

54/1, 51/2, 51/1, 51/3, 54/2. 
 
1.2. Правни основ 
 
Одлука о изради Плана детаљне регулације 

Гарског потока и Гарског колектора (од ул. Цара 
Лазара до ул. Војводе Мишића) у Крушевцу (I број: 
350-304/2015. усвојена на седници одржаној 25.06.2015. 
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 условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2011) 

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

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 је Генерални 

урбанистички план Крушевца 2025 („Сл. лист града 
Крушевац“, бр. 3/15). 

 
Гарски поток 
 
Дужина трасе кроз подручје ГУП-а: 8 км 
 
Десна притока Западне Мораве. Водоток се 

формира у зони насеља Гари. Кроз подручје плана се 
пружа правцем југ – север. Регулација је извршена на 
делу од моста у улици Н. Марковић до улива у З. 
Мораву у зони јасичког моста. Карактеристика 
водотока је да тренутно служи као значајан пријемник 
непречишћених вода из домаћинстава који у њега 
доспевају или директним прикључивањем или из 
притока (нпр. Кожетински поток у који се преливају 
значајне количине фекалних отпадних вода из система 
градске канализације услед успора који се јављају у 
њој). Планира се комплетна регулација овог водотока. 

 
На основу ГУП Крушевац 2025, постојећу градску 

канализациону мрежу треба прилагодити захтевима 
одвођења отпадних вода до постројења за 
пречишћавање примарним колекторима ,,А“, ,,Б“ и ,,Ц“.  

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” и “14. октобар”, 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. У циљу евакуације отпадних вода из 
насељених места Гари, Пакашница и дела Лазарице 
планира се изградња посебног колектора који се 
прикључује на постојећи главни градски колектор, а 
траса пролази уз деснообални насип Гарског потока. 
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Извод из ГУП Крушевац - План мреже атмосферске канализације и водопривредних  објеката 
 
 

 

Водоток I реда (З.Морава, Расина и Пепељуша)

Водоток I реда регулисан отвореним каналом

Водоток II реда

Водоток II реда регулисан отвореним каналом

Водоток II реда регулисан затвореним каналом

Водоток II реда планиран за
регулисање отвореним каналом

Водоток II реда планиран за
регулисање затвореним каналом

планиран таложник и сифон

Водоток I реда планиран за регулисање
отвореним каналом
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Извод из ГУП Крушевац – План мреже одвођења отпадних вода 
 

постојећи испуст фекалне канализације

локација за ЦППОВ са постојећом ПС

планирани фекални примарни колектор

планирани потисни цевовод фекалног
примарног  (секундарног)  колектора

планирана потисна станица (ПС)

део трасе примарног колектора која се укида

планирани фекални секундарни колектор

измештање трасе главног градског колектора
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друга документација значајна за израду Плана 
 
Урбанистичка документација израђена у 

предходном периоду и то: 
 
- ПДР стамбеног насеља Лазарица 5 у Крушевцу 
- ПДР стамбеног комплекса Равњак 3А у Крушевцу 
- ПДР стамбеног комплекса Равњак 3Б у Крушевцу 
 
1.4. Преглед претходних услова и података 

издатих од стране надлежних  институција 
 
За потребе израде Плана детаљне регулације, 

прибављени су и коришћени подаци и услови издати од 
стране надлежних органа и организација и то: 

 ЈВП Србијаводе Београд, водопривредни 
центар Морава Ниш, 02-07-628/2 од 12.02.2016.год. 

 Телеком Србија, бр. 57356/2-2016, од 
12.02.2016. год. 

 Електросрбија ДОО, бр. 8x.0.0.0.-D.09.11.-
40708/2 од 11.02.2016. год.  

 МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 
у Крушевцу 09/18/2 бр. 217-20/65 од 11.02.2016. год. 

 ЈКП Водовод, Крушевац бр.10/2 од  12.02.2016. 
год. 

 ЈКП  ''Градска топлана'' бр. 1316 од 17.02.2016. 
год. 

 
1.5. Основна намена земљишта и статус 

власништва 
Основна намена земљишта у границама Плана 

детаљне регулације је: 
- водно земљиште, односно градско грађевинско 

земљиште 
- земљиште за остале намене (у мањем обиму) 
Земљиште у обухвату плана, у погледу власништва 

има следећи статус: 
- државна својина и јавна својина; право 

коришћења, корисник и држалац град Крушевац  
 
Попис парцела на којима је као имаоц права 

уписан град Крушевац, односно општина Крушевац: 
3634/1, 3633/3, 3635/3, 3635/7, 5967/2, 3633/2, 3635/4, 
3502/32, 3444, 3506/1, 5947/4, 2860/1 све КО Крушевац, 
2099/2 и 1603 обе КО Лазарица и 864/8 и 89/1 обе КО 
Пакашница. 

- државна својина РС; имаоц права на парцели ЈВП 
'' Србијаводе'' : 5967/1, 5936/1, 5936/4, 5936/6, 5936/7, 
5936/3, 5936/2 све КО Крушевац. 

- државна својина РС; имаоци права на парцели и 
држаоци  ЈКП“Крушевац“: 53/1, 54/1, 51/1, 51/2 и 51/3 
све КО Пакашница. 

- приватна својина, правна и физичка лица. 
 
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

2.1. Природне карактеристике подручја 
 
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике 
Гарски поток представља природни рецепијент у 

зони слива са ознаком бр. 4 (у плану вишег реда). 
Подручје ПДР-е је падинска страна брда орјентисана ка 
северу према реци Западној Морави. Падина се лагано 
спушта ка улици Цара Лазара до коте 153м.н.в. а 
полази са коте 161м.н.в. 

2.1.2. Хидролошке карактеристике тла 
Гарски поток спада у ред бујичних водотока, 

водотока са великим колебањем протока. У блиској 
прошлости су забележена честа плављења приобаља. 
Досадашњи регулациони радови који су изведени на 
низводним и узводним деловима у односу на 
предметну трасу су димензионисани према следећим 
меродавним протоцима: 

Q1% = 17.8 m3/sec – (стогодишња велика вода) 
Q2% = 15.2 m3/sec – (педесетогодишња велика вода) 
Ови протоци су меродавни за димензионисање 

предметне деонице обзиром да су на основу њих 
извршена димензионисања изведених узводних и 
низводних деоница.  

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 
Простор у обухвату плана представља водно 

земљиште, тј. слив Гарског потока, а у појединим 
деловима обухвата остало земљиште, из разлога што је 
водоток променио првобитни ток.  

У зонама мостова у улици Маричкој и улици Саве 
Ераковић реализована је регулација потока.   

Гарски поток је десна притока реке Западне 
Мораве и улива се на око 100 m узводно од моста на 
путу Крушевац-Јасика. Почиње са својим коритом од 
села Гари па тече у правцу севера кроз насеља 
Пакашница и Лазарица, затим кроз крушевачко поље 
од свог ушћа у Западну Мораву. Укупна површина 
слива Гарског потока је око 27 km2. 

Због великих штета које велике воде Гарског 
потока причињавају, до сада је урађено неколико 
пројеката којима су третиране поједине деонице, а по 
којима су делимично и изведени радови. 

Деоница која је обухваћена овим планским 
подручјем, одликује се изузетно кривудавом трасом 
која се, на појединим местима, провлачи испод густо 
изграђених објеката. Корито потока се масовно користи 
од стране становништва као депонија за отпад чиме је 
знатно смањен протицајни капацитет, а истовремено 
представља извор заразе. Евидентно је да постојаћа 
траса корита мора претрпети извесне промене с 
обзиром на јако неправилну закривљеност. Највише 
заступљена ширина постојећег корита је око 2.0 м са 
дубином од 0.5 до 1.5 м. 

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

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

зеленило, као ни спортски садржаји.  
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 
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УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС) у границама 
Плана чине јавне површине – делови постојећих 
саобраћајница – улица, као и само корито Гарског потока. 

 
2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
2.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
У функционалном смислу постојеће улице служе 

као приступне саобраћајнице до будуће сервисне 
саобраћајнице, све улице су са савременим коловозним 
застором (ул. Цара Лазара. ул. Стевана Сремца, ул. 
Војислава Илића, ул. Тимочке буне, ул. Нушићева, ул. 
Војводе Мишића). 

У обухвату предметног плана не постоји 
организовано јавно паркирање. 

 
2.3.2. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водоток – Гарски поток 
Гарски поток је природни водоток који се формира 

у зони насеља Гари и правцем југ – север се пружа ка 
реци Западној Морави у коју се улива у зони Јасичког 
моста. Сам водоток је бујичног карактера са великим 
варијацијама протока, са поплавама у сезони падавина 
до изузетно малих протока у сушном периоду. За сам 
водоток је урађена бројна урбанистичка и техничка 
документација, а велики део трасе у градској зони је 
регулисан отвореним бетонским профилом. Овом 
планском документацијом је обухваћена деоница која 
се треба регулисати, од низводног постојећег 
регулисаног профила у зони моста у улици Цара Лазара 
до регулисаног узводног профила у зони моста на 
улици Војводе Мишића (пут Крушевац – Гари). 

Меродавне велике воде за димензионисање 
постојећих регулисаних протицајних профила су: 

Q1% = 17.8 m3/sec (стогодишња велика вода) 
Q2% = 15.2 m3/sec (педесетогодишња велика вода) 
Постојећа деоница која је предмет планске 

документације је тренутно без икаквих регулационих 
грађевина (осим дела регулације у зони реконструисаног 
моста у улици Стевана Сремца). Постојећа траса је 
прилично зарасла шибљем и дрвеним растињем чиме је у 
приличној мери сужен протицајни профил и у великој 
мери погоршани услови отицаја те  на њој у случају 
великих падавина на сливу долази до изливања и 
плављења околног терена. Без регулационих радова на 
санирању неповољних услова отицања у будућности се 
могу очекивати честа изливања водотока и плављења 
околног терена и објеката. 

Треба напоменути да велики број објеката који се 
налази непосредно уз водоток због немогућности 
гравитационог одвођења отпадних вода ове воде излива 
непосредно у водоток чиме долази до његовог загађења 
и нарушавања еко система. 

 
Водовод 
Улична водоводна инфраструктура је изведена у 

околним саобраћајницама. Прелази водоводне мреже 
преко потока су изведени на местима постојећих 
мостова и то качењем на мостовску конструкцију. Сви 
објекти који се налазе дуж потока се водом снабдевају 
из градске водоводне мреже. 

 

Канализација отпадних вода 
Постојећа канализација отпадних вода је изграђена 

у оближњим саобраћајницама које се пружају 
паралелно са трасом потока и припадају систему 
градске канализационе мреже отпадних вода. 
Појединачни објекти који се налазе непосредно уз 
трасу потока нису могли бити прикључени 
гравитационо на уличну канализациону мрежу те се део 
објеката прикључује на појединачне септичке јаме или 
директно одводи отпадне воде у корито потока.  

 
Атмосферска канализација 
Природни водоток, Гарски поток, представља 

природни реципијент за пријем атмосферских вода са 
слива. Атмосферска канализација из гравитирајућих 
саобраћајница је усмерена према кориту потока и улива 
се у њега. 

 
2.3.3. Електроенергетика 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски водови: кабловски водови 10kV: 
Вод 10 kV ''Школа Лазарица – Лазарица 1 брдо'', 
'Лазарица 1Б – Лазарица5' 'Пакашница 2 –Ново гробље'' 

Постојећи кабловски водови 10kV су приказани у 
оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура  
У границама предметног плана постоји кабловска 

канализација у Улицама Цара Лазара, Војислава Илића 
и Стевана Сремца. 

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

 
2.3.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Гасификациона инфраструктура 
На предметном планском подручју постоји део трасе 

гасоводног прстена “Лазарица“ који је израђен од 
полиуретанских цеви и по свему према Правилнику о 
техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни 
притисак до 4 бар. Постојећа траса гасовода се у улици 
Стевана Сремца укршта са водотоком Гарског потока. 
Траса гасовода изведена је подземно осим на месту 
укрштања са водотоком где је преко заштитне челичне 
цеви везана за постојећу бетонску конструцију моста. 

 
2.4. 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 

 
2.5. 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 
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Плана Детаљне Регулације израђује се на овереном 
катастарско-топографском план, па се сходно томе 
приступило прибављању истог. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско-топографски плану у размери 1:1000 и 
1:2500, 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-у. 

 
А2/ ПЛАНСКИ ДЕО 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
3.1. Концепција уређења простора  

 
Намена простора обухваћеног планом је уређење и 

изградња регулације природног одводника 
атмосферских вода, водотока Гарски поток, као и 
изградња главног градског 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 
повезивања са централним постројењем за 
пречишћавање отпадних вода. 

Подручје које се разрађује Планом није подељено на 
урбанистичке целине и блокове због специфичности 
намене. 

 
3.2. Опис детаљне намене површина  

 
Овим Планом третира се регулација Гарског потока 

од улице Цара Лазара до улице Војводе Мишића. 
Укупна дужина предметне трасе износи око 1500m.  

Ова деоница се одликује изузетно кривудавом 
трасом која се, на појединим местима, провлачи испод 
густо изграђених објеката. Корито потока се масовно 
користи од стране становништва као депонија за отпад 
чиме је знатно смањен протицајни капацитет, а 
истовремено представља извор заразе. Евидентно је да 
постојећи ток корита мора претрпети извесне промене с 
обзиром на јако неправилну закривљеност.  

Основни разлог извођења регулационих радова је 
постизање повољнијих хидрауличких ефеката, који 
треба да се одразе на режим течења Гарског потока. На 
овај начин  ће се остварити фиксирање трасе и 
стабилизација основног корита, а са друге стране 
стварају се услови за функционално и техничко-
економски рационално уређење  корита као и заштита 
приобаља од утицаја великих вода. 

Планира се регулација водотока правоугаоним и 
трапезним попречним профилима у складу са 
конфигурацијом терена и потребном пропусном моћи 
корита за стогодишњу велику воду. 

На поједним местима, где корито просеца високу 
обалу, и где су угрожени постојећи објекти, планирана 
је заштита обале изградњом потпорних зидова. На 
десној обали регулисане трасе планирана је сервисна 
саобраћајница, минималне ширине од 3м, дуж којег би 
се протезала траса колектора отпадних вода из правца 
Пакашнице.  

 
Колектор 
 
Отпадне воде насеља Пакашница се доводе до 

шахта у гравитациони фекални колектор. 
Гравитациони фекални канализациони колектор 

полази од планираног шахта у улици Војводе Мишића. 
Траса колектора прати сервисну саобраћајницу уз 
регулисани Гарски поток до шахта у зони моста у 
улици Саве Ераковића, одакле се траса подбушује у 
дужини око 25м. Даље траса канализације прати 
сервисну саобраћајницу уз Гарски поток до шахта који 
се налази у улици Цара Лазара.  

Даље се колектор прикључује на Лазарички 
колектор којим се воде доводе до уређаја за 
прикупљање и пречишћавање отпадних вода. 

За овај колектор се планирају шахтови и цеви од 
стандардних атестираних материјала за ову врсту 
инфраструктурних објеката. 

 
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 
● Регулисано корито Гарског потока  
● Заштитно зеленило 

 
Приближна површина јавног земљишта износи - 

2ха 27ари 19м2 
Под осталим грађевинским земљиштем су 

површине, односно парцеле, које су намењене за 
породично становање. 

Приближна површина осталог грађевинског 
земљишта износи 472м2. 

 
 

 
 
 
 

површина и процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 
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Намена Површина 
(планирано стање) 

Процентуално 
учешће/% 

Површине јавне намене 2ха 27ар 19м2 98.0 
Регулисано корито Гарског потока 2ха 08а 67м2 90.0 
Заштитно зеленило 18а52м2 8.0 
Површине за остале намене 472м2 2.0 
УКУПНО 2ха31ари 91м2 100 

 
 

3.3.2. Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте 
 

Јавне површине Попис парцела 
 
Регулисано корито Гарског потока 
(парцела бр.1) 

 

КО Крушевац: 

целе катастарске парцеле  3635/7, 3262/2, 3264/2, 3264/3 и делова 
катастаских парцела 3634/1, 3633/3, 3635/3, 5967/2, 3633/2, 5967/1, 3635/4, 
3635/1, 5936/1, 3588/1, 3588/32, 3588/33, 3588/34, 3502/32, 3444, 3442, 3440, 
3506/1, 3504/2, 5947/4, 3255, 3556, 3436, 3439/1, 3258, 3259, 5936/4, 5936/6, 
3439/2, 3261, 3262/1, 3264/1, 3194/1, 3194/3, 5936/7, 3268/4, 3268/3, 5936/3, 
3193/3, 3191/3, 3191/1, 5936/2, 3268/1, 3271, 3186, 3184, 3116, 3117, 3118, 
3119, 3179, 3177,3120, 3121, 3122, 3123, 3129, 3174, 3170, 3130, 3135, 3168, 
3167, 3165, 3164, 3163, 3162/1, 3139, 3160, 3158, 3149, 3146/1, 3148, 3150, 
2860/3, 2860/1 

КО Лазарица: 

делови катастарских парцела 2099/2, 1775/2, 1777/3, 1777/2, 1780, 1599/1, 
1599/2, 1598/2, 1600, 1601/2, 1602, 1603 

КО Пакашница: 

делови катастарских парцела 864/8, 89/1, 53/2, 53/1, 54/1, 51/2, 51/1, 51/3. 
 

Заштитно зеленило 
(парцела бр. 2) Делови катастарских парцела 3635/3, 3633/3 и 3634/1 све КО Крушевац. 

 

 
3.3.3. Грађевинско подручје 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћајне и   
       комуналне инфраструктуре 
 
3.4.1 Регулација саобраћајне мреже са  
нивелацијом терена 
 
САОБРАЋАЈ 
 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу планирана саобраћајница 

има карактер сервисне саобраћајницe, која омогућава 
приступ возилима за евентуалне интервенције и 
одржавање водотока. 

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

 
Саобраћајни прилази 
У предметно подручје улази се преко улице Цара 

Лазара, ул. Војислава Илића и ул. Нушићеве. 
Интервенције су могуће и из улица Стевана Сремца, 
Тимочке Буне и М.С. Османа.  

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, планирано 

је да сервисна саобраћајница има минималну ширину 
3.0м. 

 
ПАРКИРАЊЕ 
У обухвату плана не постоји организовано 

пракирање, што проистиче из врсте и намене 
планираних садржаја. 

НИВЕЛАЦИЈА 
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Основна нивелациона решења урађена су на 
катастарско топографском плану размере 1:1000. 

Нивелационим решењем дефинисани су 
нивелациони услови који се односе на коту дна 
регулисаног корита. 

Самим својим положајем Гарски поток представља 
најнижу тачку на сливу те ка њему гравитирају све 
атмосферске воде из оближњих саобраћајница и дворишта. 

Нивелационо решење водотока је условљено 
постојећим котама дна канала узводне и низводне 
регулације, објектима на траси (мостовима, пропустима 
и сл.). нивелационим решењем се остварује заштита 
околног земљишта од плављења меродавних великих 
вода у водотоку и не угрожава се пропусна моћ 
постојећих мостова. 

Сервисна саобраћајница на десној обали водотока 
нивелационо прати дно потока. 

Падови дна у најузводнијем делу регулације су 
0.42% и 0.87% и условљени су постојећим 
регулационим грађевинама које су на овој деоници 
изведене (делови регулисаног корита у зони мостова). 
Остали део регулације у низводном делу се планира са 
падом од 0.60%. 

Нивелета сервисне саобраћајнице је изнад нивоа 
утицаја великих вода повратног периода 50 година. 

Сервисна саобраћајница се формира на десној 
обали регулације и служи за приступ колектору ради 
инвестиционог одржавања. Она се ради са успутним 
прекидима који не ометају стални приступ колектору. 

Деонице сервисне саобраћајнице су: 
- од улице Нушићеве до улице Тимочке буне са 

приступом из улице Нушићеве 
- од улице Тимочке буне до улице Стевана 

Сремца са приступом из улице Војислава Илића 
- од улице Стевана Сремца до улице Цара Лазара 

са приступом из улице Цара Лазара 
- део колектора између улице Војводе Мишића и 

моста на Гарском потоку (приступ Новом гробљу) се 
гради уз постојећу приступну саобраћајницу и има 
стални приступ 

 
3.4.2. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА 
 
Гарски поток је природни водоток бујичног 

карактера који се формира у зони насеља Гари, са 
уливом у Западну Мораву у зони јасичког моста. Овом 
планском документацијом се планира регулација 
Гарског потока на деоници од постојеће низводне 
регулације у зони моста на улици Цара Лазара до 
узводног регулисаног дела, до улице Војводе Мишића. 
Регулација се врши отвореним бетонским профилом, 
димензија корита који одговарају димензијама 
постојећих регулационих радова на кориту, а у складу са 
меродавним великим водама Q1% и Q2%.  Дуж десне обале 
регулисаног профила планира се изградња сервисне 
саобраћајнице, нивелационо постављене да буде изнад 
нивоа 50-то годишњих великих вода, минималне ширине 
3.0м у чијем се трупу поставља траса колектора 
отпадних вода. Ова саобраћајница ће у току 
експолоатације служити за редовно одржавање 

колектора. Стални приступ овој сервисној саобраћајници 
се обезбеђује из улица Војислава Илића, Нушићеве и 
Цара Лазара. Профил корита је правоугаони или 
трапезни у зависности од околног терена. Попречни 
профил се састоји од минор корита – корита за пријем 
великих вода повратног периода 50година и мајор 
корита – корита за пријем великих вода са слива, 
повратног периода 100 година. Мајор коритом се штите 
сви околни постојећи и новопланирани објекти дуж 
трасе регулације од плављења. 

 
ВОДОВОД 
Дуж простора обухваћеног планом се не планира 

изградња нове као ни реконструкција постојеће 
водоводне мреже. 

 
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА 
Дуж трасе регулације потока, дуж десне обале 

водотока планира се изградња сервисне саобраћајнице, са 
нивелетом изнад утицаја 50-то годишњих великих вода, 
минималне ширине 3.0м. У трупу ове саобраћајнице се 
планира изградња колектора отпадних вода. Основна 
намена колектора је одвођење отпадних вода из 
гравитирајућих објеката – из делова града Крушевца и 
насеља Пакашница и Гари. Новопланирани колектор 
представља део система градске канализационе мреже са 
одводом према централном постројењу за пречишћавање 
отпадних вода града Крушевца (ЦППОВ). 

 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Конфигурација терена је таква да постојећа и планирана 

атмосферска канализација у саобраћајницама гравитира 
сливу Гарског потока. Новопланирану атмосферску 
канализацију у гравитирајућим саобраћајницама одвести до 
регулисаног водотока.  

 
3.4.3. Електроенергетика  
 
Укрштање колектора са КВ 10 kV предвидети и 

извести у складу са Техничким прописима и Техничким 
препорукама ТП-3 Дирекције за дистрибуцију ел. енергије. 

 
3.4.4. Телекомуникациона инфраструктура  
 
Овим планом није планирана изградња ТК мреже. 
 
3.5. Услови уређења зеленила на јавним 

површинама  
 

Зеленило јавног коришћења 
Простор који је обухваћен границама Плана у 

највећој мери обухвата водно земљиште. Траса будућег 
колектора делимично пролази кроз зону заштитног 
зеленила, крајњи јужни део уз улицу М.С.Османа.  

 
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 
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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 овог Плана 

детаљне регулације није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину. 

Изградња планираних објеката сама по себи 
представља значајан корак у заштити животне средине. 
Извођењем регулационих радова на траси водотока 
биће извршена стабилизација тока и заштита приобаља 
од плављења. Планираним радовима на регулацији тока 
ће бити спојене узводне и низводне регулисане деонице 
чиме се значајно побољшавају хидрауличке 
карактеристике водотока у значајној дужини. 

Изградњом колектора отпадних вода се стварају 
услови за одвођење отпадних вода из домаћинстава 
која се налазе у непосредној близини водотока као и из 
узводних насеља: Пакашница и Гари. Треба рећи да је 
због непостојања канализационе мреже велики број 
домаћинстава своје отпадне воде уливао непосредно у 
поток што је довело до његовог тренутног екстремног 
загађења. Уз напред речено потребно је да 
новоизграђени планирани објекти  –  регулисани 
водоток и колектор отпадних вода морају испунити и 
следеће услове:  

- Планираном изградњом не сме доћи до 
значајне промене режима а посебно квалитативних 
карактеристика подземних и површинских вода. 

- Радовима на регулацији водотока и изградњи 
колектора се мора обезбедити заштита постојећих и 
новопланираних објеката, како у току саме изградње, 
тако и у току експлоатације 

- Траса регулације мора бити тако пројектована 
и изведена да у току експлоатације не може доћи до 
измена морфолошких карактеристика регулисаног 
водотока 

- Падови регулисаног водотока морају бити тако 
пројектовани и изведени да се не повећава пронос 
наноса регулисаним коритом, као и да се спречи 
таложење наноса у регулисаном кориту 

- 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. 

- Утврдити обавезу санације или рекултивације 
свих деградираних површина. Уз сагласност надлежне 
комуналне 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 предузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 

- 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 

 
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 реализовани и према прописима и техничким 
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким 
подручјима. 

 
3.6.5. Услови и мере заштитe од пожара  
С обзиром на специфичност планираног објекта 

нема ризика од избијања пожара на предметном 
објекту.  

 
3.7. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

Имајући у виду врсту и намену објеката који су 
обухваћени овим детаљним планом, нису утврђени 
услови којима се површине и објекти јавне намене чине 
приступачним особама са инвалидитетом. 
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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 предузимања мера техничке заштите. 

 
3.9. Локације за даљу разраду урбанистичким 

пројектом или расписивање конкурса 
Овим планом нису утврђене локације за даљу 

разраду урбанистичким пројектом, као ни локације за 
расписивање конкурса. 

 
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 регулиције водотока 

отвореним каналом, изградња колектора отпадних вода 
и сервисне саобраћајнице. 

 
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, која је дата у графичком 
прилогу бр. 3 Регулационо нивелациони план. 

 
Приступ парцели  
Приступ регулацији водотока обезбеђен је изградњом 

сервисне саобраћајнице, дуж десне обале водотока. 
 
Ограђивање парцела 
Забрањено је ограђивање парцеле водотока. 
 
4.2.  Правила градње за водоток 
- Трасирање регулације ускладити у највећој 

мери са природним условима течења 
- Регулација природних водотокова се по 

правилу врши отвореним профилом, осим у изузетним 
случајевима 

- Димензионисање профила се врши за пропусну 
моћ меродавних великих вода које се одређују у складу 
са категоризацијом водотока 

- У небрањеном подручју дуж водотока се не 
смеју постављати објекти који могу бити угрожени 
великим водама из водотока нити смањити пропусну 
моћ корита и угрозити његову функционалност и 
стабилност 

- Управне препреке на водотоку (мостови, 
пропусти и сл.) морају бити тако димензионисани тако 
да не стварају успор у току за меродавну велику воду 

- Корито водотока се мора извести на такав 
начин и од таквих материјала да не сме доћи до 
накнадних морфолошких деформација било у погледу 
његовог продубљивања или у погледу измене трасе 
регулације 

- Регулационим радовима се не сме угрозити 
стабилност постојећих или планираних објеката дуж 
трасе регулације 

- Инфраструктурни објекти и инсталације 
(електроенергетски, телекомуникациони, гасоводни и 
др.) који се укрштају или воде паралелно са трасом 
регулације морају бити тако постављени да буду ван 
домашаја меродавних великих вода 

- Градња профила у усеку и насипу се врши 
претходним уклањањем хумусног слоја и његовим 
одлагањем на предвиђену депонију. По завршетку 
градње се косине хумузирају и засејавају травом која се 
бокори у циљу заштите од испирања површинског 
слоја 

- Материјали за облагање корита су по правилу 
роловани камен крупноће 20-40 цм или бетонска облога 

- Облога регулисаног корита се поставља на 
тампону од песковито – шљунковитог материјала 

 
4.3.  Правила градње за колектор отпадних вода 

 
- Градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

- Мора се обезбедити апсолутна водонепропусност 
колектора и објеката на мрежи 

- Сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције 

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

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

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

- Изнад и испод ових инфраструктурних 
објеката се не смеју постављати било какви други 
објекти 
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- Свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу 

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

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

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

- Димензионисање канализационе мреже се 
врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора ф200мм. 

 
4.4. Правила грађења за укрштања 

инфраструктурних водова 
 
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. 

Приближавање и укрштање са дистрибутивним 
гасоводом  

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. 
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4.5. Правила грађења за зеленило  
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. 

 
4.6. Правила урбанистичке парцелације 
 
Општа правила парцелације 
 
- Грађевинске парцеле површине јавне намене 

формирати у складу са планом грађевинских парцела 
јавне намене и аналитичко геодетски елементи за 
обележавање (цртеж бр. 5).  

- 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.  

 
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.  
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-385/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

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

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.07.2016. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ 

ГРОБЉА У МАЈДЕВУ 
 

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 

административно припада општини Крушевац. Локација 
плана обухвата подручје југозападно од Крушевца која 
територијално припада селу Мајдеву. 

Површина подручја које се обрађује Планом 
детаљне регулације износи 1ха47ари65м2. 

 
Опис границе Плана 
Западна граница планског подручја почиње од 

раскрснице некатегорисаног пута к.п.бр. 3306/1 и 
државног пута (IБ реда бр. 38) Крушевац-Блаце и иде 
западном границом к.п.бр. 3299/3, северном границом 
исте парцеле и парцеле к.п.бр. 3299/2, па даље према 
северу западном границом низа к.п.бр. 3301, 3302/3, 
3303, 3302/1 и 3304. 

Северна граница иде северном границом к.п.бр. 
3304 до некатегорисаног пута бр. 3306/1. 

Источна граница планског подручја иде источном 
границом к.п.бр. 3306/1(пут), а затим се ломи и наставља 
северном, источном и јужном границом к.п.бр. 3330. 

Јужна граница иде јужном границом к.п.бр. 3306/1 
(пут), до раскрснице наекатегорисаног пута и државног 
пута (IБ реда бр. 38) Крушевац-Блаце, одакле је и почела.  

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 Мајдево и сачињавају га следеће 
катастарске парцеле: 

КО Мајдево: 
3299/3, 3299/2, 3300, 3301, 3302/3, 3302/2, 3302/1, 

3304, 3330 и део 3306/1. 
 
1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
 
Правни основ 
 Одлука о изради Плана детаљне регулације 

новог гробља у Мајдеву (I број: 350-152/2014. усвојена 
на седници одржаној 25.03.2014. 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.) 
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 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 условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/11) 

 Уредба о изменама Уредбе о категоризацији 
државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 93/15). 

 
Плански основ 
 Просторни план града Крушевца, ("Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 4/11) 
 

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   
 
Насеље Мајдево у Просторном плану града 

Крушевца и планираној мрежи насеља припада 
руралном подручју, насеље разбијеног типа, ранг 
насеља – примарно сеоско.  

Планирана комунална инфраструктура и сервиси 
„у примарним насељима… су:  

 гробља 
 организовано прикупљање отпада 
 електроенергетски објекти  
 објекти водоснабдевања и канализације и др.“ 
 
„План организације гробља на подручју Града 

Крушевца 
Планирањем треба постићи бољу организацију, 

уређивање, одржавање и функционисање гробља на 
целој територији Града Крушевца, као и оптималну 
искоришћеност простора и опремљеност потребном 
комуналном инфраструктуром. 

 
Сеоска гробља  
У свим сеоским насељима могу се планирати 

проширења гробља и изградња нових уколико се за то 
укаже потреба. 

За новопланирана гробља и проширења постојећих 
морају се планирати приступне саобраћајнице и 
прикључци на комуналну инфраструктуру.“ 

У еколошкој валоризацији простора ППГ Крушевца, 
Мајдево је у оквиру Еколошке зоне „Ћелије“ и 
„представља зону изузетно осетљивог еколошког 
капацитета, обзиром на њен значај – регионални систем 
водоснабдевања. Ово је зона са посебним режимом 
заштите.”… са прописаним мерама заштите елемената 
животне средине и санитарног надзора.  

„Завод за заштиту природе Србије је израдио … 
Студију заштите Предео изузетних одлика Ћелије“ – 
која обухвата предео језера Ћелије и околине са 
предлогом за поступак заштите.  

У поглављу 4. Правила уређења и грађења, тачка 
4.3.4. Правила уређења и правила грађења за гробља, 
дефинисана су општа правила уређења и то:  

„Простор намењен за гробље одређује се планом 
детаљне регулације и то за најмање 50 година код 
изградње новог гробља, а за најмање 30 година код 
проширења постојећег гробља, са могућношћу уређења 
у фазама. 

Димензионисање гробља врши се према броју 
потребних гробних места, а на основу података о стопи 
смртности и дужини обавезног почивања (узимајући у 
обзир гравитацијско подручје) и бруто површине једног 
гроба које може да буде од 4 до 16м2. 

Гробље чине површине за сахрањивање, 
саобраћајнице и стазе, простор за комеморације, 
сервисне функције одржавања и управљања гробљем, 
зеленило …“ 

„Простор за гробље мора да задовољи следеће 
критеријуме: 

- терен мора да буде оцедан и стабилан, без 
превеликих нагиба терена и задржавања површинске 
воде, 

- да буде изван токова подземних и надземних 
вода, изван водозаштитних и плавних подручја, као и 
изван зона заштићених делова природе и подручја 
шума, 

- ниво подземне воде мора бити минимално 50цм 
испод најниже коте гроба, 

- за свако ново гробље предходно наведени услови 
се прибављају на основу геолошког елабората, који 
указује на повољност (оправданост) изабране 
локације“… 

„Свако гробље мора имати:  зелене површине које 
износе најмање 10% површине гробља… паркиралиште 
за потребе гробља, одвојено од простора за 
сахрањивање… 

прилаз за посетиоце и службени улаз 
одвојени…улаз и службене површине, јавну расвету.“    

„- правила грађења 
Бруто димензије једног гробног места износе 

најмање 110х240цм, двогробног 200х240цм…“ 
„Растојање између гробова је минимално 40цм… 

Гробна поља су одељена главним стазама минималне 
ширине 3м… без препрека за кретање особа са 
инвалидитетом…“ 

„Све грађевине које се изводе за потребе гробља 
морају бити комунално опремљене.“ 

Поглавље 5. Имплементација плана, у тачки 5.2. 
Смернице за израду урбанистичких планова и других 
развојних докумената, разрада Просторног плана врши 
се „Плановима детаљне регулације: … проширења 
постојећих и планираних комуналних објеката 
(гробља,… депоније и др.)“ и тачка 5.3. Приоритетна 
планска решења и пројекти… у области 
инфраструктурних система… један од приоритета је и 
„проширење постојећих и изградња нових гробља у 
насељима где постоји потреба…“ 

 
 
1.4. Преглед претходних услова  и података 
       издатих од стране надлежних  институција 
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За потребе израде Плана детаљне регулације новог 
гробља у Мајдеву, прибављени су и коришћени подаци 
и услови издати од стране надлежних органа и 
организација и то: 

 ЈКП Водовод, Крушевац бр. 144/2 од  
05.11.2015. год. 

 ЈВП ''Србијаводе'', Београд, водопривредни 
центар ''Морава'' Ниш, бр. 07-5850/2, од 14.10.2015. год. 

 Телеком Србија, бр. 372759/2-2015, од 
14.10.2015. год. 

 Електросрбија ДОО, бр 178004/1 од 08.08.2014. год. 
 Министарство здравља, Oдсек за санитарни 

надзор у Крушевцу, бр. 530-53-001476/2015-10 од 
22.10.2015. год. 

 МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 
у Крушевцу 07/19 бр. 217-199/15 од 28.10.2015. год. 

 Завод за заштиту природе Србије, радна 
јединица Ниш 03 бр. 020-196/2 од 28.10.2015. год. 

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре бр. 350-01-01336/2015-11 од 29.10.2015. год. 

 Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, бр. 320-11-08109/2015-09 од 23.11.2015. год. 

 
1.5. Основна намена земљишта и статус 

власништва 
 
Основна намена земљишта у границама Плана 

детаљне регулације је: 
- пољопривредно земљиште  
Земљиште у обухвату плана, у погледу власништва 

има следећи статус: 
- државна својина РС; право коришћења на 

парцели Oпштина Крушевац  
Попис парцела на којима је као имаоц права 

уписана Општина Крушевац: 3306/1 (некатегорисани 
пут) КО Мајдево.  

- државна својина РС; право коришћења на 
парцели ЈВП ''Србијаводе''  

 
Попис парцела на којима је као имаоц права 

уписано ЈВП ''Србијаводе'': 3299/3, 3299/2, 3300, 3301, 
3302/3, 3302/2, 3302/1, 3304, 3330 све КО Мајдево. 

 
2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
    СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
 
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике  
Морфолошки, локација, односно подручје ПДР-е је 

падинска страна брда орјентисана ка југу и југоистоку 
према реци Расини. Падина се подиже од пута 
Крушевац-Брус на југ-југозапад са најнижим котама 
терена од мин. 275м н.в., до врха брда на север-
северооистоку са котом око маx. 300м н.в. Падина је 
заталасана са различитим падовима терена, и 
површинама без израженог хидрографског обележја, са 
карактеристикама умерене континенталне климe ширег 
подручја коме припада. 

 
2.1.2. Хидролошке карактеристике тла  

Падина је заталасана са различитим падовима 
терена, и површинама без израженог хидрографског 
обележја, са карактеристикама умерене континенталне 
климe ширег подручја коме припада. Просечна 
влажност ваздуха је нешто већа од просека у 
Крушевачкој општини због микроклиматског утицаја 
Ћелијског језера. Максималне падавине су у месецу 
новембру, а минималне у септембру. 

 
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  
Граница обухвата Плана, уједно представља и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
 2.2.2. Постојећа организација простора и 

намена површина  
Обухват плана чини простор који се користи као 

пољопривредно земљиште коју тангира постојећи 
пољски пут. Локација је комунално неопремљена. 

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

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

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

 
2.3. Подела на  урбанистичке целине  и зоне према 
       урбанистичким показатељима и другим 
         карактеристикама 
 
План је подељен на 2 урбанистичке целине.  
 
Урбанистичка целина А 
Ова просторна подцелина формирана је са леве 

стране постојећег пољског пута гледано из правца југа 
ка северу.  

Претежна намена у оквиру целине – 
пољопривредно земљиште 

Урбанистичка целина Б 
Ова просторна целина формирана је са десне стране 

постојећег пољског пута гледано из правца југа ка северу  
 
Претежна намена у оквиру целине – пољопривредно 

земљиште 
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Табела  - Урбанистички показатељи - постојеће стање 
 

ознака 
урбанистичке 
подцелине 

претежна намена површина 
(ха) 

површина 
 (%) 

А пољопривредно земљиште 1ха 21а 76м2 82,44 
Б пољопривредно земљиште 00ха 11а 48м2 7,78 

 пољски пут 00ха 14а 44м2 9,78 
укупно  1ха 47а  65м2 100 

 
 

2.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
 

2.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
У постојећем стању саобраћајница (некатегорисани 

пут) је са неуређеним коловозним застором и са 
неадкеватним профилом за двосмерни саобраћај. 

У обухвату предметног плана не постоји 
организовано јавно паркирање. 

 
2.4.2.Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
У оквиру обухвата плана не постоје водоводне 

инсталације. 
 
Фекална канализација 
У оквиру обухвата плана не постоји фекална 

канализациона мрежа. 
 
Атмосферска канализација 
У оквиру обухвата плана не постоји мрежа 

атмосферске канализације. 
 
2.4.3.Електроенергетика 
У границама предметног плана постоје дрвени НН 

стубови са самоносивим кабловским снопом 4x16мм2 
за напајање цркве Св. Петке. 

 
2.4.4.Телекомуникациона инфраструктура 
У границама предметног плана не постоји ТК 

мрежа. 
 
2.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 
На предметном планском подручју нема 

инсталација 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 132/14) 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 плану у размери 1:2500, 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-у број 
П403170613380811. 
 

А2/ ПЛАНСКИ ДЕО 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
3.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације планира се 

изградња новог гробља са пратећим садржајем, за 
насељена места: Мајдево, Суваја, Грабак и Гркљане.  

Планско подручје је подељено у две целине, и то: 
- Урбанистичка целина ''А'' - простор за сахрањивање, 

који је организован кроз гробна поља, испресецана 
потребним пешачким и колским саобраћајницама. 
Простор опредељен за сахрањивање уоквирен је 
заштитним зеленилом. Величина гробља проистекла је 
из демографских података за насељена места за које се 
гробље планира, као и из укупне доступне површине 
опредељене за гробље. Укупан број гробних места је 
1431 место, и то једноструких 15, двоструких 1227 и 
троструких 189. У овој подцелини се планира и 
паркинг простор за путничка возила, укупан број 
паркинг места је 42п.м. 

У овој целини на простору означеном као рејон ''Б'' 
(к.п.бр.3304 и 3302/1 обе КО Мајдево), у складу са 
налазом геолошког елабората, планирано је заштитно 
зеленило у циљу одржавања стабилности и заштите 
терена од ерозије.  

- Урбанистичка целина ''Б''- простор намењен 
изградњи објеката за одржавање верских обичаја-
капела, сале за ручавање, оставе за алат, канцеларије, 
санитарни чвор и сл.. У овој подцелини планиран je 
простор за одлагање смећа.  

 
 

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 
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урбанистичке целине, у складу са планираном организацијом и наменом простора. 
 

Урбанистичка целина ''А''  

Претежна намена по ПП-у Пољопривредно земљиште 

Намена: Преовлађујућа намена: простор за сахрањивање  
Компатибилна намена: паркирање, заштитно зеленило 

Тип изградње: Гробна места (једнострука, двострука, трострука) 

Урбанистичка подцелина ''Б''  

Претежна намена по ПП-у Пољопривредно земљиште 

Намена: 
 

Преовлађујућа намена: јавне функције-капела 
Компатибилна намена: помоћне просторије 

Начин реализације: Изградња  

Спратност: П 

Индекс заузетости: 30% 

Тип изградње: Слободностојећи објекти 
 
 

3.2.1. Биланс површина 
 

Биланс површина за планирано стање приказан је табеларно: 
 

ознака 
урбанистичке 
подцелине 

претежна намена површина 
(ха) 

површина 
 (%) 

А простор за сахрањивање 0ха 96а 91м2 65,20 
 заштитно зеленило 0ха 18а 13м2 12,30 

Б пратећи садржаји 0ха 11а 48м2 7,80 
 паркинг простор 0ха 04а 75м2 3,20 

 саобраћајне површине 0ха 16а 38м2 11,10 

укупно  1ха 47а 65м2 100 
 
 
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 
 простор за сахрањивање са заштитним зеленилом 
 приступна саобраћајница у укупном профилу 
 Објекти јавне намене 
 Капела са пратећим садржајима 
Површина јавног земљишта износи - 1ха 47ари 65м2 

 
површина и процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 
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Намена Површина 
(планирано стање) 

Процентуално 
учешће/% 

Простор за сахрањивање са заштитним 
зеленилом 1ха 15а 04м2 77,92 
Саобраћајне јавне површине – колске, 
пешачке, паркинг простор,  0ха 21а 13м2 14,31 

Објекти јавних функција 0ха 11а 48м2 7,77 
УКУПНО 1ха 47а 65м2 100 

 
 
 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: 3299/3, 3299/2, 3300, 3301, 3302/3, 
3302/2, 3302/1, 3304, 3306/1, све КО Мајдево 

Простор за сахрањивање делови катастарских парцела број: 3299/3, 3299/2, 3300, 3301, 3302/3, 
3302/2, 3302/1, 3304 све КО Мајдево 

Јавни објекти Попис парцела 
Објекти јавних функција 3330 КО Мајдево 

 
 
3.3.3. Грађевинско подручје 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћајне и  

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

саобраћајница унутар простора Плана представља део 
мреже некатегорисаних путева. 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

У функционалном смислу некатегорисани пут 
служи као приступна саобраћајница за непосредни 
приступ до парцела корисника. 

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

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
Ван подручја Плана налази се државни пут IБ реда 

бр.38 (Крушевац-Блаце) на који је прикључен 
некатегорисани пут, који даље у обухвату Плана 
представља унутарблоковску саобраћајницу.    

Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да некатегорисани пут има следеће 
техничке карактеристике:  

 саобраћајница за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара, 
тротоаром са једне стране од 1.20 метара и ивичњацима 
са друге стране ширине 0.25 метара; 

Тротоар је денивелисан у односу на коловоз. 
Техничке карактеристике саобраћајнице 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 (тротоари и пешачке стазе). 

 
ПАРКИРАЊЕ 
Паркирање на коловозу саобраћајнице на простору 

плана није дозвољено. 
Простор обухваћен ПДР-ом захтевао је и одређени 

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

 планирана је изградња 5 ниша за управно 
паркирање, укупног капацитета 42 путничких возила. 

 
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 целе 
површине условљено је конфигурацијом терена,. 
Новопланирана саобраћајница приказана је графички 
као саобраћајно, регулационо и нивелационо решење са 
апсолутним котама у тачкама осовине прелома 
саобраћајнице, уздужним падовима и растојањима. 
Уздужни падови  саобраћајнице се крећу од 0.86% до 
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9,01%.“ Уздужни падови стаза зависе такође од 
конфигурације терена и крећу се од 0,6% до 16,40%. 

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 
Према условима ЈКП „Водовод Крушевац“ у 

близини локације не постоји изграђена водоводна 
мрежа. Такође истражним радовима на самој локацији 
у истражним бушотинама није константовано 
постојање водоносног слоја који би се могао 
искористити за водоснабдевање локације. Услед овога 
се на локацији не планира изградња водоводне мреже. 

 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Планира се изградња пољског клозета. Септик који 

ће се градити испод клозета мора бити апсолутно 
водонепропусан са две или три коморе. Могуће је 
варијантно решење са постављањем хемијских клозета. 
У оба случаја корисник објекта мора склопити уговор 
са надлежним предузећем који ће отпад одвозити на за 
то предвиђену градску депонију. 

 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Према хидрогеолошком елаборату терен треба тако 

нивелационо уредити да не долази до скупљања 
атмосферских вода. Не предвиђа се изградња 
атмосферске канализације већ је одводњавање терена 
слободно са претходном напоменом. 

 
3.4.3. Електроенергетика 
Напајање новопланираних објеката у границама 

предметног плана извести са постојеће НН мреже, 
подземним кабловским водом 1кV потребног пресека 

Постојећу НН мрежу која је изведена са СКС-ом на 
дрвеним стубовима заменити са СКС-ом на бетонским 
стубовима. Стубове постојеће НН мреже који су 
угрожени изградњом нових саобраћајница изместити 
по траси датој у графичком прилогу. 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови.  

Трасе електроенергетских водова дате су у графичком 
прилогу. 

 
3.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
Имајући у виду врсту и намену планираних садржаја, 

као и непостојање примарне телекомуникационе мреже, 
овим планом није планирана изградња нове ТК мреже. 

 
3.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 
На предметном планском подручју нису планиране 

машинске инсталације, с обзиром на врсту и намену 
објеката. Привремено грејање објеката јавних функција 
врши се прикључком електро-термичких уређаја на 
електроенергетску мрежу. 

 
3.5. Услови и мере заштите простора 

 
3.5.1. 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.  

 
3.5.2. 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. 

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

регулације новог гробља у Мајдеву (I број: 350-
152/2014 усвојеној на седници одржаној 25.03.2014. 
године) није потребно приступити изради стратешке 
процене утицаја на животну средину. 

 
3.5.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
Потребно је континуирано спроводити мере 

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

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

 
3.5.5. 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, 

 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 присутних особа и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију присутних 
особа и материјалних добара. 
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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 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.217-199/15 од 28.10.2015. год.  

 
3.6. 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. 

 
3.7. Попис објеката за које се пре санације или 

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

У границама плана нема објеката за које је потребно 
пре санације или реконструкције израдити конзерваторске 
услове за предузимања мера техничке заштите. 

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. 

 
3.8. 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.  

Опште мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 рационална употреба квалитетних енергената и 
повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга, 

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

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

 
3.9. Локације за даљу разраду урбанистичким 

пројектом или расписивање конкурса 
 
У границама обухвата планског документа није 

планирана израда урбанистичког пројекта.  
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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Правила грађења обухватају све урбанистичке 
целине у границама плана. 

Правила грађења су дата као општа која се односе 
на све урбанистичке  целине и као посебна која се 
односе само на појединачне урбанистичке целине. 

 
4.1. Општа правила урбанистичке регулације 
 
Намена објеката 
Дозвољена је изградња објеката јавних функција 

као и објеката компатибилне  намене. 
Пејзажно уређење, 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. 

 
Положај објекта  
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 дода 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. 

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.  

 
Вертикална регулација 
Висина објекта дефинисана је прописаном 

спратношћу за сваку урбанистичку целину. 
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске 

просторије ако не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе. 

 
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.  

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

(улазне надстрешнице са и без стубова) могу прећи 
грађевинску линију, (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

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

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију. 

 
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). 

 
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. 
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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 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. 

 
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.  

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 Врсту и облик крова прилагодити намени 

објекта и обликовним карактеристикама окружења. 
 Коси кровови могу бити максималног нагиба 

45°. 
 
Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру 
Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

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 простор за сахрањивање 
 
Овим правилима грађења ближе се уређују 

основни нормативи о просторним и техничким 
условима код планирања и изградње новог гробља.  

Гробље чине површине за сахрањивање, 
унутрашње пешачке комуникације и зеленило, простор 
за пратеће садржаје, као и паркинг простор.  

Према врсти полагања посмрних остатака умрлих 
ово гробље се планира као гробље са класичним 
укопом.  

Уколико се укаже потреба, у оквиру планираних 
гробних поља, могуће је организовати сахрањивање 
особа других конфесија и вероисповести.  

 
Гробље се може организовати само на погодном и 

довољно великом простору које је амбијентално и по 
конфигурацији терена прикладно за сахрањивање. 
Гробље не сме да угрожава токове подземних и 
надземних вода као и да се налази у зони 
водозаштитних и поплавних подручја, заштићених 
делова природе и подручја шума.  

Простор за гробље  мора да има приступ јавним 
путем. 

При организацији гробних места морају се 
поштовати  услови који проистичу из Елабората 
геолошко-геотехничке подлоге а односе се на 
погодност земљишта за формирање гробља. 

Највећи део локације припада рејону А који је 
означен као погодан терен. (Ове терене изграђују 
елувијални и делувијално-елувијални седименти везани 
за блаже нагибе терена, без присуства подземне воде, 
захваћени савременим инжењерско-геолошким 
процесима који не утицу на стабилност локације. Ово 
су у природним условима стабилни, добро носећи 
терени, са основним степеном сеизмичности. Према 
ГН-200 класификацији и категоризацији тло у коме ће 
бити вршен ископ припада III категорији, где се 
земљани радови врше како ручно тако и машински са 
релативно великим учинком). 

Мањи део припада рејону Б који је означен као 
погодан терен са мањим ограничењима. (Рејон 
обухвата зоне повећаног нагиба терена – падине. 
Изградени су већим делом од делувијалних седимената, 
без присуства подземне воде и без изражених 
егзодинамичких процеса. У природним условима су и 
ови терени стабилни. Захватају мање површине 
предметне локације. Одликују се пре свега израженом 
енергијом рељефа. Ови терени захтевају мере на 
одржавању стабилности терена и заштите од ерозије. 
Потребно је предвидети садњу одговарајућих биљака, 
мања усецања и оптерећивања тла (избегавање градње 
објеката на овим теренима без додатних истраживања), 
правилно каналисање токова површинских вода итд. 
Према ГН-200 класификацији и категоризацији тло у 
коме ће бити вршен ископ припада III-IV категорији, 
где се земљани радови врше ручно и машински са 
задовољавајућим учинком). 

 
Простор за сахрањивање 
Простор за сахрањивање се организује у виду  13 

гробних поља са укупно 1218 гробних места.  
Гробови  могу да буду једноструки, двоструки и 

троструки гробови а њихов однос је у основи  2% : 85% 
: 13%. 

Гробна места су дата као предлог најфункционалније 
организације и искоришћења простора.   

Стазе за приступ колица којима се довози ковчег 
морају да буду минималне ширине 2м, а пешачке стазе 
минималне ширине 1м.  
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Стазе морају да буду од тврдог материјала, без 
препрека у кретању особа са инвалидитетом, уздужног 
нагиба који је дат у графичком прилогу. 

Простор између гробова не сме да буде мањи од 
50цм по дужој страни, односно 60цм по краћој страни 
гроба. 

 
Димензије гробних места 
Димензија једноструког гробног места износи 110 

x 240 цм.  
Димензија двоструког гробног места износи 200 x 

240 цм.  
Димензија троструког гробног места износи 270 x 

240 цм.  
Дно гроба мора да буде најмање 50 цм изнад 

највише тачке подземне воде.  
Дубина гробног места  у земљаним гробовима за 

један ниво сахрањивања не може бити мања од 150 цм.  
 
За сахрањивање у два нивоа дубина гробног места 

се повећава за 60цм. 
Код земљаних гробова треба осигурати најмање 

0,80 метара земље изнад сандука са покојником. 
Нето димензија  укопне јаме износи 80 x 200 цм.  
 
Уређење гробних места 
Гробно место се уоквирује оквиром у димензијама 

датим у овим правилима. 
Гробна места се могу оставити у нивоу терена и 

прекрити травом ( пејзажни начин уређивања гробља).  
На гробним местима је забрањена изградња капела 

или сличних објеката. 
На гробним местима се могу постављати обележја 

- споменици и надгробне плоче.  
 
Опрема слободних површина  
На гробљу, у оквиру целине Б, је планиран  

простор за одлагање  органског отпада (цвеће, зеленило 
и сл.), и посебно за остали неоргански  отпад (пластика, 
керамика и сл.).  

Опрема слободних површина детаљно ће се 
разрађивати главним пројектима партерног уређења 
гробних поља. 

 
4.3. 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 
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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. 

 
4.4. Правила грађења за зеленило 
 
Зеленило са заштитном функцијом 
 
Око простора намењеног за сахрањивање у оквиру 

новоформираног гробља (урбанистичка целина А) 
обавезно је формирање појаса зеленила са превасходно 
заштитном улогом. Планирати високо и ниско растиње у 
односу и густини која је најподеснија за ублажавање 
удара ветра. Користити претежно аутохтоне врсте са 
израженом заштитном функцијом и отпорношћу на 
микроклиматске и педолошке услове. Садњу вршити у 
већим групама са неопходним учешћем жбунастих врста 
и без изразито декоративних елемената (цветне врсте, 
партерно зеленило, осетљиве декоративне врсте и сл.).  

На простору који је означен као рејон Б, а на коме 
је планирано заштитно зеленило, садити врсте које 
стабилизују земљиште и спречавају ерозију терена.  

Заштитно зеленило може се реализовати независно 
од реализације простора за сахрањивање. 

 
Зеленило у оквиру простора за сахрањивање  
Зеленило се може садити и у оквиру простора 

намењеног сахрањивању на местима која су означена 
као уређено зеленило и на простору намењеном 
изградњи пратећих објеката. Није дозвољена садња 
врста које имају изразито јак коренов систем који може 
да оштети гробове. 

На паркингу је обавезна садња високих лишћара у 
виду дрвореда, ради засене простора. 

 
4.5. 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). 

 
Грађевинска парцела за изградњу гробних поља и 

објекта јавне функције дата је у плану површина јавне 
намене са елементима за пренос на терен. 

 
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. 

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. 
 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у '''Службеном листу града Крушевца''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-386/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
 

176 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

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

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 08.07.2016. године, донела је 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛЕКТОР 
ОТПАДНИХ ВОДА ,,Б“ 

(од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске)  
У КРУШЕВЦУ 
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А1/ ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 
1.1. Положај и опис граница подручја које се  
        уређује Планом  
 
Предмет плана је израда планске документације 

Колектора отпадних вода ,,Б“ од левообалног насипа 
Гагловачке реке до Јастребачког пута у Крушевцу. 
Фекални колектор треба да спроведе отпадну воду из 
насеља Велико Головоде, Кобиље и Модрица  које су 
предвиђене да се повежу на канализациони систем града 
Крушевца, преко изграђеног колектора ,,Б“ и ,,А“ до 
планираног постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Површина подручја које се обрађује Планом 
детаљне регулације износи 6ха и 25ари. 

 
Опис границе Плана 
План детаљне регулације ради се за подручје  које 

се простире дуж тока реке Расине, односно дуж 
планиране трасе државног пута  IБ реда бр. 38 (источна 
обилазница Крушевца), односно од државног пута IIБ 
реда бр. 415 (улица Аеродромска) до државног пута IIА 
реда бр. 215 (улица Паруновачка) и то у зони источне 
обилазнице, односно у зони експропријације за источну 
обилазницу. 

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 3.2км. Планом су обухваћени 
делови кат. Парцела које припадају катстарским 
општинама Велико Головоде, Мало Головоде, Паруновац 
и Бивоље. 

Подручје обухваћено  ПДР заузима површину од  
6.25 хектара.  

Траса колектора пролази кроз катастарске парцеле: 
 
Кроз делове катастасрских парцела  5446, 5447 обе 

КО Крушевац  
 
Кроз целе катастарске парцеле 1667/2, 2058/2, 

2017/3, 2015/1, 2015/2, 2013/2, 1995/5, 1986/4, 1986/3, 
1985/4, 1973/2, 1775/1, 1975/2, 1974/2, 3157/2, 3157/5, 
2089/2, 2085/3, 2108/3, 2110/1, 2110/2, 2110/4, 2117/2, 
2118/4, 2118/5, 2118/6, 2017/3 и кроз делове 2086/1, 
2087/1, 2086/2, 20897/2, 2088/1, 2088/2, 2089/1, 2085/1, 
2085/2, 3120/7, 3120/8, 2103/1, 2103/2, 2102/1, 2102/2, 
2104/1, 2104/2, 2105/1, 2105/2, 2105/3, 2105/4, 2108/2, 
2111, 2112, 2109/1, 2110/3, 2114/2, 2114/1, 2116/1, 
2116/2, 2117/1, 2115/3, 2115/5, 2118/1, 2118/2, 2118/3, 
1660/3, 1660/4, 1660/5, 1665, 1666, 1667/1, 1668, 3120/1, 
3120/11, 2064/1, 2064/4, 2065/4, 2065/10, 2065/7, 2065/8, 
2065/6, 2065/2, 2068/1, 2069/2, 2068/2, 2067/1, 2067/3, 
2066/3, 2066/1, 2061/1, 2061/2, 2060/2, 2060/1, 2059/1, 
2059/2, 2058/1, 2056/5, 2056/11, 2056/9, 2056/4, 2022/1, 
23022/2, 2021/1, 2021/2, 2020/1, 2020/2, 2019/1, 2019/3, 
2017/2, 2017/1, 2016, 2013/1, 2014/2, 2010, 2014/1, 
2057/5, 1999/4, 1999/3, 1995/2, 1995/4, 1995/6, 1995/1, 
1995/3, 1997/2, 1997/6, 1997/5, 1997/3, 1997/7, 1997/8, 
1997/4, 1997/1, 1990/1, 1990/2, 1989/1, 1989/2, 1988/1, 

1988/2, 1987/1, 1987/3, 1986/1, 1991, 1986/1, 1986/2, 
1985/1, 1985/2, 1982/3, 1982/2, 1982/5, 1982/4, 1980, 
1979, 3118, 1972, 1973/1, 1974/1, 1971/3, 1975/1, 1775/4, 
1777, 1786/2, 1773, 1789/3, 1789/1, 1767/1, 1767/3, 
1765/1, 1765/2, 1765/1, 1766/2, 3157/3, 3157/6, 3157/4, 
28/2, 28/3, 26/22, 26/15, 26/20, 20/7, 20/5, 20/3, 3124,2107 
све КО Паруновац  

 
Делове катастарских парцела 3422/3, 3422/2, 

3425/2, 3270/2 све КО Бивоље 
 
Кроз целе катастарске парцеле 275/4, 275/5, 276/2, 

252/3, 270/2, 272/3, 272/4, 273/2 и кроз делове 260, 
265/2, 266/3, 266/2, 267/1, 267/2, 267/5, 267/6, 269, 270/1, 
270/3, 272/1, 272/2, 273/1, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 
275/3, 276/1, 275/6, 253/13, 253/14, 252/4, 259, 250/2, 
258/13 све КО Мало Головоде 

 
Кроз целе катастарске парцеле 11/8, 14/5, 14/6, 

14/7, 14/8, 15/3 и кроз делове 1/3, 1/10, 1/1, 1/9, 9/5, 9/1, 
9/4, 10/1, 10/3, 11/1, 11/2, 11/10, 11/11, 11/12, 11/7, 18/3, 
20/2, 22/2, 1927/2 све КО Велико Головоде 

 
Правни основ 
Одлука о изради Плана детаљне регулације 

колектора отпадних вода ,,Б“ од ул. Паруновачке до ул. 
Аеродромске) у Крушевцу I бр. 350-303/2015 од 
25.06.2015. год. („Сл. лист града Крушевца бр. 3/15)                  

 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", бр. 
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 93/12) 

 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) 

 Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/11) 

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

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

 
 Генерални план Крушевца 2021 („Сл. лист 

општине Крушевац“, бр. 4/05) 
 

Генерални план Крушевца  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 ,,Б“ полази од улива у колектор 
,,А“, скреће на исток, пресеца водоток реке Расине и 
креће се дуж источне обилазнице. Овим колектором се 
планира одвођење отпадних вода индустрије 
стациониране дуж десне обале Расине: ,,Трајал“, 
,,Мерима“, ДИП ,,Савремени дом“, као и оближњих 
насеља: Дедина, део насеља Макрешане, Паруновац, 
Капиџија. Повољна конфигурација терена омогућава 
наставак изградње овог колектора према насељима која 
се налазе на десној обали Расине према насељу 
Ломница, чиме он прераста у ,,Деснообални расински 
колектор“. 

 
 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 колектора атмосферске 
канализације како би се спречио 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;“ 

 
1.3. Преглед претходних услова и података издатих 

од стране надлежних  институција 
 
За потребе израде Плана прибављени су и 

коришћени подаци и услови издати од стране 
надлежних органа и организација и то: 

 Телеком Србија, бр. 57351/2-2016 од 
12.02.2016. год. 

 Електросрбија ДОО, бр. 8X.0.0.0.-Д.09.11.-
40708/2  од 11.02.2016. год. 

 ЈКП Водовод, Крушевац бр.11/2 од  12.02.2016. 
год. 

 Јавно водопривредно предузеће ,,Србија Воде“ 
Београд, водопривредни центар ,,Морава“ Ниш бр. 02-
07-629/2 од 12.02.2016. год. 

 МУП сектор за ванредне ситуације Крушевац  
бр. 217-21/16 од 11.02.2016. год. 

 ЈКП „Градска топлана“ Крушевац бр. 1315 од 
17.02.2016. год. 

 
1.4. Основна намена земљишта и статус  
        Власништва 
 
Основна намена земљишта у границама Плана 

детаљне регулације је: 
- Пољопривредно земљиште 
- земљиште за остале намене (у мањем обиму) 
Земљиште у обухвату плана, у погледу власништва 

има следећи статус: 
- државна својина; право коришћења, корисник, 

држалац Град Крушевац.  
Попис парцела на којима је као имаоц права уписан 

Град Крушевац, односно Општина Крушевац: 18/3, 22/2 
обе КО В. Головоде, 1999/3, 1999/4 обе КО Паруновац, 
3422/2, 3422/3, 3425/2, 3270/2 све КО Бивоље. 

- јавна својина Република Србија – 3124 КО 
Паруновац  

- државна својина РС; имаоц права на парцели ЈВП 
''Србијеводе'' – 270/1, 270/2, 270/3, 258/13 све КО М. 
Головоде, 3157/2, 3157/5, 3118, 3157/3, 3157/4, 3157/6 
све КО Паруновац. 

- државна својина РС; имаоц права на парцели-
корисник ДП за пољоприв. производњу "Задругар";  
1927/2 КО В. Головоде, 252/3, 252/4, 259 све КО М. 
Головоде. 

- државна својина РС; имаоц права на парцели-
корисник Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац ЈП – 1971/3 КО Паруновац 

- државна својина РС; имаоц права на парцели-
својина – „Трајал“ ДОО – 3120/7, 3120/8, 3120/1, 
3120/11 све КО Паруновац 

- приватна својина, правна и физичка лица. 
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АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 
2.1. Природне карактеристике подручја 

 
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике 
Терен предметног подручја је у благом нагибу  у 

правцу тока реке Расине од југа према северу  тј. од 
коте 157.83м.нв. на западу  до 149.73м.н.в. на истоку. 
Терен припада простору најниже и најмлађе речне 
терасе поред реке Расине. Доминантни   ветрови су из 
правца исток-југоисток, северозапад и југ.  

2.1.2. Хидролошке карактеристике тла 
Хидролошка карактеристика тла је добра 

пропустљивост тј. површинска вода понире и не 
задржава се на површини терена.  

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

степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој 
скали. 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 
Траса предметног колектора пролази кроз 

грађевинско подручје. 
Подручје обухваћено Планом лоцирано је 

југоисточно  у односу на централно градско језгро  у 
зони планиране источне  обилазнице.  

Приближна површина простора обухваћеног 
Планом  износи  6.25 хектара 

Саобраћајну матрицу подручја чини будућа 
источна обилазница (реализована је у једном делу до 
паруновачког моста) 

У контанктним зонама, садржајима од 
функционалног утицаја, могу се сматрати зоне 
становања, зона заштитног зеленила, пољопривредно 
земљиште. 

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

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

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

 
2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
2.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
У постојећем стању све саобраћајнице су са 

неуређеним коловозним застором, осим крајњих 

саобраћајница између којих се пружа траса колектора 
(улица Аеродромска и Паруновачка) 

У функционалном смислу све улице служе као 
приступне саобраћајнице тј.за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

У обухвату предметног плана не постоји 
организовано јавно паркирање. 

 
2.3.2.Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
На простору обухваћеног Планом постоји изведен 

магистрални цевовод 1058мм који је део регионалног 
система „Ћелије“, цевовод „Крушевац-Ћићевац, 
Варварин“. 

Фекална канализација 
Фекална канализација не постоји на простору 

предвиђеном за изградњу колектора.  
Атмосферска канализација 
Атмосферска канализација је изведена у ул. 

Паруновачкој.  
 
2.3.3. Електроенергетика 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски водови: кабловски водови 10kV: 
„Ортекс – Кожара“,  „Паруновац 9 – Мудраковац 1“ 

Постојећи кабловски водови 10kV су приказани у 
оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
У границама предметног плана постоји кабловска 

канализација у Улицама Веце Корчагина и Милоша 
Обилића. 

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

 
2.3.5. Снабдевање топлотном енергијом 
Гасификациона инфраструктура 
На предметном планском подручју постоји део 

трасе разводног градског гасовода средњег притиска. У 
делу трасе која се укршта са планираним колектором 
поступити према правилима за приближавање и 
укрштање са дистрибутивним гасоводом. 

 
2.4. 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 

 
2.5. 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 
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катастарско-топографском плану, па се сходно томе 
приступило прибављању истог. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско-топографски плану у размери 1:2500, који 
је израдила овлашћена геодетска организација, а оверио 
Републички геодетски завод СКН Крушевац (ЦД бр. 
ЕБ59-54Б2) 

 
А2/ ПЛАНСКИ ДЕО 

 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
3.1. Концепција уређења простора 

  
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 
повезивања са централним постројењем за 
пречишћавање отпадних вода. 

Подручје које се разрађује Планом није подељено 
је на урбанистичке целине и блокове због 
специфичности намене. 

 
3.2. Опис детаљне намене површина  
 
Намена  простора обухваћеног Планом  детаљне 

регулације је изградња примарног колектора отпадних 
вода, са циљем стварања планског основа за 
унапређење комуналне инфраструктуре и дефинисање 
услова коришћења земљишта у обухвату плана. Намена 
колектора је да спроведе отпадну воду из насеља 
Велико Головоде, Кобиље и Модрица, која су 
предвиђена да се повежу у канализациони систем града 
Крушевца, преко изграђеног колектора ,,Б“ и ,,А“ до 
планираног постројења за пречишћавање отпадних 
вода. Гравитациони фекални канализациони колектор 
полази од планираног шахта Фк-Б-П у улици 
Паруновачкој до планираног шахта Фк-Б-А у улици 
Аеродромској. 

За овај колектор се планирају шахтови и цеви од 
стандардних атестираних материјала за ову врсту 
инфраструктурних објеката. 

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 у оквиру зоне експропријације 
(графички прилог бр. 3). 

 
3.3. Услови за уређење и изградњу површина и  
       објеката јавне намене 

 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене 
У оквиру Плана опредељене су површине јавне 

намене и то: 
● Јавне површине 
● Јавне саобраћајнице  
● Заштитно зеленило 

 
3.3.2. Грађевинско подручје 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћајне и  
       комуналне инфраструктуре 

 
Траса колектора пролази паралелно са трасом 

планиране источне обилазнице града Крушевца која се 
улива у  будући аутопут Појате – Прељина. Траса је ван 
путног појаса са десне стране у правцу севера, по 
пројектној документацији између путног појаса и 
линије експропријације.  

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. 

 
3.4.1. Водопривредна инфраструктура, 
          хидротехничке инсталације и објекти 
  
ВОДОВОД 
 
Дуж простора обухваћеног планом се не планира 

изградња нове као ни реконструкција постојеће 
водоводне мреже. 

На основу претходних услова издатих од стране 
ЈКП "Водовод" Крушевац и општих техничких услова 
следи: 

На ситуационом плану уцртан је магистрални 
цевовод  1058 који је од виталног значаја за 
водоснабдевање општина Ћићевац и Варварин. ЈКП 
,,Водовод-Крушевац“ нема геодетски снимљене 
податке изведеног стања за магистрални цевовод  
1058мм, а подаци за уцртану трасу магистралног 
цевовода узети су из пројекта,,Регионални систем 
,,Ћелије“ Цевовод Крушевац–Ћићевац, Варварин који 
је урадио институт за водопривреду ,,Јарослав Черни“ 
1994 године.  

При изради техничке документације строго водити 
рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите 
(по 3м са обе стране цевовода), које је је неопходно 
испоштовати: 
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-није дозвољена изгрдња објекта ни вршење било 
којих радњи које могу загадити воду или угрозити 
стабилност цевовода 

-забрањено је кретање, као и маневар моторних 
возила као и тешког саобраћаја 

-забрањено је сађење било каквог засада (посебно 
дрвенасте структуре) осим траве 

-није дозвољено насипање земљом (као ни скидање 
земље) и промена нивелете терена у циљу изградње 
саобраћајница. 

 
Приликом пројектовања других инсталација,  треба  

водити  рачуна о томе  да: 
-  Није  дозвољено  паралелно  вођење  каблова  или 

других водова, испод водоводних и канализационих цеви  
осим  при укрштању; 

-  Приликом  укрштања,  кабл  (или  друга  
инсталација)  може  бити  положен  испод или изнад 

водоводне  и  канализационе  цеви,  и  то  на  
растојању   од  најмање  0,3м.  Ако  се  размаци  не могу  
постићи тада  кабл  провући  кроз  заштитну   цев. 

-   На  месту  паралелног  вођења  и  укрштања  
водоводних и канализационих са другим инсталацијама 
ров се копа ручно (без механизације); 

-   Хоризонтални размак  других   инсталација  од  
водоводних   и канализационих цеви  треба да износи  
најмање 0,5 м; 

 
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА 
 
У трупу саобраћајнице - обилизнаце се планира 

изградња колектора отпадних вода. Основна намена 
колектора је одвођење отпадних вода из гравитирајућих 
насеља Велико Головоде, Кобиље и Модрица.   

Новопланирани колектор представља део система 
градске канализационе мреже са одводом према 
централном постројењу за пречишћавање отпадних 
вода града Крушевца (ЦППОВ). 

 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Дуж простора обухваћеног планом се не планира 

изградња нове атмосферска канализација. 
 
3.4.2. Електроенергетика 
Укрштање колектора са КВ 10 kV предвидети и 

извести у складу са Техничким прописима и Техничким 
препорукама ТП-3 Дирекције за дистрибуцију ел. енергије  

 
3.4.3. Телекомуникациона инфраструктура 
Овим планом није планирана изградња ТК мреже. 
 
3.5. Услови уређења зеленила на јавним и 

површинама остале намене 
 

Зеленило јавног коришћења 
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 

3.6. 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 овог Плана 

детаљне регулације није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину. 

Новоизграђени планирани колектор отпадних вода 
морају испунити и следеће услове: 

 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 
комуналне 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 



   224                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                  09.07.2016. 

 

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. 

 
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 реализовани и према прописима и техничким 
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким 
подручјима. 

 
3.6.5. Услови и мере заштитe од пожара 
С обзиром на специфичност планираног објекта 

нема ризика од избијања пожара  на предметном објекту. 
 
3.7. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвалидитетом 
 

 Имајући у виду врсту и намену објеката који су 
обухваћени овим детаљним планом, нису утврђени 
услови којима се површине и објекти јавне намене чине 
приступачним особама са инвалидитетом. 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све објекте у 

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

обухват плана и правила која се односе на друге објекте 
инфраструктуре који су изграђени или планирани у 
границама плана. 

 
4.1. Општа правила урбанистичке регулације 
 
Намена објеката 
У обухвату плана је дозвољена изградња колектора 

отпадних вода. 

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 је одређен по претходној планској 

и пројектној документацији и везан је за трасу 
планиране саобраћајнице–источне обилазнице. С 
обзиром да је у питању подземни објекат линијског 
типа дефинисан је регулацијом планиране источне 
обилазнице у зони између линије експропријације и и 
шкарпе пута.  

 
4.2. Правила градње за колектор отпадних вода 
 
 Градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

 Мора се обезбедити апсолутна 
водонепропусност колектора и објеката на мрежи 

 Сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције 

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

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

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

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

 Свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу 

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

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

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

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

 
4.3. 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. 

 
4.4. Приближавање и укрштање са  
        дистрибутивним гасоводом 
 
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. 

 
4.5. Правила грађења за зеленило 
 
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. 

4.6. Правила урбанистичке парцелације 
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Општа правила парцелације 
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 

 
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. 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-387/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

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

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.07.2016. године, донeла је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ   

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРК БАГДАЛА“ У 
КРУШЕВЦУ 

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

 

Правни основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

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

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр.64/2015); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Парк Багдала“ у Крушевцу, број 350-635/10 од 
27.12.2010.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
7/10). 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

 Генерални план Крушевца 2021 („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 4/05) 
 

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

 
Генерални план Крушевца 2021 
Предметно планско подручје налази се у оквиру 

урбанистичке зоне 8. 
„Основни садржаји ове зоне су парковски 

комплекс "Багдала" (36,70 ха) и стамбени комплекс 
"Багдалски венац". У оквиру парковског комплекса 
планирана је реализација спортско рекреативних 
садржаја на површини од нових 9,80 ха. 

На простору зоне 8. планирана је изградња 
објеката Основне школе, цркве, проширење постојећих 
градских резервоара водовода и проширење садржаја 
Геронтолошког центра. 

Због значаја објекта, планирани црквени објекат 
површине од око 500м2 (бруто), планиран у овој 
урбанистичкој зони ће се градити по посебном 
пројекту, а на основу претходно спроведеног конкурса 
за избор најквалитетнијег решења. 

Постојећи ресторан "Багдала", ради комплетирања 
садржаја може имати анексни део (стамбени са 30-50 
лежајева).“ 

„Градски спортски центар планиран је на простору 
у подножју Багдале и деловима Багдале везујући се 
непосредно са парком “Багдала”. На планираном 
простору на Багдали треба реализовати све садржаје 
који припадају нивоу градског центра (поред 
постојећих и низ отворених спортских терена за 
такмичење и рекреацију и сл.) под условом да укупан 
комплекс парка "Багдала" може бити изграђен мах 25% 
расположивог простора. Градски спортски центар 
опслуживаће подручје Генералног плана свим 
потребним активностима спорта и рекреације.“ 

„Парк Багдала „по положају и величини од 36,7 ха 
претставља врло значајну површину за град. 
Планирани су разноврсни садржаји рекреације, 
културе, просвете и забаве. Објекти високоградње и 
спортски терени не смеју да пређу 40% укупне 
површине парка.“ 

„На основу планиране просторне организације 
града до 2021. год. и потреба за градњу верских 
објеката – Црква на подручју Генералног плана града и 
норматива који одређују потребан број објеката ове 
врсте, планирано је Генералним планом поред 
постојећих цркава: локација нове цркве на Багдали...“ 

 
Генерални урбанистички план Крушевца 2025 
 
Подручје обухваћено планом детаљне регулације 

чини урбанистичку целину 2.5 у оквиру стамбено 
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мешовите просторне зоне. За ову целину ГУП је 
дефинисао следеће одреднице: 

„У овој зони се налази и градски парк Багдала који 
се наставља на градски спортски центар, ...“ 

 
 „... планирана је локација нове основне школе и 

значајан црквени комплекс, уз парк Багдала у јужном 
делу ове зоне.“ 

„У категорију градских паркова сврстани су парк 
Багдала, Пионирски парк и парк на реци Расини. 

По положају у ужем градском језгру и величини 
парк Багдала претставља врло значајну површину за 
град. У парку Багдала постоји више објеката спорта и 
рекреације, а планира се употпуњавање постојећих као 
и изградња нових спортско-рекреативних садржаја.“ 

„Сви постојећи објекти и површине намењени 
садржајима спорта и рекреације се задржавају. Оставља 
се могућност ревитализације, реконструкције, 
доградње, инфраструктурног опремања, изградње 
објеката пратећих садржаја и сл., са циљем осавре-
мењавања и подизања нивоа услуга. 

Поред површина намењених искључиво спорту и 
рекреацији, знатан простор за изградњу ових садржаја, 

намењених свим категоријама корисника, предвиђен је 
и у оквиру површина зеленила, пре свега парковских 
површина и у свим насељима у оквиру стамбених зона. 
Ово се нарочито односи на урбанистичку целину око 
реке Расине планиране за уређење, као и на простор у 
оквиру Парка Багдала, који представља проширење 
градског спортског центра, у јужном делу централне 
градске зоне.“ 

„Према очекиваном развоју града Крушевца, у 
складу са променама у социјалној структури 
становништва, републичким и локалним програмима 
развоја социјалних институција и установа, планира се 
изградња и доградња, односно проширење Геро-
нтолошког центра.“ 

 „За плански период, пројектовани број деце 
узраста од 6 до 14 година је 8.575 детета, а 
расположиви капацитети постојећих основних школа 
су 8.430 ученика. Радијус опслуживања постојећих 
објеката од 600 - 1.000м не покрива адекватно 
територију плана намењену становању, тако да је 
планом опредељена површина за изгрању основне 
школе на простору парка Багдала.“ 

  
Преглед претежних, допунских и пратећих намена приказан је табеларно: 

Ознака 
урб. 
целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

2.5. парк 
 

градски 
парк 

комерцијалне 
делатности 

КД-03 
КД-041 

јавне 
функције 

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

спорт и 
рекреација СР-03 комуналне 

делатности 
резервоар за водоснабдевање 
(РЗВ) 

 
 
„Тип КД-03 подразумева комерцијалне делатности 

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

Максимална дозвољена спратност је П+1. 
Обзиром да се овај тип објеката комерцијалних 

делатности планира у специфичном окружењу, остале 

урбанистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде.“ 

„Тип КД-04 подразумева комерцијалне делатности 
у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, 
апартмане и сл.“  

Урбанистички параметри комерцијалних 
делатности типа КД-041 приказани су табеларно: 
 

 

тип диспозиција макс. 
спратност тип објекта макс. 

ИЗ % 

КД-041 све зоне осим 
Рубних зона П+5 

- слободностојећи 
- прекинути низ 
- непрекинути низ 

60% 

 
Планско подручје предвиђено је за опремање 

комплетном комуналном инфраструктуром. 
 

1.3. Опис обухвата плана и грађевинског подручја 
са пописом катастарских парцела 
 

Грађевинско подручје поклапа се са обухватом 
плана. 

Граница ПДР-а ПАРК „БАГДАЛА“ почиње у 
западном делу комплекса од кружног тока на 
раскрсници Ул. Његошеве и Ул. Багдалски венац и у 
смеру казаљке сата, према североистоку границом 
к.п.бр. 5966 (ул. Његошева) до раскрснице са Ул. 
Душана Радића (к.п.бр. 3692/1). Наставља у истом 
правцу северозападном границом к.п.бр. 2483/1 
обухватајући ул. Његошеву до раскрснице са ул. 
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Првомајском (к.п.2325) и даље границом к.п.бр. 2483/1 
иде северном границом саобраћајнице (ул. Мајке 
Југовића) пресецајући к.п.бр. 1366, 1367/1 и 1367/2. 
Пресеца Ул. Мајке Југовића (к.п.бр. 2317/1) и ломи се 
према југозападу до тромеђе к.п.бр. 2317/1, 2469 и 
2483/1, а затим се ломи према југу до тромеђе к.п.бр. 
2469, 2483/1  и 2461/3. Северном границом к.п.2461/3 
граница се ломи према истоку до Ул. Милутина 
Миланковића (к.п.бр. 2461/86) коју пресеца, затим 
скреће према југу источном границом те улице, 
пресецајући раскрсницу са ул. Колубарске битке 
(к.п.бр. 2461/86), наставља према југу границом исте 
улице до тромеђе к.п.бр. 2461/3, 2461/97 и 2461/1.  

Граница скреће према истоку границом к.п.бр. 
2461/1, 2453/2 и 2453/7 до ул. Косовске (к.п.бр. 2453/6) 
коју пресеца и даље се ломи према југу источном 
границом ул. Косовске (к.п.бр. 2453/6, 2453/3, 2443/2 и 
2577/3-део) тј. спољном границом тротоара до раскрснице 
са ул. Иве Андрића, где скреће према западу јужном 
границом исте (к.п.бр. 2577/12, 2577/16 и 2577/17) до 
раскрснице улица Иве Андића, Лазе Костића и Радивоја 
Увалића (2667/4). Пресеца ул. Лазе Костића (к.п.бр. 2591) 
и од те раскрснице граница наставља према југозападу 
југоисточном страном Ул. Иве Андрића (к.п.2666/1) до 
раскрснице исте са ул. Багдалски венац (к.п.бр. 5965/1) и 
пресецајући исту ломи се према северу јужном линијом 
изведеног тротоара ул. Багдалски венац, све до кружног 
тока одакле је и почела.  

Граница ПДР-а обухвата делове КО Пакашница и 
КО Крушевац и то:  

 у КО  Пакашница обухвата делове катастарских 
парцела бр. 2, 3/1, 868 (пут) и 141.  

 У КО Крушевац обухвата  к.п.бр. 5966-део (ул. 
Његошева), 2483/1, 1366-део,1367/1-део, 1367/2-део, 
2317/1-део (ул. Мајке Југовића), 2482, 2463, 2461/3, 
2461/86-део (ул. Милутина Миланковића), 2461/110, 
2461/1, 2461/108, 2462/2, 2462/1, 2453/2, 2453/7, 2453/6-
део (ул. Косовска), 2455/3, 2443/2-део, 2577/3-део, 
2577/12-део (ул. Иве Андрића), 2577/16, 2577/17, 2591-
део (ул. Лазе Костића), 2443/1, 2457/1, 2458/1, 2461/111, 
2458/3, 2457/4, 2461/19, 2457/3, 2459/1, 2461/18, 2458/2, 
2459/2, 2461/2, 2483/4, 2666/1 (ул. Иве Андрића), 2965/1 
(ул. Багдалски венац), 2455/1, 2454/1, 2456 и 2454/4.  

Површина обухвата плана је око 49ха. 
 
1.4. Опис постојећег стања 

 

Положај и природне карактеристике подручја 
Простор обухваћен планом налази се јужно од центра 

града са којим је директно повезан преко Улице мајке 
Југовића, југозападно од простора планираног за нови, 
односно линеарни наставак постојећег центра и тангира 
градски спортски центар својом истoчном границом. 

Обухват плана налази се у подручју умерено 
континенталне климе, на надморској висини од 160 до 
210мнв. Највећи део терена има источну експозицију, 
са висинском разликом од око 50м између источне и 
западне границе планског подручја. Мањи део терена 
има северну експозицију. 

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

 

Грађевинско подручје, начин коришћења 
простора и основна ограничења 

Грађевинско подручје 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
Начин коришћења простора 
Обухват плана карактерише велика површина 

неуређеног зеленила са спонтано насталим пешачким 
стазама и делом или у потпуности реализованим 
садржајима према планској документацији из ранијег 
периода.  

Обухват плана чини седам урбанистичких целина. 
На северозападном делу планског подручја је 

градски парк (урбанистичка целина А1), са већим 
простором за игру деце, простором за миран одмор и 
простором за спортско – рекреативне активности са 
фитнес справама и и спортским теренима за одбојку, 
кошарку и рукомет. У оквиру парка налази се и 
локација са угоститељским објектом, спратности „П“ 
који је у великој мери девастиран и није у функцији, 
али позицијом заслужује посебну пажњу. Поред 
ободних саобраћајница, једина колска саобраћајница 
налази се у овом делу и заправо је приступ до 
поменутог угоститељског објекта.  

На јужној граници парка, непосредно уз простор 
опредељен за изградњу комплекса верских објеката је 
локација мерно-регулационе станице, која се може 
сматрати неадекватном обзиром на значај комплекса 
чија је реализација започета.   

На западном делу планског подручја налази се 
локација (урбанистичка целина Б) на којој је у складу 
са важећом планском документацијом планирана 
изградња комплекса верских објеката са пратећим 
садржајима, на начин да се уклопи и повеже са 
садржајима градског парка. Осим обележја у виду крста 
на локацији су изграђена два мања верска објекта и 
пешачка стаза. 

Нешто јужније је локација ЈКП „Водовод“ 
(урбанистичка целина В) са изграђеним резервоаром за 
воду и више мањих објеката пратећих садржаја 
спратности „П“ који су у функцији основног објекта.  

Источно од границе локације резервоара је 
локација на којој је пре више година започета и 
стопирана изградња стрелишта, која нема директан 
приступ јавној саобраћајној површини (урбанистичка 
целина Е). 

На источном делу планског подручја је локација 
геронтолошког центра (урбанистичка целина Д)  са 
слободностојећим објектима и то три објекта 
павиљонског типа спратности „П+2“ и један објекат 
спратности „П“. Простор је уређен и у функцији. 

Нешто јужније од Геронтолошког центра, на 
југоисточном делу обухвата плана, налазе се спортски 
терени (урбанистичка целина З), фудбалско игралиште 
са атлетском стазом чија је изградња у току и помоћни 
терен), који нису у потпуности опремљени али су у 
функцији. Ови терени се могу сматрати делом спортско 
– рекреативног центра формираног у источној 
контактној зони у којој се налази Хала спортова, балон 
сала, више спортских терена различитих намена, као и 
комплекс отворених и затворених базена. 
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Централни и највећи део планског подручја 
(урбанистичка целина А2) карактеришу неуређено 
зеленило и спонтано настале пешачке стазе. У 
северном делу овог простора, налази се место страдања 
цивила крајем другог светског рата. Осим спомен 
обележја у  виду крста и спомен плоче, овај простор 
није уређен. 

Од јавних објеката и површина јавне намене на 
подручју плана евидентиране су: саобраћајнице, 
паркинг, градски парк, спортски терени, локација за 
изградњу верског објекта, локација мерно-регулационе 
станице, локација геронтолошког центра и локација 
резервоара за воду. 

 
Основна ограничења 
Ограничења за коришћење простора су 

инфраструктурни коридори и то: 
 цевовод димензија 1000 мм који је картиран и 

чија зона заштите износи по 3м са обе стране, 
 део градског гасоводног прстена који је 

евидентиран и чија зона заштите износи 3м са једне и 
8м са друге стране гасовода.  
 

Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
Саобраћајнице и саобраћајне површине 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом 

улице Косовске, улицом Иве Андрића, делом улице 
Багдалски венац, делом улице Његошеве и делом улице 
Милутина Миланковића. 

Генералним урбанистичким планом улица Косовска 
је дефинисана као део примарне саобраћајне мреже, док 
су улице Иве Андрића, Багдалски венац и Његошева део 
секундарне саобраћајне мреже. Улица Милутина 
Миланковића је део терцијалне саобраћајне мреже. 

Улице Косовска, Иве Андрића, Багдалски венац и 
Његошева представљају ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, којима се одвија транзитни 
саобраћај а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника, док  улица Милутина Миланковића 
служи искључиво за непосредни приступ до парцела 
корисника . 

Све улице у обухвату Плана су са савременим 
коловозним застором. 

Кретање возила јавног градског превоза не одвија 
се саобраћајницама у обухвату Плана. 

Бициклистички саобраћај се одвија уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. За кретање пешака 
изграђене су посебне површине (тротоари) као и стазе. 

На радијусима укрштања саобраћајница (у зони 
пешачких прелаза) су делимично изграђене посебне 
рампе за повезивање тротоара и коловоза, па је отежано 
кретање особа са посебним потребама, инвалидитетом, 
деци и старим особама. 

Паркирање возила се врши на парцелама 
корисника, док је на раскрсници улица Његошеве и 
Мајке Југовића изграђен јавни ванулични паркинг. 

 
Водопривредна инфраструктура, хидротехничке 

инсталације и објекти 
Водоводна мрежа 
У оквиру Парка Багдала изграђен је резервоарски 

простор укупне запремине 8,800 м3. До овог 
резервоарског простора је изграђен довод са 

централног постројења за припрему питке воде у 
Мајдеву, од челичних цеви димензија 1000 мм из 
правца улице Нове косовске. Такође до резервоара 
долазе две цеви димензија 300мм са бившег изворишта 
у Читлуку који су спојени на градску дистрибутивну 
мрежу. Ови цевоводи до резервоарског простора долазе 
улицама Душана Радића и Мајке Југовића. Од 
резервоара је изграђена водоводна цев 100мм према 
градској дистрибутивној мрежи и пролази улицом 
Душана Радића (правац север). Јужни крак од 
резервоара, димензија 200мм је усмерен према 
резервоару у Пакашници и служи за водоснабдевање 
виших делова града у оквиру насеља Багдала 3. У 
ободним саобраћајницама које чине границу планског 
подручја изграђена је водоводна мрежа. 

Одвођење отпадних вода 
Мрежа колектора уличне канализације отпадних 

вода је изграђена у улицама Његошевој, Душана 
Радића, Првомајској, Мајке Југовића, Иве Андрића и 
делу Нове косовске улице. На ову канализациону 
мрежу је могуће прикључити отпадне воде из 
новопланираних објеката у оквиру планског подручја. 

Одвођење атмосферских вода 
Улична мрежа атмосферске канализације је 

изграђена у ободним улицама и то: Новој косовској, 
делу улице Иве Андрића, Мајке Југовића, Душана 
Радића и Првомајској. У зависности од припадајуће 
сливне површине изграђена улична канализациона 
мрежа је довољног капацитета за прихват 
атмосферских вода. 

Електроенергетика 
У границама предметног плана постоје 

електроенергетски објекти и водови који су приказани 
у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана 
на овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

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. 

Снабдевање топлотном енергијом 
У оквиру планског подручја изведен је део 

градског гасоводног прстена, од челичних цеви 
219,3мм, приказан као евидентиран на графичким 
прилозима. 

Такође је изведен дистрибутивни гасовод од 
полиетиленских цеви. Део мреже је картиран а део као 
евидентиран приказан на графичким прилозима. 

Поред локације са верским објектима налази се 
МРС планирана за измештање на локацију ван 
планског подручја. 

 
Јавно и друго зеленило 
Локација парка је у северо-западном делу  уређена 

у површини од око 8ха и тај простор се користи као 
парк са садржајима рекреације, дечје игре и мирног 
одмора. Осим тога уређене су још две целине. У југо-
источном делу изграђен је алетски стадион са пратећим 
садржајима, трибинама, помоћним фудбалским 
тереном, објектом свлачионица, зеленилом и сл.) а у 
југо-западном делу верски објекати са пратећим 
уређењем. Централни део комплекса је неуређен, 
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обрастао самониклом травом и испресецан спонтано 
насталим стазама. 

Озелењавање парка је започето средином XX века 
тако што су сађене углавном брзорастуће врсте 
(багрем), липа, јавор, црни бор и сл. Садња је вршена 
на малом растојању по систему пошумљавања, због 
чега је склоп стабала врло густ а услови за цветне и 
жбунасте врсте, неповољни. Замена тих стабала се 
врши континуирано тако да је највећи део (пре свега 
багрем) замењен врстама које више одговарају 
простору.  

Данас су најзаступљеније врсте украсна шљива, 
липа, јавор, бреза и др. Листопадно дрвеће има учешће 
од око 90%   a четинари око 10%. Украсно шибље и 

цвеће су заступљени на врло малим површинама. 
Саднице су различите старости  због сукцесивне замене 
старих и садње нових. Садња је вршена у великим 
групама истородних врста, густог је склопа и велике 
покровности, нарочито у деловима који нису 
опремљени справама за игру деце и спортским 
теренима. 

Већи део локације је обрастао самониклом травом 
и местимично шибљем ниским дрвећем. 

Преглед евидентираних и заштићених објеката, 
споменика културе и природе и амбијенталних целина 

На подручју плана не постоје евидентирани 
заштићени објекти, споменици културе и природе, као 
ни амбијенталне целине. 

 
 

Приказ заступљености појединих намена - постојеће стање 
 

Табела бр. 1 – Приказ заступљености појединих намена - постојеће стање 
 

ознака 
урбанистичке  

целине 

намена простора површина 
(ха) 

заступљеност
 (%) 

А1 парк 07ха 02ар 12м2 14,3 

А2 неуређено грађевинско 
земљиште 28ха 96ар 24м2 58,9 

Б јавне функције – верски објекти 02ха 00ар 00м2 4,1 

В комуналне делатности – 
резервоар за водоснабдевање 02ха 77ар 73м2 5,7 

Д јавне функције – геронтолошки 
центар 00ха 99ар 40м2 2,0 

Е спорт и рекреација - стрелиште 00ха 82ар16м2 1,7 

З спорт и рекреација – атлетски 
стадион 03ха 72ар 71м2 7,6 

 саобраћајне површине 02ха 82ар 86м2 5,8 
укупно  49ха 13ар 22м2 100 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
Концепција уређења подручја плана  

 

Концепција уређења планског подручја произилази 
из Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025 и 
подразумева стварање услова за изградњу објекта 
основне школе, проширење садржаја Геронтолошког 
центра, црквеног и спортског комплекса, као и 
реализацију градског парка који је централна тема и 
чији су садржаји од великог значаја за град.  

Уређењем парка, као градског, вишефунционалног, 
треба да буде надокнађен изражени дефицит паркова, 
одморишних паркова и скверова као и блоковског 
зеленила у самом центру града. Планирани разноврсни 
спортско-рекреативни садржаји намењени свим 
категоријама корисника заокружују понуду градског 
спортског центра који тангира планско подручје. 

Као садржаји који би допринели атрактивности 
простора планирани су и објекти комерцијалних 
делатности. 

На захтев наручиоца, планирана је и изградња 
мултифункционалног објекта за особе са посебним 

потребама, који би, са садржајима предвиђеним у склопу 
парка, а у непосредној близини, могао да понуди велики 
дијапазон активности својим корисницима. 

Подела простора на карактеристичне целине 
Разноврсност и специфичност како постојећих тако 

и планираних намена простора, као и потреба за јасним 
дефинисањем правила уређења и грађења, условиле су 
поделу  подручја обухваћеног планом на осам 
урбанистичких целина, од којих једне на две 
урбанистичке подцелине.  

Имајући у виду потребе будућих корисника, као и 
садржаје у тангентним просторима, у оквиру 
урбанистичке целине намењене уређењу парка одређене 
су зоне, чиме су садржаји парка прецизније дефинисани.  

 
Намена површина и објеката са билансом површина 

 

Намена површина 
Урбанистичка целина „А“  
Ова урбанистичка целина подељена је на две 

урбанистичке подцелине. 
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Урбанистичка подцелина „А1“ формирана је од 
постојећег градског парка (у постојећем стању 
означено као урбанистичка целина А1 – градски парк) 
и већег дела простора који је у постојећем стању 
означен као урбанистичка целина А2 – неуређено 
грађевинско земљиште. 

Намена овог простора је градски парк, а у циљу 
употпуњавања садржаја, као компатибилне намене 
планиране су комерцијалне делатности и спортско 
рекреативни садржаји. 

Концепт организације парка, подразумева да се сав 
колски саобраћај одвија ободним саобраћајницама, уз 
које је, поред постојећег, предвиђено још 5 простора за 
паркирање аутомобилa и бицикала. 

Парк је пешачким стазама подељен на зоне у 
оквиру којих су дефинисани његови основни садржаји. 
Такође су опредељене локације за изградњу два јавна 
санитарна чвора, дефинисан је простор за смештај 
контејнера за отпад, као и оријентациони положај 
видиковца и чесми за воду.  

Урбанистичка подцелина „А2“ формирана је као 
локација за комерцијалне делатности које се могу 
реализовати реконструкцијом и/или доградњом 
постојећег угоститељског или изградњом новог објекта 
за који се предвиђа промена, односно допуна намене и 
другим садржајима комерцијалних делатности као што 
су хотел, услуге, трговина и сл.  

 
Урбанистичка целина „Б“  
Намена ове целине, односно локације су верски 

објекти православне цркве, а у циљу употпуњавања 
садржаја, као компатибилна намена планиране су 
комерцијалне делатности. 

Ова просторна целина налази се на западном делу 
планског подручја. 

Осим обележја у виду крста на локацији су 
изграђена два мања објекта, капела Светог Ђорђа и 
црква Светог Јована Крститеља, а планом се даје 
могућност изградње православног храма, изградње 
објеката пратећих садржаја, као и објеката 
комерцијалних делатности искључиво у функцији 
основне намене простора. 

 
Урбанистичка целина „В“ 
Намена ове целине, односно локације су 

комуналне делатности – резервоар за водоснабдевање. 
У оквиру ове целине изграђен је градски резервоар 

за водоснабдевање и више мањих објеката пратећих 
садржаја који су у функцији основног објекта.  

Поред радова на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 

дозвољава се изградња нових објеката искључиво у 
функцији главног објекта. 

 
Урбанистичка целина „Г“ 
Намена ове целине, односно локације су јавне 

функције.  
У овој урбанистичкој целини планирана је 

изградња основне школе и мултифункционалног 
објекта за особе са посебним потребама. 

 
Урбанистичка целина „Д“ 
Намена ове целине, односно локације су јавне 

функције – геронтолошки центар. 
Ова целина формирана је од постојеће локације 

Геронтолошког центра и површине планиране за 
проширење.  

Поред радова на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
дозвољава се изградња нових објеката искључиво у 
функцији планиране намене простора. 

 
Урбанистичка целина „Е“ 
Намена ове целине, односно локације су 

комерцијалне делатности – хотел, а као компатибилна 
намена планирани су спортско рекреативни садржаји. 

Како се ради о градском хотелу треба предвидети 
да угоститељски и други садржаји могу бити доступни 
и грађанима. 

 
Урбанистичка целина „И“  
Намена ове целине, односно локације су спортско 

рекреативни садржаји, а као компатибилна намена 
планиран је парк. 

У складу са захтевом наручиоца плана, ова целина 
дефинисана је као локација за изградњу стрелишта 
затвореног типа. Како нису рађене анализе стања 
објекта чија је изградња започета, планом се оставља 
могућност изградње отвореног амфитеатра чиме би се 
употпунили садржаји градског парка. 

 
Урбанистичка целина „З“  
Намена ове целине, односно локације су спортско 

рекреативни садржаји, а као компатибилна намена 
планиране су комерцијалне делатности.  

Ову целину чине спортски терени (фудбалско 
игралиште са трибинама и атлетском стазом и помоћни 
терен) и део неуређеног грађевинског земљишта на 
коме се планира уређење површина и изградња 
објеката пратећих садржаја у функцији основне намене, 
као и садржаја комерцијалних делатности. 

Планирани комплекс ће чинити део градског 
спортског центра формираног у источној контактној 
зони у којој се налази Хала спортова, балон сала, више 
спортских терена различитих намена, комплекс 
отворених и затворених базена, као и спортско 
рекреативни садржаји планирани у склопу градског 
парка у зони западно од ове целине. 

 
 
 
 
 
 

Биланс површина 
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Табела бр. 2 – Приказ заступљености појединих намена - планирано стање 
 

ознака 
урбанистичке  

целине 
намена простора површина 

(ха) 
заступљеност

 (%) 

А1 парк 28ха 47ар 53м2 58,0 

А2 комерцијалне делатности 00ха 35ар 84м2 0,7 

Б јавне функције – верски објекти 01ха 94ар 94м2 4,0 

В комуналне делатности – 
резервоар за водоснабдевање 02ха 73ар 60м2 5,6 

Г јавне функције – основна школа 02ха 32ар 81м2 4,7 

Д јавне функције – геронтолошки 
центар 01ха 86ар 94м2 3,8 

Е комерцијалне делатности 00ха 94ар 74м2 1,9 

И спорт и рекреација- стрелиште 01ха 16ар 14м2 2,4 

З спорт и рекреација – атлетски 
стадион 04ха 06ар 85м2 8,3 

 саобраћајне и уређене пешачке 
и зелене површине 05ха 23ар 83м2 10,7 

укупно  49ха 13ар 22м2 100 

 
 

Табела бр. 3 – Биланс површина 
 

намена простора 
постојеће планирано 

површина/заступљеност површина/заступљеност
(ха) (%) (ха) (%)

неуређено грађевинско земљиште 28ха 81ар 46м2 58,6 00ха 00ар 00м2 0,0 
парк 06ха 87ар 34м2 14,0 28ха 47ар 53м2 58,0 

комерцијалне делатности 00ха 14ар 78м2 0,3 01ха 30ар 58м2 2,7 

јавне функције – верски објекти 02ха 00ар 00м2 4,1 01ха 94ар 94м2 4,0 

комуналне делатности – резервоар за 
водоснабдевање 

02ха 77ар 73м2 5,7 02ха 73ар 60м2 5,6 

јавне функције – основна школа 00ха 00ар 00м2 0,0 02ха 32ар 81м2 4,7 

јавне функције – геронтолошки центар 00ха 99ар 40м2 2,0 01ха 86ар 94м2 3,8 

спорт и рекреација- стрелиште 00ха 82ар 16м2 1,7 01ха 16ар 14м2 2,4 

спорт и рекреација - атлетски стадион 03ха 72ар 71м2 7,6 04ха 06ар 85м2 8,3 

саобраћајне и уређене пешачке и зелене 
површине 

02ха 97ар 64м2 6,1 05ха 23ар 83м2 10,7 

Укупно 49ха 13ар 22м2 100 49ха 13ар 22м2 100 
 
 

Попис парцела и опис локација за јавне површине и објекте јавне намене и аналитичко 



09.07.2016.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                 
 

 

233

Попис парцела за јавне површине и објекте јавне намене 
 

Табела бр. 4 - Попис парцела за изградњу и уређење јавних површина: 
 

бр. грађ. 
парцеле попис парцела 

приближна
површина 

(ха)
урбанистичка целина „А1“ - градски парк

6 
део 
к.п.бр. 

2443/1, 2456, 2457/1, 2458/1, 2461/1, 2461/2, 2483/1, 
2461/3, 2461/86, 2317/1, 1367/1 KO Крушевац   28ха 47ар 50м2 цела 

к.п.бр. 2463, 2459/2 
простори намењени изградњи саобраћајних, пешачких и озелењених површина 

7 
део 
к.п.бр. 2483/1 KO Крушевац 

00ха 10ар 80м2 цела 
к.п.бр.  

8 
део 
к.п.бр. 2317/1, 1367/1, 1366, 5966, 2483/1 KO Крушевац  

00ха 52ар 00м2 цела 
к.п.бр. 1367/2 KO Крушевац 

9 
део 
к.п.бр. 

5966, 5965/1, 2483/1, 2461/110, 2483/4, 2461/2, 2461/18 
2458/2 2457/3 2457/1 5965/5 KO Крушевац и 141, 868, 
3/1 и 2 КО Пакашница 01ха 12ар 10м2 

цела 
к.п.бр.  

10 
део 
к.п.бр. 

2666/1, 2457/1, 2456, 2443/1, 2591, 2667/4, 2577/12 KO 
Крушевац 01ха 21ар 40м2 цела 

к.п.бр. 2577/17, 2577/16 KO Крушевац 

11 
део 
к.п.бр. 2457/1 KO Крушевац 

00ха 10ар 50м2 цела 
к.п.бр.  

12 
део 
к.п.бр. 2443/1 KO Крушевац 

00ха 36ар 33м2 цела 
к.п.бр.  

13 
део 
к.п.бр. 

2453/6, 2577/12, 2577/3, 2443/1, 2453/7, 2455/1 KO 
Крушевац 00ха 86ар 70м2 цела 

к.п.бр. 2455/3, 2443/2, 2444/2, 2444/3, 2446/3 KO Крушевац 

14 
део 
к.п.бр. 2455/1 и 2443/1 KO Крушевац 

00ха 10ар 10м2 цела 
к.п.бр.  

15 
део 
к.п.бр. 2461/1, 2461/86, 2461/3 KO Крушевац 

00ха 16ар 60м2 цела 
к.п.бр.  

16 
део 
к.п.бр. 2457/1 KO Крушевац 

00ха 24ар 80м2 цела 
к.п.бр.  

17 
део 
к.п.бр. 2457/1 KO Крушевац 

00ха 42ар 40м2 цела 
к.п.бр.  

 
Табела бр. 5 - Попис парцела за изградњу објеката јавне намене: 
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бр. грађ. 
парцеле попис парцела 

приближна
површина 

(ха) 
 
урбанистичка целина „В“ - комуналне делатности - резервоар за водоснабдевање 
 

1 

део 
к.п.бр. 2461/18, 2458/2, 2457/3 KO Крушевац  

02ха 73ар 60м2 цела 
к.п.бр. 
 

2459/1, 2461/19 KO Крушевац 

урбанистичка целина „Г“ - јавне функције - основна школа и мултифункционални објекат за 
особе са посебним потребама 

2 
део 
к.п.бр. 2457/1 KO Крушевац 

02ха 32ар 81м2 цела 
к.п.бр.  

урбанистичка целина „Д“ - јавне функције - геронтолошки центар

3 
део 
к.п.бр. 2461/1 KO Крушевац 

01ха 86ар 94м2 цела 
к.п.бр. 2461/108, 2462/2, 2453/2, 2454/4 KO Крушевац 

урбанистичка целина „И“ – спорт и рекреација - стрелиште

4 
део 
к.п.бр. 2458/1, 2457/1 KO Крушевац 

01ха 16ар 14м2 цела 
к.п.бр. 2457/4, 2458/3, 2461/111 KO Крушевац 

урбанистичка целина „З“ - спорт и рекреација - спортски комплекс

5 
део 
к.п.бр. 2457/1, 2443/1, 2456 KO Крушевац 

04ха 06ар 85м2 цела 
к.п.бр.  

 
 
Грађевинске парцеле означене бројевима 18, 19 и 

20, намењене су осталим наменама (комерцијалне 
делатности), а формиране су:  

- грађевинска парцела бр. 18 од дела кат. парцеле 
бр. 2461/110 KO Крушевац, приближне површине 01ха 
94ар 94м2, 

- грађевинска парцела бр. 19 од целе кат. парцеле 
бр. 2482 и дела кат. парцеле бр. 2483/1 KO Крушевац, 
приближне површине 00ха 35ар 84м2,  

- грађевинска парцела бр. 20 од дела кат. парцеле 
бр. 2457/1 KO Крушевац, приближне површине 00ха 
94ар 74м2. 

Опис локација за јавне површине и објекте 
јавне намене 

У обухвату плана детаљне регулације за површине 
јавне намене опредељују се: 

простори за изградњу и уређење јавних 
површина: 

 урбанистичка целина „А1“, намењана изградњи 
градског парка – заузима највећи део планског подручја 
и означена је као грађевинска парцела бр. 6. 

 простори намењени изградњи саобраћајних, 
пешачких и озелењених површина, означени као 
грађевинске парцеле бр. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
и 17.  

простори за изградњу објеката јавне намене: 
 Урбанистичка целина „В“, чија је намена 

комуналне делатности, у којој је изграђен градски 
резервоар за воду – налази се у југозападном делу планског 
подручја и означена је као грађевинска парцела бр. 1. 

 Урбанистичка целина „Г“, чија је намена јавне 
функције, у којој је планирана изградња основне школе 
и мултифункционалног објекта за особе са посебним 
потребама - налази се у јужном делу планског подручја 
и означена је као грађевинска парцела бр. 2. 

 Урбанистичка целина „Д“, чија је намена јавне 
функције, у којој је изграђен геронтолошки центар, 
планом предвиђен за проширење - налази се у 
источном делу планског подручја и означена је као 
грађевинска парцела бр. 3. 

 Урбанистичка целина „И“, чија је намена спорт 
и рекреација, а која је планом дефинисана као локација 
за изградњу стрелишта затвореног типа - налази се у 
централном делу планског подручја и означена је као 
грађевинска парцела бр. 4. 

 Урбанистичка целина „З“, чија је намена спорт 
и рекреација, у којој је планом предвиђен наставак 
реализације спортског комплекса - налази се у 
источном делу планског подручја и означена је као 
грађевинска парцела бр. 5. 

Табела бр. 6 – Процентуално учешће површина јавне намене у обухвату плана 
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намена простора површина 
(ха) 

заступљеност
(%) 

површине предвиђене за јавне намене 45ха 81ар 64м2 93,4 
површине предвиђене за остале намене 03ха 25ар 52м2 6,6 

обухват плана 49ха 07ар 16м2 100 

 
 
 
Услови за уређење и изградњу површина јавне 

намене дефинисани су у поглављу 3. „Правила 
грађења“. 

2.5. Услови за уређење инфраструктуре  
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
Саобраћај 
Елементи решења из Генералног урбанистичког 

плана 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

ограничен је делом ул. Косовске (од колског улаза у 
Геронтолошки центар до ул. Иве Андрића), улицом Иве 
Андрића, делом ул. Багдалски венац (од ул. Иве 
Андрића до ул. Његошеве), делом ул. Његошеве (од ул. 
Багдалски венац до ул. Мајке Југовића), делом ул. 
Мајке Југовића (од улице Његошеве до паркинга), 
делом улице Милутина Миланковића и даље на 
североисток до улице Косовске. 

Генералним урбанистичким планом предвиђено је 
да улица косовска буде део мреже примарних градских 
саобраћајница, саобраћајнице (улице Иве Андрића, 
Багдалски венац,  Његошева, Ул. мајке Југовића) 
припадају секундарној мрежи градских саобраћајница, 
док Улица Милутина Миланковића припада 
терцијалној мрежи градских саобраћајница. 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

У функционалном смислу саобраћајнице Косовска, 
Иве Андрића, Багдалски венац, Његошева, Мајке 
Југовића и Милутина Миланковића представљају 
ободне саобраћајнице за посматрани простор, док све 
остале улице служе као приступне саобраћајнице и за 
одвијање унутарблоковског саобраћаја. Елементи 
регулације саобраћајница дати су на графичком 
прилогу бр. 03 - „Регулационо–нивелациони план са 
елементима за обележавање“. 

Саобрћајни транзит и саобраћајни прилази 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија примарним и секундарним саобраћајницама (Ул. 
косовска, Иве Андрића, Багдалски венац, Његошева, 
мајке Југовића), а остале саобраћајнице служе за 
непосредни приступ парцелама од стране корисника. 

Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђене су следеће измене на постојећим 
саобраћајницама: 

 Улица Косовска за двосмеран саобраћај са 
једном коловозном траком са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 7.00 метара, са појасом зеленила од 
3.00 метара и бициклистичком стазом са једне стране 
од 2.50 метара као и обостраним тротоарима од 3.00 
метра и мин 1.2 метра; 

 Улица Иве Андрића за двосмеран саобраћај са 
једном коловозном траком са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са појасом зеленила од 
3.00 метара и бициклистичком стазом са једне стране 
од 2.50 метара (у једном делу) као и обостраним 
тротоарима од 3.00 метра и мин 1.2 метра; 

 Улица Багдалски венац за двосмеран саобраћај 
са једном коловозном траком са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са појасом зеленила од 
3.00 метара као и обостраним тротоарима од 3.00 метра 
и мин 1.2 метра (у једном делу), тј. ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним тротоарима од 3.00 метра и 
мин 1.2 метра (у другом делу); 

 Улица Његошева за двосмеран саобраћај са 
једном коловозном траком са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима од 2.00 метра и мин 1.2 метра; 

 саобраћајница (О3 – О4) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.00 метара, са једностраним тротоаром ширине 1.80 
метара; 

 саобраћајница (О28 – О30) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.00 метара, са обостраним тротоаром ширине по 2.00 
метара. 

Планира се реконструкција постојеће раскрснице 
Улице Иве Андрића са Улицама Лазе Костића и 
Радивоја Увалића у кружну раскрсницу у нивоу. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Нове јавне саобраћајнице нису планиране овим 
планом. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6,0м до 22,0м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

Техничке карактеристике поменутих 
саобраћајница дате су на графичком прилогу бр. 03 - 
„Регулационо–нивелациони план са елементима за 
обележавање“. 

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

Кретање возила јавног превоза могуће је 
примарном саобраћајницом (ул. Косовска), као и ул. 
Иве Андрића и ул. Багдалски венац. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем, осим у улицама где 
је предвиђена посебна бициклистичка стаза, а то је дуж 
Улице Косовске и дуж дела Улице Иве Андрића (од 
улице Косовске до планираног паркинга за бицикле). 
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За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.), као и 
пасарела преко Улице Косовске. Диспозиција пасареле 
није стриктно одређена, већ је у графичком прилогу 
приказана и аналитичко-геодетским елементима 
одређена зона за изградњу пасареле Ширина пасареле 
треба да буде минимално 2,5м, најнижа тачка 
конструкције пасареле мора бити минимално 5,0м од 
коловоза и минимално 3м од бициклистичке стазе и 
тротоара. 

Посебне обавезе према кретању хендикепираних 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и унутарблоковских саобраћајница са ободним  
саобраћајницама предвиђају се прелазне рампе за 
повезивање тротоара и коловоза. 

Паркирање 
У простору ПДР-а постоји ванулични паркинг у 

Улици мајке Југовића, капацитета 21 п.м. , који се 
задржава. 

Планира се изградња јавних вануличних паркинга  
у следећим саобраћајницама: 

 улица Милутина Миланковића, са укупно 47 
паркинг места за путничка возила; 

 улица Иве Андрића (код планиране раскрснице 
са кружним током саобраћаја), са укупно 48 паркинг 
места за путничка возила; 

 улица Иве Андрића (код планираног хотела), са 
укупно 45 паркинг места за путничка возила; 

 улица Багдалски венац (код планиране школе), 
са укупно 84 паркинг места за путничка возила. 
 

Такође, планира се и ванулични паркинг за 
бицикле, у ул. Иве Андрића (код спортског комплекса). 
У зависности од начина паркирања, овај простор даје 
могућност формирања најмање 36 паркинг места. У 
оквиру поменутих вануличних паркинга, могу се, 
укидањем неколико паркинг места, формирати 
простори за паркирање бицикала. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

При изградњи паркинг простора избећи 
формирање великих компактних асфалтних или 
бетонских површина садњом појединачних стабала, 
формирањем мањих затрављених површина и/или 
прекривањем површина затрављеним растер 
елементима. 

Нивелационо решење 
Основна нивелациона решења урађена су на 

државној карти размере 1:500 и приказана на 
графичком прилогу бр. 3 - „Регулационо–нивелациони 
план са елементима за обележавање“. 

Нивелационим решењем дефинисани су 
нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

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

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено ће бити начином прикључка 
приступних саобраћајница на градске саобраћајнице ул. 
Багдалски венац, ул. Његошеве, ул. Иве Андрића и ул. 
Косовске. 

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 0.5% до 
11.75% (због природних услова - конфигурације 
терена). 

Из нивелационог плана и на основу идеја 
сагладавања планираних саобраћајница, може се 
закључити да све саобраћајнице испуњавају прописане 
техничке услове, па су самим тим техничке оправдане и 
могуће.  

 
2.5.2.  Хидротехничке инсталације 
Водоводна мрежа 
Дуж магистралног вода 1000 мм који пролази 

предметном локацијом, у заштитном појасу, није 
дозвољена било каква градња нити извођење било 
каквих прикључака. Водоснабдевање нових објеката се 
омогућава изградњом засебног прстена са 
прикључцима на постојећу водоводну мрежу у улицама 
Косовској и Мајке Југовића. Димензија цевовода који 
чине хидраулички прстен мреже су у циљу 
задовољавања противпожарних и санитарних потреба 
мин. 100мм. На ову формирану мрежу је могуће 
вршити прикључивање новопланираних објеката. 
Објекти који се лоцирају јужно од магистралног 
цевовода и његове заштитне зоне се могу снабдевати 
санитарном водом прикључивањем на постојећу 
водоводну мрежу у улици Иве Андрића. 

На овако формираној водоводној мрежи се може 
остварити и противпожарна заштита објеката и 
локације постављањем довољног броја хидраната, а у 
свему према условима противпожарне заштите. 

Канализација отпадних вода 
У циљу одвођења отпадних вода са локације 

формирају се два примарна колектора са одводима до 
постојеће уличне канализације у улицама Милутина 
Миланковића и Косовској, а у свему према графичком 
прилогу. Минимална димензија главних 
новоформираних колектора и секундарних прикључака 
износи 200мм. 

Одводњавање 
Услед високог нивоа процедних вода која се 

сливају са локације планира се формирање мреже 
дренажних канала са одводом у постојећу атмосферску 
канализацију у улици Косовској. У циљу правилног 
димензионисања мреже дренажних канала потребно је 
приликом пројектовања урадити геомеханички 
елаборат. 

Планира се гравитационо одводњавање терена 
обухваћеног планом. Са појединачних локација које се 
не могу одводњавати гравитационо могуће је 
атмосферске воде одвести до изграђене атмосферске 
канализације у улицама: Иве Андрића, Косовској, 
Мајке Југовића, Првомајској и Душана Радића. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 
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Подземни водови 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

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

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 енергетских 
каблова са цевима водовода и канализације 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских 
каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове. 
Уколико не могу да се постигну размаци према горњим 

тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи 
кроз заштитну цев. На местима паралелног вођења или 
укрштања енергетског кабла са водоводном или 
канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

Приближавање и укрштање енергетских 
каблова са гасоводом 

Није дозвољено паралелно полагање енергетских 
каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање 0,8м. 

Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 
положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

Приближавање енергетских каблова 
дрворедима 

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

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

 
2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
Фиксна телефонија 
 Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.5. Енергофлуиди 
Преко постојеће локације, изведен је део градског 

гасоводног прстена, од челичних цеви 219,3. 
Наставак овог прстена планиран је и пројектован према 
графичком прилогу. Постојећа МРС се измешта на 
локацију ван планског подручја, и укида се део 
гасовода којим се она везује за градски гасоводни 
прстен. Плански основ, за напред наведене радове, су: 
ГУП 2025 и Стратешки уговор о партнерству града 
Крушевца и Србијагаса на гасификацији.  

Заштитна зона градског гасоводног прстена је 
3+8м.  

Снабдевање објеката, на предметној локацији, 
топлотном енергијом за грејање, припрему санитарне 
топле воде и хлађење планирано је из следећих извора: 
обновљиви извори енергије и природни гас. 
Дистрибуција природног гаса у комплексу планирана је 
са изведеног, дистрибутивног, гасовода од 
полиетиленских цеви.  

Заштитна зона дистрибутивног гасовода  је 1м.  
2.6. Услови за уређење зеленила  
Парк Багдала се налази на истоименом брду у 

западном делу ширег центра града. С обзиром на 
површину и положај, односно везу са ванградским 
зеленилом представља врло важан део система 
градског зеленила. Његова основна функција је 
оптимализација еколошких услова и унапређење услова 
живота у граду ( побољшање микроклиматских услова, 
ублажавање сунчеве радијације,  заштита земљишта од 
ерозије, извор чистог ваздуха и проток ваздуха у циљу 
проветравања града, очување биодиверзитета и сл.). 
Друга важна улога је обезбеђивање услова за бављење 
рекреацијом и другим активностима примереним 
простору (туризам, едукација, забава и сл.). Осим тога 
задржавањем постојеће вегетације и унапређењем 
целокупног простора изградњом планираних садржаја 
и декоративног зеленила, парк Багала допринеће 
визуелном ефекту слике града и важности саме 
локације као једног од репера града. За озелењавање 
неопходна је израда пројекта пејзажног уређења. 

Урбанистичка целина „А“ 
Урбанистичка подцелина „А1“-парк 
У урбанистичкој подцелини А1-парку, зеленило 

представља најзаступљенији елемент уређења у оквиру 
кога се одвијају разне активности (спорт, рекреација, 
едукација, забава и сл.). Укупне је површине 28,79ха и 
заузима 58,7% површине плана. У оквиру ове 
подцелине идентификовани су простори који су 
погодни за (претежно) одвијање појединих планираних 
активности: зона мирног одмора, зона спорта и 

рекреације, зона рекреације, зона дечје игре, зона 
видиковца и зона за псе. У складу са тим организовано 
је и јавно зеленило. Издвајањем зона избегнути су 
потенцијални конфликти планираних активности и 
створени услови за избор одговарајућег стила 
хортикултурног уређења и избора врста.  

Основу уређења ове подцелине треба да чини 
пејзажни стил. Веће групације, пре свега аутохтоног 
дрвећа,  треба да допринесу  препознатљивости  
простора и осећају повезаности са градским 
садржајима. Такође, то су врсте које имају изражену 
хигијенско-санитарну улогу у проветравању града, 
побољшању микроклиматских услова и сл. Однос 
лишћара и четинара треба да одговара природном 
односу карактеристичном за ово поднебље и да се 
креће око 70%:30%. Између групација треба 
обезбедити мање и веће осунчане просторе (ливаде), 
без дендрофлоре или са солитерним стаблима. Око 
улаза, стаза, урбаног мобилијара, у централним 
деловима зона и око појединачних садржаја и објеката, 
применити хортикултурни начин обраде. То 
подразумева разраду простора са више детаља, 
употребом декоративних врста, жбуња, цвећа, 
жардињера и других украсних хортикултурних 
елемената. Зеленило треба користити и као позадину за 
истицање скулптура или других хортикултурних 
елемената.  

Зона мирног одмора 
Зоне мирног одмора планиране су у  деловима који 

омогућавају одмор и бављење активностима пасивне 
рекреације. У том смислу зеленило има улогу засене, 
ублажавања буке која допире са околних простора, 
стварања заветрине, релаксације, стварање мањих ниша 
за осамљивање, медитацију, читање и сл.  Зона мирног 
одмора може да буде тематски одређена као зона врста 
са цветовима одређене боје, зона или башта за слепе са 
врстама изразитог мириса, мала ботаничка башта, 
башта са домаћим врстама и сл.  У оквиру ове зоне, 
централне просторе опремљене мобилијаром и другим 
елементима хортикултурне опреме, уредити 
парковским стилом. Користити декоративне врсте 
дрвећа, жбуња и цвећа. Основу треба да чини 
парковски травњак. Ободне делове зоне, као и простор 
у коме се зоне преклапају уредити у пејзажном стилу.   

Улазе у парк посебно нагласити и зеленилом. Улаз 
назначити употребом декоративних врста посебних 
форми, боје и облика листа, интересантног хабитуса. 
Избором врста обезбедити атрактивност површине 
током целе године употребом четинарских и 
зимзелених врста и сменом периода листања, цветања и 
плодоношења. Одговарајуће врсте користити за 
истицање доминантних тачака-фокуса, усмеравање 
кретања и погледа,  као позадину за објекте (скулптуре, 
инфо табле), уношење колорита, повезивање елемената 
и боја, дефиницију простора и маскирање непожељних 
погледа. 

Зона спорта и рекреације 
Зоне спорта и рекреације планиране су у контакту 

са подцелином З-спортски комплекс и с обзиром на 
основне активности које се у оквиру ње планирају, 
зеленило има пратећу улогу са заступљеношћу од 
минимално 40%. Између спортских терена треба 
садити високо дрвеће са циљем смањења утицаја ветра, 
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стварања засене и ублажавања буке која настаје 
коришћењем терена. Жбунасте и цветне врсте 
користити сведено, око главних стаза, тачака које треба 
истакнути и нагласити и сл. 

 
 
Зона рекреације и зона видиковца 
Зона рекреације се уређује у пејзажном стилу са 

заступљеношћу зеленила од минимално 60%. 
Организација и избор врста за озелењавање условљени 
су рекреативним садржајима. За бадминтон и сличне 
игре на трави планирати травњак за јаче гажење. 
Простор засенити са јужне стране већим групацијама 
лишћарског зеленила. Не користити врсте са кртим, 
ломљивим гранама, врсте које производе велики број 
алергогених честица, отровне, бодљиве и сличне врсте. 
У контакту са овом, планирана је зона видиковца, тако 
да се зеленило у правцима отварања визура мора 
планирати од нижих и партерних врста. 

Зона дечје игре 
Приликом озелењавања ове зоне посебну пажњу 

посветити избору врсте. Површине морају да буду 
отворене и прегледне. По ободу зоне, нарочито у делу 
где се зона приближава улици или другој зони, 
створити јачи заштитни појас од шибља и високог 
зеленила. На постојећем дечјем игралишту, приликом 
замене постојећих стабала која су оштећена или су 
доживела физиолошку старост, замену вршити врстама 
које задовољавају хигијенско-санитарне, 
микроклиматске, педолошке и друге биолошке услове 
станишта. Осим простора за засеном потребно је 
обезбедити и мање површине за активности на сунцу. 
Око справа за игру деце користити пре свега домаће 
врсте, врсте без плодова који опадају, врсте које нису 
отровне, алергогене, бодљиве и не утичу на безбедност 
и здравље деце. 

Зона парка за псе 
Планирана је на простору који је већ озелењен 

високим лишћарским врстама. Не препоручује се садња 
жбунастих и цветних врста.  

За све зоне у подцелини А1-парк важе следећа 
правила грађења: 

- озелењавање и све интервенције  на постојећем 
зеленилу морају се изводити на основу пројеката 
партерног уређења и озелењавања, осим редовних мера 
неге и одржавања које се спроводе на основу плана 
одржавања, 

- пројекат партерног уређења и озелењавања 
мора да садржи биолошку основу  као и валоризацију 
постојећег зеленила,  

- избор врста заснива се биолошкој основи и 
валоризацији постојећег зеленила, 

- високо зеленило и све вредније примерке  
дендрофлоре  треба сачувати у максималном броју, а 
сечу и замену старих, оштећених и неодговарајућих 
стабала вршити континуирано на основу пројеката 
озелењавања и плана одржавања, 

- учешће зеленила без застора од плоча, асфалта 
и сл. у зони спортско-рекреативних садржаја не сме да 
буде мање од 40%, а у зони дечје игре, зони мирног 
одмора, зони рекреације и зони за псе, не мање од 60%, 

- приликом пројектовања водити рачуна о 
очувању пропланака, односно мањих осунчаних 
површина, 

- избором врста треба поправити однос лишћара 
и четинара који би требао да се креће око70%:30%, 

- дуж ободних саобраћајница и на паркинзима је 
обавезна садња високих стабала ради заштите од 
издувних гасова, као и засенчења. 

Урбанистичка подцелина „А2“ 
У овој подцелини планиране су комерцијалне 

делатности а зеленило представља пратећи елемент и 
има превасходно декоративну улогу.  

Урбанистичка целина „Б“ 
У урбанистичкој целини „Б“ зеленило је пратећи 

елемент а његова улога је вишезначна. Осим 
декоративне улоге, односно учешћа у формирању 
амбијеталне целине и пријатних услова за боравак у 
овом простору, важна је улога у обзбеђивању повољних 
микроклиматских услова. Високим зеленилом потребно 
је обезбедити засену простора за окупљање већег броја 
људи, засену паркинг-простора, ублажавање ветра и сл.  

Урбанистичка целина „В“ 
Озелењавање објекта резервоара, као и 

реконструкцију  постојећег зеленила радити на основу 
пројеката озелењавања и посебних услова у погледу 
заштите објекта водоснабдевања. 

Урбанистичка целина „Г“ 
За озелењавање комплекса урбанистичке целине 

„Г“ намењеног изградњи основне школе и 
мултифункционалног објекта за особе са посебним 
потребама, неопходна је израда пројеката пејзажног 
уређења. Пројектом ће бити дефинисане површине као 
и начин озелењавања а у складу са планираним 
садржајима. У овој зони препоручује се формирање 
зеленог појаса према саобраћајницама и отварање 
визура према парку. Користити високе лишћаре ради 
стварања засене простора за активности на отвореном. 
Локацију уредити парковско-хортикултурним стилом. 
Применити већи број врста како би се постигла и 
едукативна улога зеленила. 

Урбанистичка целина  „Е“ 
Простор у складу са наменом за хотел, озеленити 

по хортикултурном принципу са употребом 
декоративних врста лишћара, четинара, жбуња и цвећа. 
Дендроматеријал користити за контролу погледа, 
очување приватности, као позадину за објекте 
(скулптуре, инфо табле), уношење колорита, 
повезивање елемената и боја, дефиницију простора, 
маскирање непожељних погледа. 

Урбанистичка целина „И“ 
Ову зону уредити према условима за обављање 

планираних специфичних спортских активности. 
 
Урбанистичка целина „З“ 
Намена ове целине су спортско рекреативни 

садржаји. Зеленило је пратећи елемент који осим 
декоративне улоге, односно учешћа у формирању 
амбијеталне целине и пријатних услова за боравак у 
овом простору, има важну улогу у обзбеђивању 
повољних микроклиматских услова. Високим зеленилом 
потребно је обезбедити засену простора и пријатне 
услове за учеснике и посетиоце спортских догађаја, 
засену паркинг-простора, ублажавање ветра и сл.  
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У графичком прилогу број 09 – „План 
озелењавања“, приказани су простори за које важе 
описи и услови за уређење зеленила дати у 
текстуалном делу. Границе датих површина су 
оријентационе а простор између зона уређује се 
пејзажним стилом.   

2.7. Степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта неопходан за издавање 
локацијских, односно грађевинских дозвола 

Степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, неопходан за издавање локацијских и 
грађевинских дозвола, подразумева обезбеђен приступ 
јавној саобраћајној површини као и постојање услова 
за: прикључење на електромрежу, снабдевање питком 
водом, прикупљање и евакуацију отпадних вода, 
снабдевање топлотном енергијом, уз поштовање 
санитарних  као и услова заштите природе. 

Прикључење на електромрежу, водоводну и мрежу 
фекалне канализације, као и на мрежу гасовода, вршиће 
се према условима надлежних предузећа. 

Препорука је да се топлотна енергија обезбеди из 
алтернативних извора (соларни системи, топлотне 
пумпе и сл.). 

2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног 
подручја  
 

Услови и мере заштите непокретних културних 
добара и амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

На подручју плана не постоје евидентирани 
заштићени објекти, споменици културе и природе, као 
ни амбијенталне целине. 

 
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-
194/2 Завода за заштиту природе, издати су услови који 
се односе на заштиту природе и који су саставни део 
Плана. 

Није дозвољено вршити значајне промене 
морфологије терена, мимо пројектом утврђених 
локација елемената. 

У случају да у току извођења планираних радова 
дође до појаве ерозије земљишта, носилац пројекта је у 
обавези да хитно предузме одговарајуће антиерозивне 
мере. 

Ископани материјал, земља, стенски материјал и 
сл., привремено треба депоновати на унапред одређене 
локације и заштитити од спирања, а касније користити 
за радове на санацији и уређењу терена. 

Забрањено је сервисирање возила и грађевинских 
машина за време извођења радова на самој локацији. 

Уколико приликом извођења радова или током 
експлоатације изграђених објеката дође до хаваријског 
изливања уља, мазива и других опасних и штетних 
материја, обавезно је уклањање дела загађеног 
земљишта и његова санација заменом и 
затрављивањем. 

Уколико се у току извођења радова наиђе на 
геолошка или палеонтолошка документа која би могла 
представљати заштићену природну вредност, налазач је 
дужан да о налазу обавести надлежно Министарство у 
року прописаном законом. 

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

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

Заштита земљишта од загађивања 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом 

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

Посебну пажњу посветити озелењавању. 
Заштита од буке и вибрација 



09.07.2016.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                 
 

 

241

Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/2012), одређено је да подручје 
плана припада првој зони, у којој су граничне 
вредности буке 50дБ за дан и вече и 40дБ за ноћ.  

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.  

Планско подручје налази се у Градској стамбено 
мешовитој зони која се у просторном смислу 
непосредно наслања на центалну градску зону, а 
основна карактеристика је заступљеност различитих 
намена: становања свих типова, јавних функција, 
зеленила, спорта и рекреације, комерцијалних и 
привредних делатности.  

Обавезне мере заштите дефинисане ГУП-ом за ову 
еколошку подцелину, уграђене су кроз планска 
решења. 

 Услови и мере заштите од пожара 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
- просторним распоредом планираних објеката 

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

- саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 
Нови објекти морају бити изграђени од тврдих, 

инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара који 
је део инвестиционо – техничке документације. 

Електрична мрежа и инсталације морају бити 
пројектовани и изведени у складу са прописима из ове 
области. 

Објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), Правилнику о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист 
СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантсу мрежу за гашење 
пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91), Правилнику о 
техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист 
СРЈ", бр.8/95), и осталим важећим прописима из ове 
области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење у Крушевцу 07/19 
бр.217-198/15 од 27.10.2015 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 
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 нових 
објеката, као и на доградњу, 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 објеката, нарочито пословних зграда и 
објеката за јавно коришћење, 

- елементи приступачности јавног саобраћаја. 
При изради урбанистичко-техничке и техничке 

документације 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 
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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.). 

Ради повећања енергетске ефикасности, потребно 
је размотрити могућност примене следећих мера: 

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, 
положају и повољној оријентацији објеката - најпогоднији 
облик локације је правоугаоник, са широм страном у 
правцу исток-запад и ужом страном у правцу север – југ, 

- користити класичне и савремене термоизолационе 
материјале (полистирени, минералне вуне, полиуретани, 
комбиновани материјали, дрво, трска и др.), 

- употребљавати тзв. „штедљиве сијалице“ у 
инсталацијама осветљења у објектима и инсталацијама 
јавне и декоративне расвете,  

- размотрити могућност употребе соларне 
енергије постављањем соларних панела 
(фотонапонских модула и топлотних колектора) као 
фасадних и кровних елемената,  

- енергетски санирати постојеће објекте 
постављањем изолације, заменом прозора, увођењем 
ефикаснијих система за грејање и хлађење, 

- уградити фреквентне регулаторе и пумпе са 
променљивим бројем обртаја код система водовода и 
канализације, 

- изградити модерне подстаница и уградити 
термостатские вентиле код система даљинског грејања. 

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

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
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. 

Величина и облик грађевинских парцела утврђене 
су планом и приказане на графичком прилогу бр. 04 – 
„План површина јавне намене и грађевинских парцела 
са смерницама за спровођење“.  

Општи услови регулације 
Регулациона линија и појас регулације 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

Регулациона линија и осовина саобраћајнице 
јавног пута су основни елементи за утврђивање 
саобраћајне мреже. 

Регулационе линије као и осовине саобраћајница 
које су одређене осовинским тачкама утврђеним 
аналитичко-геодетским елементима, приказане су на 
графичком прилогу бр. 03 – „Регулационо–
нивелациони план са елементима за обележавање“. 

Грађевинска линија и положај објекта на 
парцели 

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

Положај објекта на парцели дефинисан је 
грађевинском линијом у односу на: 

- регулациону линију, 
- бочне суседне парцеле и 
- унутрашњу суседну парцелу. 
Грађевинска линија подземних етажа или објеката 

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

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

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Грађевинске линије, регулационе линије као и 
осовине саобраћајница које су одређене осовинским 
тачкама утврђеним аналитичко-геодетским 
елементима, приказане су на графичком прилогу бр.03 
– „Регулационо–нивелациони план са елементима за 
обележавање“. 

Општи услови изградње 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката следећих намена: 
- зеленило (градски парк) 
- јавне функције (из области образовања, 

социјалне заштите и верски објекти) 
- комуналне делатности (резервоар за 

водоснабдевање)  
- комерцијалне делатности 
- спорт и рекреација 
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар 

и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и 
могу се без посебних услова реализовати на свим 
површинама. 

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

Урбанистички показатељи дати су као максималне 
дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

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

- Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација. 
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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). 

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

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 заузетости грађевинске 
парцеле, урачунава се површина свих објеката на 
парцели. 

Грађевински елементи објекта  
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

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

- излози локала - 0,30м, 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. 

Грађевинска линија на нивоу приземља је утврђена 
планом.  

Спољашње степениште 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

Начин обезбеђивања приступа парцели 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

- ширина приватног пролаза не може бити мања 
од 5,0м, 

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

Одводњавање површинских вода 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

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

Архитектонско обликовање објеката 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана и Законом о ауторском и 
сродним правима. 

Архитектонско обликовање кровова 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Ограђивање грађевинских парцела 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

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

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

Постављање контејнера за одлагање смећа  
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта, 
тако да се обезбеди несметани приступ  возилима 
надлежног предузећа (рампе и сл.).   
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Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац (Сл. лист Општине Крушевац бр. 07/01) 

Места за контејнере за скупљање отпада са јавних 
површина (парк, уређене зелене и паркинг површине), 
дефинисана су планом. 

Инжењерско геолошки услови за изградњу 
објеката 

У фази израде техничке документације, у 
зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

3.2. Урбанистички услови по урбанистичким 
целинама/подцелинама  

3.2.1. Урбанистичка подцелина „А1“  
Намена: градски парк. 
Компатибилне намене: комерцијалне делатности 

(тип КД-03) и спортско рекреативни садржаји (тип СР-
03). 

Приступ парку обезбеђен је са свих ободних 
саобраћајница, при чему приоритет имају везе са 
улицом Косовском и улицом Мајке Југовића, чиме се 
планско подручје повезује са линеарним градским 
центром чији су део поменути тргови. 

Парковски комплекс је примарним и секундарним 
пешачким стазама подељен на мање целине, а ове на 
зоне: за миран одмор, спортско-рекреативне садржаје, 
рекреативне садржаје, зона намењена уређењу већих 
простора за игру деце, зоне паркова за псе и зону 
видиковца. Границе зона су оријентационе, односно 
могу се сматрати флексибилним у смислу да су могућа 
и пожељна преклапања са суседним зонама. 

У оквиру парка поред назначених примарних и 
секундарних, планирани садржаји повезиваће се и 
пешачким стазама терцијалног ранга. Могуће је 
уређење нових трим стаза као и бициклистичких стаза 
намењених рекреацији деце. 

Највећи део спортско – рекреативних активности 
предвиђен је на потезу уз Улицу Иве Андрића, у 
наставку спортског комплекса (урбанистичка целина 
„З“), са којим чини саставни део градског спортског 
центра формираног уз источну границу плана.  

Такође су опредељене локације за изградњу два 
јавна санитарна чвора, дефинисан је простор за смештај 
контејнера за отпад, као и оријентациони положај 
чесми за воду.  

У северном делу ове целине назначено је, као 
простор од историјског значаја, место страдања цивила 
крајем другог светског рата на коме се налазе спомен 
обележје у  виду крста и спомен плоча. Приликом 
реализације треба имати у виду да овај простор није 
истражен а досада је познато 371 име страдалих.  

Парк се опрема, уређује урбаним мобилијаром, 
вртно-архитектонским елементима (фонтане, 
скулптуре, перголе, вртна сенила, светиљке, ограде, 
степеништа, потпорни зидови и сл.).  

Минимални проценат зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде 40% у зонама спортско-рекреативних садржаја, а 
60% на свим осталим површинама. 

Стазе и платои могу да заузимају максимално 20% 
укупне површине парка. 

Обавезно је решити одвођење атмосферских вода 
са свих већих бетонских, поплочаних и сличних 
површина. 

У оквиру ове целине налази се и мерно-регулациона 
станица, која је предвиђена за дислокацију. 

Осим у складу са наведеним,  градски парк се 
реализује и на основу услова за уређење парка по 
зонама, као и на основу посебних услова за уређење. 

Спровођење планских решења вршиће се 
директном применом плана, осим у деловима за које је 
предвиђена претходна израда Урбанистичког пројекта. 
Пројекти партерног уређења, по потреби, садрже и 
елаборат о фитосанитарном статусу зеленила као и 
предлоге мера за његову санацију. 

Услови за уређење парка по зонама 
Услови за уређење зона за миран одмор 
Зоне за миран одмор уређују се као мирни 

простори са клупама, павиљонима за седење, 
перголама, као тематски паркови (српски врт, јапански 
врт, врт српске сакралне архитектуре, врт младих 
брачних парова и сл.) и сл. Ове зоне могу се 
оплеменити мањим воденим површинама ( до 500м2) 
као централним мотивима. 

У овим зонама забрањена је изградња спортских 
игралишта, као и организовање простора за игру деце. 

У овим зонама не дозвољава се постављање 
објеката пратећих садржаја. 

Услови за уређење зона спортско-рекреативних 
садржаја 

Ове зоне намењене су првенствено изградњи 
спортско-рекреативних садржаја. 

У овим зонама могу се организовати мањи 
простори за игру деце, а дозвољава се и постављање 
објеката пратећих садржаја. 

На простору зона спортско-рекреативних садржаја 
позиционираних западно од урбанистичке целине „З“, 
могућа је изградња аква парка. 

Услови за уређење зона рекреативних садржаја 
Ради се о просторима који су највећим делом 

намењени рекреативним садржајима. 
У овим зонама могу се организовати мањи 

простори за игру деце, али не и спортски садржаји. 
У овим зонама дозвољава се постављање објеката 

пратећих садржаја. 
Услови за уређење зона паркова за псе 
Паркови за псе ограђују се жичаном оградом 

максималне висине 1,2м и уређују стазама, клупама за 
власнике и справама за игру паса.  

У оквиру парка потребно је предвидети појилице 
за псе, кутије са кесама за псећи измет и сл. 

У овим зонама не дозвољава се постављање 
објеката пратећих садржаја. 

Услови за уређење зона намењених већим 
просторима за игру деце 

Ради се о просторима који су највећим делом 
намењени игри деце. 

У овим зонама дозвољава се организовање 
рекреативних али не и спортских садржаја.  

У овим зонама дозвољава се постављање објеката 
пратећих садржаја. 

Услови за уређење зоне видиковца 
Зона видиковца уређује се као миран простор са 

клупама, перголама и сл. 
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Видиковац треба пројектовати у виду једног или 
више терасастих платоа које може да посети већи број 
људи једновремено. 

У овој зони забрањена је изградња спортских 
игралишта, као и организовање простора за игру деце. 

У овој зони не дозвољава се постављање објеката 
пратећих садржаја. 

Посебни услови за уређење 
Услови за уређење пешачких стаза 
У графичким прилозима приказане су примарне и 

секундарне пешачке стазе. Положај стаза одређен је 
осовинским линијама са потребним аналитичко-
геодетским елементима за обележавање.  

Осовинске линије траса могуће је кориговати, осим 
у почетним и крајњим тачкама чији је положај 
обавезујући и то тако да максимално одступање 
осовине може бити 2,5м обострано. Одступања су 
дозвољена искључиво ради усклађивања са условима 
терена (морфолошке карактеристике, постојеће 
зеленило и сл.) 

Димензионисање стаза вршити уз услов да је 
минимална ширина за: 

- примарне пешачке стазе 3,6м, 
- секундарне пешачке стазе 2,4м, 
- пешачке стазе нижег нивоа 1,2м. 
Примарне стазе пројектовати за лаки саобраћај, 

односно за повремено саобраћајно оптерећење од 
мањих возила за одржавање парка, као и за снабдевање. 

Материјализација, односно завршна обрада 
пешачких стаза треба да задовољи услов безбедног 
кретања, као и амбијентално-естетске критеријуме. 

Услови за уређење улаза у парк 
Сваки улаз у парк треба нагласити визуелно и 

обликовно, како постављањем урбаног мобилијара, 
тако и избором зеленила. 

Нарочити значај треба дати улазу из Косовске 
улице, који се може сматрати главним с обзиром да је 
најближи централној градској зони, да се налази у 
тежишту градског спортског центра и наставак је 
главне пешачке стазе којом је повезан са секундарним 
градском центром. Ово се може постићи постављањем 
инфопанела, скулптура, изградњом фонтане и сл. 

Услови за изградњу спортских садржаја 
Под спортским садржајима подразумевају се 

различите врсте терена за мале спортове (бадминтон, 
одбојка, тенис, мали фудбал, кошарка, стони тенис и 
сл.) на отвореном. 

Забрањена је организовати спортске садржаје у 
затвореним објектима. 

Основни услови које је пожељно испунити су: 
раван терен, заветрина, оријентација север - југ, 
североисток - југозапад.   

Димензионисање, материјализацију и ограђивање 
(само уколико је неопходно) предвидети у складу са 
важећим прописима и нормативима. 

 
Услови за изградњу рекреативних садржаја 
Под рекреативним садржајима подразумевају се: 

терени за мини голф,  боћање, вештачка стена, фитнес 
справе, трим стазе, аква парк и слични садржаји 
намењени свим категоријама корисника. 

У оквиру зона спортско-рекреативних садржаја 
које су позициониране западно од урбанистичке целине 
„З“, може се уредити полигон за mountain bike.  

Такође се дозвољава изградња бициклистичке 
стазе чија би траса била од паркинга за бицикле у 
Улици Иве Андрића (означен у графичком прилогу), 
преко зона спортско-рекреативних садржаја до 
окретнице код објекта комерцијалних делатности 
(урбанистичка подцелина „А2“). 

Забрањена је организовати рекреативне садржаје у 
затвореним објектима. 

Основни услови које је пожељно испунити су: 
раван терен и заветрина. 

Димензионисање и материјализацију предвидети у 
складу са важећим прописима и нормативима. 

Услови за изградњу аква парка 
Поред садржаја који дефинишу аква парк (базени, 

лења река, тобогани и сл.), на простору аква парка 
обавезно је предвидети неке од терена за мале спортове 
(бадминтон, одбојка, тенис, мали фудбал, кошарка, 
стони тенис и сл.) на отвореном, просторе за игру деце, 
а могу се постављати и објекти пратећих садржаја. 

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- терени за мале спортове треба да заузимају 
најмање 10% површине локације. 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 10% не 
рачунајући базене и спортске терене, 

- најмање 40% локације треба да буде 
хортикултурно уређено, 

- локација се може ограђивати транспарентном 
оградом максималне висине 1,4м, рачунајући од коте терена, 

- потребан број паркинг места обезбедити 
проширењем планираног паркинга из улице Иве 
Андрића, према критеријуму 1п.м. на користан простор 
за 40 посетилаца, а препорука је да се, ради 
рационалнијег коришћења простора,  а имајући у виду 
могућности које пружа конфигурација терена, паркинг 
организује као вишеетажни, делимично укопан.  

Спровођење планских решења вршиће се уз 
претходну разраду локације Урбанистичким пројектом, 
тако да се дефинисани услови и правила могу сматрати 
условима усмеравајућег карактера за даљу разраду. 

Услови за изградњу трим стаза 
Планиране трим стазе приказане су у графичким 

прилозима. Положај стаза одређен је осовинским 
линијама са потребним аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање.  

Осовинске линије траса могуће је кориговати и то 
тако да максимално одступање осовине може бити 2,5м 
обострано. Одступања су дозвољена искључиво ради 
усклађивања са условима терена (морфолошке 
карактеристике, постојеће зеленило и сл.) 

Минимална ширина стаза је 1,6м. 
Материјализација, односно завршна обрада трим 

стаза треба да задовољи услов безбедног кретања 
(препоручује се тартан или друга слична подлога за 
спортске терене). 

Постојећа трим стаза ширине 1,0м, може се 
доградити до ширине дате планом.  
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Услови за уређење простора за игру деце 
Осим у зонама у којима је наглашено, простори за 

игру деце могу се организовати и поред пешачких 
стаза, односно у деловима парка који није зониран, а 
пожељно је да су у заветрини. 

Подразумевају постављање различитих врста 
справа које треба да подстичу машту и креативну игру 
деце. Поред справа, у овим просторима могу се уредити 
бициклистичке стазе намењене рекреацији и забави 
деце. 

Избор врсте, материјала и боја справа, као и 
подлоге, препушта се пројектанту.  

Површине простора за игру деце нису ограничене 
и зависе од броја справа.  

Обавезан услов је да се приликом избора справа и 
подлоге као и начина уградње, поштују стандарди који 
важе за дечја игралишта, нарочито у погледу 
безбедности. 

Услови за постављање објеката пратећих 
садржаја 

Под објектима пратећих садржаја подразумевају се 
објекти намењени комерцијалним делатностима из 
области трговине и угоститељства које морају 
еколошки и функционално бити примерене простору у 
коме се обављају. 

Пожељно је да су монтажно-демонтажног 
карактера, а могу се постављати као слободностојећи 
или груписати на различите начине у складу са 
потребама и просторним могућностима зоне у  у којој 
се постављају.  

Материјализација и обликовне карактеристике 
објеката треба да допринесу амбијенталним 
вредностима простора. 

Максимална спратност објеката је П. 
Величина и распоред ових објеката дефинисаће се 

у складу са одлуком локалне самоуправе. 
Услови за уређење простора за смештај 

контејнера за отпад 
Простори за смештај контејнера за отпад 

назначени су у графичком делу плана. 
Пожељно је да се, било зеленилом, „зеленим 

зидом“, или на други начин, ови простори визуелно 
заклоне. 

Плато за смештај контејнера треба да буде од 
материјала који се лако одржава. 

Услови за изградњу јавног санитарног чвора 
У графичком делу плана дефинисана је, односно 

грађевинским линијама одређена површина у оквиру 
које се дозвољава изградња јавног санитарног чвора.  

Максимална дозвољена спратност објекта је - П. 
Објекат у свему пројектовати у складу са 

прописима и нормативима. 
3.2.2. Урбанистичка подцелина „А2“  
Намена: комерцијалне делтности (тип КД-041). 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 

(тип КД-03). 
Прилаз локацији обезбеђен је преко постојеће 

саобраћајнице која је планирана за реконструкцију. 
Ова подцелина формирана је као локација за 

комерцијалне делатности у функцији туризма: хотеле, 
мотеле, коначишта и сл.,  које се могу реализовати 
реконструкцијом и/или доградњом постојећег 
угоститељског или изградњом новог објекта. 

Као компатибилне намене предвиђене су 
комерцијалне делатности из области услуге, трговине и 
угоститељства. 

Поред наведеног, планско решење реализује се и уз 
примену општих урбанистичких услова за парцелацију, 
регулацију и изградњу (тачка 3.1), као и уз примену 
следећих правила: 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 60%, 
- највећа дозвољена спратност објеката - 

П+1+Пк, 
- на парцели није дозвољена изградња помоћних 

објеката, 
- није дозвољено ограђивање грађевинске 

парцеле, 
За паркирање је потребно обезбедити простор на 

грађевинској парцели, а потребан број паркинг места 
одређује се према следећим критеријумима: 

- за хотелијерску установу - 1п.м. на користан 
простор за 10 кревета, 

- угоститељски објекат – 1п.м. на користан 
простор за осам столица, 

- објекат са услужно-трговинским садржајима – 
1п.м. на 100м2 корисног простора. 

Спровођење планских решења вршиће се 
директном применом плана. 

3.2.3. Урбанистичка целина „Б“  
Намена: јавне функције - верски објекти 

православне цркве. 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 

(тип КД-03). 
Урбанистичка целина, односно локација има 

директан приступ јавној саобраћајној површини, 
односно улици Багдалски венац, а на улазу у локацију 
планирано је стајалиште за 3 аутобуса. 

Осим обележја у виду крста на локацији су 
изграђена два мања објекта, капела Светог Ђорђа и 
црква Светог Јована Крститеља. 

Планом се даје могућност изградње православног 
храма површине 500-600м2, према идејном решењу 
изабраном путем конкурса, изградње објеката пратећих 
садржаја (црквени дом и сл.), као и објеката 
комерцијалних делатности искључиво у функцији 
основне намене простора. 

Локацију је потребно, хортикултурно, изградњом 
стаза и платоа, уредити на начин да се уклопи у градски 
парк. 

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 30%, 
- највећа дозвољена спратност објеката - П+1, 
- најмање 30% верског комплекса мора бити 

хортикултурно уређено, 
- простор за окупљање верника обезбедити у 

оквиру грађевинске парцеле, 
- потребан број паркинг места обезбедити у 

оквиру грађевинске парцеле, 
- ограђивање грађевинске парцеле није 

дозвољено. 
Спровођење планских решења вршиће се 

директном применом плана. 
3.2.4. Урбанистичка целина „В“ 
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Намена: комуналне делатности – резервоар за 
водоснабдевање. 

Локација има директан приступ јавној саобраћајној 
површини, односно улици Багдалски венац.  

У оквиру ове целине изграђен је градским 
резервоар за воду и више мањих објеката пратећих 
садржаја који су у функцији основног објекта.  

Поред радова на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
дозвољава се изградња нових објеката искључиво у 
функцији главног објекта. 

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 60%, 
- највећа дозвољена спратност објеката  - П+1, 
- потребан број паркинг места обезбедити у 

оквиру грађевинске парцеле, 
- грађевинска парцела може се ограђивати 

зиданом или живом оградом максималне висине 0,9м, 
или транспарентном оградом максималне висине 2,2м, 
која може имати парапет максималне висине 0,4м. 

Спровођење планских решења вршиће се 
директном применом плана. 

 
3.2.5. Урбанистичка целина „Г“ 
Намена: јавне функције - основна школа и 

мултифункционални објекат за особе са посебним 
потребама. 

Компатибилна намена: спорт и рекреација (тип СР-
02 и СР-03) 

Локација има директан приступ јавној саобраћајној 
површини, односно улици Иве Андрића и индиректан, 
преко паркинг простора, улици Багдалски венац. 

У овој урбанистичкој подцелини планирана је 
изградња основне школе и мултифункционалног 
објекта за особе са посебним потребама и то у склопу 
једног или у засебним објектима.  

Основна школа треба да има најмање 16 учионица, 
4 кабинета, фискултурну салу, отворене спортске 
терене и остале пратеће просторе. 

Као компатибилна намена предвиђени су садржаји 
спорта и рекреације који се остварују на отвореном 
(различите врсте спортских терена, простори за игру 
деце, фитнес справе, терени за мини голф и др.) и/или у 
затвореним објектима намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија (спортске сале без 
трибина са теренима за различите врсте спортова). 

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- површина земљишта под објектом основне 
школе је најмање 7,5м2 по једном ученику у једној 
смени, 

- највећи дозвољени индекс заузетости: за јавне 
функције - 30%, за спортско-рекреативне садржаје - 
40%, 

- највећа дозвољена спратност објеката: за јавне 
функције - П+2, за спортско-рекреативне садржаје – П, 

- за паркирање није потребно обезбедити 
простор у оквиру грађевинске парцеле, већ користити 
паркинг који тангира локацију са западне стране, 

- грађевинска парцела може се ограђивати 
зиданом или живом оградом максималне висине 0,9м, 
или транспарентном оградом максималне висине 1,4м, 
рачунајући од коте тротоара. 

Спровођење планских решења вршиће се уз 
претходну разраду локације Урбанистичким пројектом, 
тако да се дефинисани услови и правила могу сматрати 
условима усмеравајућег карактера за даљу разраду. 

3.2.6. Урбанистичка целина „Д“ 
Намена: јавне функције – геронтолошки центар. 
Локација има директан приступ јавној саобраћајној 

површини, односно Косовској улици. 
Поред радова на одржавању, реконструкцији, 

доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
дозвољава се изградња нових објеката искључиво у 
функцији планиране намене простора. 

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 50%, 
- највећа дозвољена спратност објеката - П+2,  
- потребан број паркинг места обезбедити у 

оквиру грађевинске парцеле, 
- грађевинска парцела може се ограђивати 

зиданом или живом оградом максималне висине 0,9м, 
или транспарентном оградом максималне висине 1,4м, 
рачунајући од коте тротоара, 

- минимални проценат зеленила је 30% 
Спровођење планских решења вршиће се уз 

претходну разраду локације Урбанистичким пројектом, 
тако да се дефинисани услови и правила могу сматрати 
условима усмеравајућег карактера за даљу разраду. 

3.2.7. Урбанистичка целина „Е“ 
Намена: комерцијалне делатности (тип КД-041). 
Компатибилна намена: спортско-рекреативни 

садржаји (тип СР-03). 
Локација има директан приступ јавној саобраћајној 

површини, односно улици Иве Андрића, као и 
планираној саобраћајници која тангира локацију са 
западне стране. 

Основна намена подразумева комерцијалне 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
коначишта и сл. Имајући у виду да локација има 
непосредни контакт са спортским центром, очекује се 
да ће хотел бити намењен спортистима, тако да осим 
смештајних капацитета од максимално 50 лежајева, 
поред стандарне хотелске услуге, треба предвидети 
пратеће садржаје у складу са захтевима поменутих 
будућих корисника. Како се ради о градском хотелу 
треба предвидети да угоститељски и други садржаји 
могу бити доступни и грађанима. 

Компатибилна намена подразумева спортско-
рекреативне садржаје на отвореном, намењене 
различитим категоријама корисника и ту спадају: 
различите врсте спортских терена, простори за игру 
деце, фитнес справе на отвореном, терени за мини голф 
и др.  

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
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услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 60%, 
- највећа дозвољена спратност објеката - П+3,  
- потребан број паркинг места обезбедити у 

оквиру грађевинске парцеле, 
- грађевинска парцела може се ограђивати живом 

оградом максималне висине 0,9м, или транспарентном 
оградом максималне висине 1,4м, рачунајући од коте 
тротоара. 

Спровођење планских решења вршиће се уз 
претходну разраду локације Урбанистичким пројектом, 
тако да се дефинисани услови и правила могу сматрати 
условима усмеравајућег карактера за даљу разраду. 

3.2.8. Урбанистичка целина „И“  
Намена: спорт и рекреација (тип СР-01). 
Компатибилна намена: парк. 
Локација има приступ планираној саобраћајници, а 

преко ње Улици Иве Андрића. 
У складу са наменом објекта чија је изградња 

започета, као и захтевом наручиоца плана, ова целина 
дефинисана је као локација за изградњу стрелишта 
затвореног типа.  

Како нису рађене анализе стања објекта чија је 
изградња започета, планом се оставља могућност 
изградње отвореног амфитеатра чиме би се употпунили 
садржаји градског парка. 

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 30%, 
- највећа дозвољена спратност објеката - П+1,  
- потребан број паркинг места обезбедити у 

оквиру грађевинске парцеле, 
- грађевинска парцела може се ограђивати живом 

оградом максималне висине 0,9м, или транспарентном 
оградом максималне висине 1,4м, рачунајући од коте 
тротоара. 

Спровођење планских решења вршиће се уз 
претходну разраду локације Урбанистичким пројектом, 
тако да се дефинисани услови и правила могу сматрати 
условима усмеравајућег карактера за даљу разраду. 

3.2.9. Урбанистичка целина „З“  
Намена: спорт и рекреација (тип СР-03). 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 

(тип КД-03).  
Локација има директан приступ јавној саобраћајној 

површини, односно улицама Иве Андрића и Косовској. 
Ову целину чине спортски терени (фудбалско 

игралиште са трибинама и атлетском стазом и помоћни 
терен). Планом је предвиђен наставак радова на 
уређењу фудбалског игралишта, изградња објеката 
пратећих садржаја у функцији основне намене, као и 
објеката намењених окупљању спортиста и 
организовању спортских догађаја ван терена („кућа 
спорта“). Планирани садржаји треба да обезбеде 
испуњење свих захтева по додатним инфраструктурним 
критеријумима УЕФА и Атлетске федерације. 

На локацији се могу организовати и садржаји 
комерцијалних делатности (трговина, угоститељство) у 
склопу засебних објеката и/или подтрибинског 

простора који се директно наслања на пешачки део 
Косовске улице. 

Осим у складу са наведеним, планско решење 
реализује се и уз примену општих урбанистичких 
услова за парцелацију, регулацију и изградњу (тачка 
3.1), као и уз примену следећих правила: 

- највећи дозвољени индекс заузетости - 80% 
рачунајући и спортске терене, 

- највећа дозвољена спратност објеката - П+1,  
- грађевинска парцела може се ограђивати живом 

оградом максималне висине 0,9м, или транспарентном 
оградом максималне висине 1,4м, рачунајући од коте 
тротоара. 

У графичком делу плана, део грађевинске парцеле 
предвиђен је као простор за паркирање. Потребан број 
паркинг места одређује се према критеријуму 1п.м. на 
користан простор за 40 гледалаца. Паркинг се може 
организовати и као монтажни са једним спратом или 
као двоетажни, делимично укопан с обзиром на 
конфигурацију терена. Препорука је да се паркинг не 
ограђује ради рационалнијег коришћења простора. За 
потребе такмичара, судија и службених лица, може се 
уредити паркинг на северном делу локације. 

Спровођење планских решења вршиће се 
директном применом плана. 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4. 1. Изградња у складу са одредбама плана  

 

Свака изградња објеката и извођење грађевинских 
и других радова мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаним овим Планом. 

На основу чл. бр. 53, 54, 55, 56 и 57 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) надлежни орган издаје локацијске 
услове у складу са одредбама овог Плана. 

 
4.2. Израда урбанистичких пројеката 
Планом су предвиђене локације за разраду 

Урбанистичким пројектом, што је и приказано  на 
графичком прилогу бр. 04 – „План површина јавне 
намене и грађевинских парцела са смерницама за 
спровођење“.  

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за:  
- Урбанистичку целину „Г“ - основна школа и 

мултифункционални објекат за особе са посебним 
потребама, 

- Урбанистичку целину „Д“ - геронтолошки центар, 
- Урбанистичка целина „Е“ - хотел, 
- Урбанистичка целина „И“ - стрелиште 

затвореног типа. 
У поменутом графичком прилогу означене су и 

зоне спортско-рекреативних садржаја које су 
предвиђене за разраду Урбанистичким пројектима 
условно, односно израда Урбанистичког пројекта је 
обавезна уколико се зоне реализују фазно, или се у 
овим зонама реализује аква парк. 

 
У оквиру поглавља 3.2. „Урбанистички услови по 

урбанистичким целинама/подцелинама“ , дефинисани 
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су услови и правила који се могу сматрати условима 
усмеравајућег карактера за разраду урбанистичким 
пројектима. 

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

 
4.3. Израда пројеката парцелације и  
      препарцелације 
Планом су формиране грађевинске парцеле. 
Израда плана парцелације је могућа: 
-  за локацију на којој је предвиђена изградња 

основне школа и мултифункционалног објекта за особе 
са посебним потребама (Урбанистичка целина „Г“), 
уколико се укаже потреба за одвајањем планираних 
садржаја и то уз пошовање услова дефинисаних у 
поглављу 3.2. „Урбанистички услови по 
урбанистичким целинама/подцелинама“, 

- за Урбанистичку подцелину „А1“ (градски 
парк), уколико је то неопходно ради решавања 
имовинско-правних односа, при чему треба водити 
рачуна да новоформиране парцеле представљају целине 
у  функционалном смислу, 

- за урбанистичку подцелину „А“ (градски парк), 
уколико је неопходно формирати посебну грађевинску 
парцелу за изградњу аква парка. 
 

4.4. Прелазне и завршне одредбе 
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи 

Регулациони план комплекса парка „Багдала“ у 
Крушевцу („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 7/96, 
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: 350-388/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

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

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 08.07.2016. године  донела је 

 
ИЗМЕНУ ПЛАНА   

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА "ЦЕНТАР 2"  

У КРУШЕВЦУ 
 
А -  ОПШТИ ДЕО  

 

УВОД  
 
Подручје које се уређује Планом детаљне регулације 

налази се у зони централних градских функција. Ову зону 
карактерише разноврсност намена: становање високих и 
средњих густина, концентрација јавних функција, 
културно-историјских објеката и амбијенталних целина, 
као и комерцијалних делатности, које заједно генеришу 
функцију централитета. 

Флексибилнијим начином планирања омогућено је 
унапређење постојећег начина организације и 
коришћења простора. Приступ се огледа у подизању 
квалитета локација са респектабилним повећањем 
стамбеног и пословног простора уз поштовање услова 
локације.  

Планирају се недостајући садржаји као што су 
јавни паркинзи и гараже, парковске површине, 
спортско-рекреативни садржаји, простори за игру деце 
као и намене које ће објекте градитељског наслеђа 
укључити у туристичку понуду.    

Опремањем простора недостајућим садржајима и 
инфраструктуром омогућиће се ефикасније 
функционисање како постојећих тако и планираних 
објеката: стамбених, пословних, административних, 
објеката јавне намене, простора намењених спорту и 
рекреацији и сл. чија се реализација планира. 

Очекивани ефекат је и унапређење услова 
становања и пословања, а самим тим и  повећање 
животног стандарда корисника овог простора и шире.  

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

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

 Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ 
бр. 22/15) 

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

 Одлука о изради измене Плана детаљне 
регулације стамбено пословног комплекса "Центар 2" у 
Крушевцу I бр. 350-196/13 од 26.04.2013. год. („Сл. 
лист  града Крушевца бр. 4/2013, од  27.04.2014)                         

 Одлука о не приступању изради стратешке 
процене утицаја измене Плана детаљне регулације 
стамбено пословног комплекса "Центар 2" у Крушевцу 
на животну средину, бр. 350-147/2013 од 02.04.2013.г. 

 
Плански основ 
 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

("Сл.лист града Крушеваца " бр.03/2015), 
 

1.2. Извод из планских докумената вишег реда 
 

Извод из Генералног урбанистичког плана 
Крушевца 2025  

„Општи концепт Плана усмерен је на решавање 
одређених питања и проблема насталих у функционисању 
и развоју града, а који се односе на следеће: 
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 Преиспитивање планских решења Генералног 
плана и важећих урбанистичких планова и усклађивање 
са усвојеним плановима вишег реда, реалним 
потребама и новим условима привређивања; 

 Усклађивање урбанистичких параметара и 
показатеља (намена, инфраструктура и др.) са Законом 
и прописима који регулишу ову област; 

 Дефинисање карактеристичних зона: тоталне 
реконструкције, урбане реконструкције,  реиндустрија-
лизације и сл.; 

 Активирање зона/целина и комплекса који нису 
довољно искоришћени: централна градска зона, 
индустријске зоне, приобаље, рубна зона; 

 Организација простора, функционалних 
садржаја и посебно размештај и организација 
комерцијалних садржаја, јавних служби, спортско 
рекреативних функција и јавних зелених површина, 
паркирање и јавне гараже, управљање отпадом 
(рециклажни центри/дворишта, трансфер станице и 
др.), саобраћајна инфраструктура и регулација 
саобраћаја, услови и могућност коришћења 
обновљивих извора енергије.“ 

У тачки 3. Подела на просторне зоне, предметни 
План детаљне регулације Центар 2 представља део 
Централне градске зоне: 

„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. 

„Намена становања заступљена у овој зони је: 
 Вишепородично становање у североисточном 

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

вишепородичног становања: слободне површине и 
решење мирујућег саобраћаја. 

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

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

У делу 4. Генерална урбанистичка решења за 
Градски центар планирано је: 

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

 „Развој комерцијалних делатности на подручју 
плана: 

 Централна градска зона – градски центар - према 
својим функционалним, обликовним, амбијенталним 
карактеристикама представља атрактивну зону за развој и 
унапређење ових делатности.  

 Зоне уз примарне или секундарне градске 
саобраћајнице – постојеће развијене комерцијалне 
делатности (тржни центри или веће трговине) у овим 
зонама се задржавају уз могућност даљег унапређења и 
развоја и планирања нових садржаја у осталим зонама 
уколико се за овим садржајима укаже потреба... 

 Посебан вид у оквиру комерцијалних 
делатности јесу објекти у функцији туризма, који се 
могу развијати пре свега у градском центру и зонама 
чија је претежна намена комерцијалне делатности и као 
компатибилна или пратећа намена уз јавне функције, 
становање свих типова, спортско рекреативне целине, 
значајнији саобраћајни правци.“ 

 
 

Преглед претежних, допунских и пратећих намена у оквиру урбанистичких целина, које су у обухвату 
предметног плана: 

 
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 
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1.6. становање, 
преко 200ст/ха 

ВС-03 
ВС-04 
ВС-05 

становање, густине  
100-200ст/ха 

ПС-01 парк парк суседства 
спорт и рекреација СР-03 

комерцијалне делатности КД-02 јавне функције 
 

управа и адм. (АУ) 

 
Планиране намене и садржаји у оквиру 

урбанистичких целина планирају се, разрађују и 
реализују у складу са општим урбанистичким условима 
и параметрима за сваку од дефинисаних намена. 

Коридоре и капацитете саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирати у складу са 
наменом и условима надлежних предузећа уз 
уважавање стратешких опредељења и општих услова за 
изградњу инфраструктурних система, као и прописаних 
зона заштите и међусобних растојања.  

„Генерални урбанистички план, као стратешки 
развојни план са општим елементима просторног 
развоја даље ће се разрађивати плановима генералне 
регулације, којима је обухваћено цело грађевинско 
подручје.“ Подручје обухваћено ПДР Центар 2, налази 
се у оквиру граница Плана генералне регулације 
Центар. 

На основу Закона о културним добрима планиране 
мере заштите односе се и на културна добра која уживају 
претходну заштиту до проглашења за културно добро. 

 „Категорисана и проглашена непокретна културна 
добра: ...  

 Грчки шор са Беговом кућом - просторно 
културно-историјска целина од великог значаја (Одлука 
о утврђивању у „Сл.гласнику СРС“, бр. 14/79), Решење 
о утврђивању Бегове куће са архитектонском целином 
Грчки шор за споменик културе бр.179/67 од 
5.07.1967.г. донето од стране Завода за заштиту 
споменика културе Краљево.“ 

Друга документација значајна за израду Плана 
 План детаљне регулације стамбено пословног 

блока "Центар 2" у Крушевцу, ("Сл лист општине 
Крушевац бр. 11/06) 

Стечене урбанистичке обавезе 
У границама Плана детаљне регулације као 

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

 Закључак Градског већа III број.351-1409/14 од 
14.05.2014. 

 Решење о Локацијској дозволи за изградњу 
вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности 
По+П+6, у Ул.Танаска Рајића, у Крушевцу, на 
к.п.бр.335/1 КО Крушевац , број 350-287/2014-01 од 
16.06.2014. 

 Решење о Грађевинској дозволи за изградњу 
вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности 
По+П+6, у Ул.Танаска Рајића, у Крушевцу, на к.п.бр. 335/1 
КО Крушевац , број 351-1548/2014-01 од 28.07.2014. 

 Грађевинска дозвола за вишепоредични 
објекат, спатности По+П+3+Пк на к.п.бр.396/3 КО 
Крушевац. 

 
1.3. Опис обухвата Плана са пописом катастарских 
       парцела 
Опис обухвата плана 
Простор директно тангира главни градски трг, Трг 

Косовских јунака и главне градске саобраћајнице. 

Граница и сам обухват Плана опредељена је Одлуком о 
изради Плана, објављеној у „Сл. листу града 
Крушевца“ бр. 4/2013, од 27.04.2013, (обухваћено је 
исто подручје као и претходним Планом - План 
детаљне регулације стамбено пословног блока "Центар 
2" у Крушевцу, „Сл лист општине Крушевац“ бр.11/06) 

Површина подручја које се обрађује Планом детаљне 
регулације обухвата површину од 17ха и 55ари. 

Опис границе плана 
Планом је обухваћено подручје које је ограничено 

са северне стране улицом Југ Богдановом (кат.парцеле 
бр.2294/1, делом 2281/9, 2303/1, 2651 и 2652/1(део), са 
југоисточне стране улицом Балканском,- ЈНА стари 
назив (кат.парцела бр. 2310), са југозападне стране 
наставља Тргом косовских јунака (кат.парцела бр. 
2314(део), и  улицом Газиместанском - Пана Ђукића 
стари назив, (кат.парцеле бр. 2293/2 (део) и 2296).  

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 
Катастарској Општини Крушевац и сачињавају га 
следеће катастарске парцеле: 

220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 
221, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 254, 
259/1, 259/2, 259/3, 270/1,270/2, 270/3, 270/4, 271, 272/1, 
272/2, 273, 276, 277, 278, 279, 280, 298/1, 298/2, 298/3, 
299/1, 299/2, 300, 301, 302/1, 302/2, 302/3, 303/1, 303/2, 
303/3, 303/4, 304/1, 304/2, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 
308/2, 308/3, 309/1, 309/2, 309/3, 310, 311, 312/1, 312/2, 
313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320/1, 
320/2, 321, 322, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 324, 
325/1, 325/2, 325/3, 325/5, 326/1, 326/2, 326/3, 327/1, 
327/2, 327/3, 328, 329, 330/1, 330/2, 331, 332, 333/1, 
333/2, 333/3, 334, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 336/1, 336/2, 
336/3, 336/4, 337, 338/1, 338/2, 339, 340/1, 340/2, 344/3, 
344/4, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 346/1, 346/2, 347, 348, 
349, 350, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 354/3, 354/7, 355, 
356/1, 356/2, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 
363/3, 363/4, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 367/1, 367/2, 
367/3, 367/4, 367/5, 367/6, 367/7, 367/8, 367/9, 368/1, 
368/3, 368/4, 368/5, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 
370/1, 370/3, 371, 372/1, 372/2, 372/3,373/1, 373/2, 374/3, 
375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 376/3, 379, 380/1, 380/2, 382/3, 
382/4, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386/1, 
387/1, 387/5, 387/6, 387/7, 387/8, 388/1, 388/2, 388/3, 
388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 388/8, 388/9, 388/10, 388/11, 
388/12, 388/13, 388/14, 388/15/, 388/16, 388/17, 388/18, 
388/19, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 
389/8, 389/9, 389/10, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 
392/3, 392/4, 393, 394, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2, 396/3, 
396/4, 397/1, 397/4, 397/5, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 
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398/5, 399, 400, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 402/1, 402/2, 
402/3, 402/4, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/6, 
403/7, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 
412, 413, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1, 
420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 422/3, 423, 810, 817, 

818, 819, 820, 821, 2281/1, 2281/8, 2281/9, 2292, 2294/1, 
2294/2,2296, 2298,  2299, 2300, 2301, 2303/1, 2303/3, 
2310, 2312/1, 2312/2, 2313 

 
 

 
шири приказ обухвата ПДР-а "Центар 2" у Крушевцу 

 
2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

 

2.1. Природне карактеристике планског  
       подручја 

 

Рељеф - Подручје обухваћено Планом карактерише 
конфигурација терена са наглашеном депресијом у 
централном делу комплекса и најнижом котом од 150,86 
мнм. Простор представља увијену раван у правцу ободних 
саобраћајница. Од главног градског трга, Трга Косовских 
јунака(158,84мнм) терен је у паду дуж улице 
Газиместанске до укрштаја са улицом Југ Богдановом 
(149,32мнм). Улицом Југ Богдановом терен је у порасту до 
укрштаја са улицом Балканском (159,27мнм). Дужином  
улице Балканске терен је у паду са обе стране улице ка 
средини улице, тако да се најнижа кота налази око средине 
улице (152.63мнм) , а код споменика Косовских јунака је 
158,84мнм. 

Хидролошке карактеристике - Тло је мале 
пропустљивости па се површинска вода која понире 
задржава врло близу површине терена.  

Сеизмика - на основу извршене микросеизмичке 
регионализације, од стране Републичког Сеизмолошког 
завода основни степен сеизмичког интезитета износи 
VIII степени Меркалијеве скале. 

 
2.2. Стечене карактеристике планског подручја 

 

2.2.1. Грађевинско подручје 
 

Грађевинско подручје представља целокупно 
подручје обухваћено Планом, односно граница 
грађевинског подручја  поклапа се са границом Плана.  

Земљиште у границама ПДР-а обухвата површине 
јавне намене и површине за остале намене. Површине 

јавне намене обухватају просторе јавних објеката и 
јавних површина (саобраћајнице, тргове, паркове и др.) 
Највећи део Плана заузимају површине за остале 
намене и ти простори су у највећој мери изграђени. 

2.2.2. Намена површина и објеката 
 

Постојећа организација простора и намена 
површина већим делом реализована је по 
урбанистичкој документацији из ранијих година, као и 
по последњeм Плану детаљне регулације "Центар 2" из 
2006.год. 

Планско подручје налази се у зони централних 
градских функција и директно тангира главни градски 
трг, Трг Косовских јунака, као и  главне градске 
саобраћајнице. 

Овај простор карактерише већим делом комплетна 
изграђеност, као и јасно разграничење у смислу 
постојеће намене . 

У оквиру ове зоне доминирају објекти управе и 
администрације, објекти пословања, трговинско 
услужних делатности и становање високих густина. 

Коришћење грађевинског земљиште обухваћеног 
Планом, дефинисано је претежним наменама, 
распоређеним у међусобно повезане просторно-
физичке структуре. 

Као претежне намене грађевинског земљишта 
идентификоване су следеће намене: централне 
функције, комерцијалне делатности, становање, јавне 
функције, зеленило,  као и саобраћајна инфраструктура. 

Крушевац као административни центар поседује 
значајан број административних објеката. 
Административни објекти, објекати управе, судства, 
других органа и организација наслањају се на главни 
градски трг. Може се констатовати да су опремљеност 
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и капацитети већине објеката ове делатности 
задовољавајући. 

Најзаступљенија намена је вишепородично 
становање и комерцијалне делатности.  

Од комерцијалних делатности заступљене су: 
трговина, угоститељство, туризам, занатство (услужни 
део), пословне и финансијске услуге и други пословни 
простори. Заузимају градске просторе високог степана 
јавности и коришћења. 

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. 

Блокови са вишепородичним становањем већих 
густина су претежно отворене блоковске структуре са 
слободностојећим вишепородичним стамбеним 
објектима веће спратности (до П+13), или нешто мање 
спратности у везним деловима (до П+4). У овим 
блоковима је потпуно или делимично уређен партер, 
углавном решен саобраћајни приступ и паркинг 
простор. 

Осим наменских објеката и потпуног или 
делимичног коришћења приземља као пословног 
простора, намена осталих етажа је стамбена.  

Породично становање је заступљено у мањој мери 
и карактеришу га слободностојећи објекти најчешће 
спратности П+1 на уређеним парцелама. У централном 
делу планског подручја издвајају се појединачни 
неизграђени простори и простори са објектима ниске 
спратност (П, П+Пк), који су стари, лошег бонитета, 
делимично порушени и неупотребљиви или  се не 
користе.   

Посебну просторну целину чини Караџићева улица 
са Беговом кућом као заштићена  просторно-културно 
историјска целина од великог значаја и појединачни 
евидентирани објекти са претходном заштитом  у 
Балканској улици (ЈНА).  

 
2.2.3. Подела на  урбанистичке целине  и 

подцелине према урбанистичким показатељима  и 
другим карактеристикама 
 

План је подељен на 7 урбанистичких целина и у 
оквиру сваке урбанистичке целине извршена је подела 
на урбанистичке подцелине.  

 
Урбанистичка целина А 

 

Ограничена је ул. Газиместанском, ул. Југ 
Богдановом, делом Караџићеве улице и ул. 
Синђелићевом. Ову целину карактерише потпуна 
изграђеност. 

Претежна намена у оквиру целине - становање 
густина преко 200ст/ха.  

Приземне и прве етаже стамбених зграда користе 
се као пословни простори. У централном делу ове 
целине налази се мања парковска површина која је 
недовољно уређена, ободно су изведене пешачке 
комуникације са проширењима у виду мањих скверова 
са зеленилом. Према улици Караџићевој је "Бегова 
кућа" као део културно-историјског градитељског 
наслеђа, која је саставни део заштићене амбијенталне 

целине улице Караџићеве. У оквиру целине налази се и  
објекат јавне намене - објекат Суп-а. 

 
Урбанистичка целина Б 

 

Ограничена је Тргом Косовских јунака, Ул. 
Газиместанском, Ул. Синђелићевом, јужном границом 
културно историјске просторне целине Грчки шор,  Ул. 
Бријановом и Ул. Балканском. Састоји од више 
различитих урбанистичких подцелина. 

Претежна намена у оквиру целине- централне 
функције 

У оквиру центалних функција реализован је 
објекат јавне намене - Суд, садржаји комерцијалне 
намене  као и вишепородично становање.  

Простор иза објекта вишепородичног становања 
"Ламеле" и зграде Суда до објеката градитељског 
наслеђа у ул. Караџићевој карактерише индивидуално 
становање лошег бонитета са неуређеним слободним 
површинама. Простор испред ових објеката који се 
директно наслања на градски трг користи се као 
уређена површина са зеленилом.  

 
Урбанистичка целина В 
Oграничена је Улицама Југ Богдановом, ул. 

Бријановом, Ул. Стевана Синђелића и Ул. Караџићевом 
до Ул. Југ Богданове. Ову целину карактерише потпуна 
изграђеност.  

Претежна намена у оквиру целине- становање 
густина преко 200 ст/ха.  

Приземне и прве етаже стамбених зграда користе 
се као пословни простори. Вишепородични објекти су у 
виду стамбених кула високе спратности (Су+П+14) са 
везним деловима (П+4).  Паркирање је углавном 
партерно, изузев појединачних објеката у оквиру којих 
се користе гаражни простори. 

 
Урбанистичка целина Г 
Целина је ограничена Ул. Бријановом, Ул. Југ 

Богдановом, објектима индивидуалног становања у Ул. 
Копаоничких жртава и Балканском улицом . 

Претежна намена у оквиру целине- становање 
густина 100-200 ст/ха 

Целокупну целину карактерише  започета 
реализација по ПДР-у стамбено пословног блока 
"Центар 2" у Крушевцу, („Сл. лист општине Крушевац“ 
бр. 11/06). Највећи део објеката реализованих по овом 
ПДР-у налазе се уз улицу Бријанову, као и уз 
новопланирану улицу  која излази на улицу Југ 
Богданову. Унутрашљи део блока је неизграђен. 

Уз Балканску улицу доминира  низ пословних 
објеката са  индивидуалним становањем, евидентирани 
као објекти градитељског наслеђа са предходном 
заштитом. У наставку низа  је објекат јавне намене - 
зграда Бироа за запошљавање. 

 
Урбанистичка целина Д 
Целина је ограничена Ул. Василија Великог, 

парцелама  са индивидуалним становањем на 
периферији целине и Ул. Копаоничких жртава. 

Претежна намена у оквиру целине - становање 
густине до 100ст/ха 
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Ову целину карактерише потпуна изграђеност  
објектима породичног становања на индивидуалним  
парцелама спратности П до П+1+Пк. 

 
Урбанистичка целина Е 
Ограничена је Ул. Југ Богдановом, ул. Балканском 

до објеката индивидуалног становања у Ул. Данила 
Киша  и Ул. Василија Великог.  

Претежна намена у оквиру целине- 
вишепородично становање великих густина преко 
200ст/ха.  

Целину карактерише потпуна изграђеност 
објектима вишепородичног становања високе 
спратности  (од П+5 до П+11). Паркирање је углавном 
партерно, у подземним етажама стамбених објеката или 
у оквиру гаража. Слободне површине су делимично 
уређене. 

 
Урбанистичка целина И 
Границу урбанистичке целине чини граница 

културно-историјске просторне целине "Грчки шор". 
Претежна намена у оквиру целине- становање 

густина до 100 ст/ха.  
Целину  карактерише потпуна изграђеност 

објектима породичног становања. "Грчки шор" је 
целина са споменичким вредностима и због својих 
наглашених вредности културно историјског, односно 

градитељског наслеђа проглашена је за непокретно 
културно добро, односно просторну културно-
историјску целину од великог значаја. 

 
2.2.4. Јавно и остало зеленило 
Зеленило је заступљено, углавном, у виду 

линеарног зеленила улица, тргова и скверова, мањих 
парковских површина, зелених површина установа и 
зеленила окућница. 

Зеленило на јавним површинама се интезивно 
одржава и задовољавајућег је квалитета. Евидентан је 
недостатак већих  парковских површина и зелених 
површина са хигијенско-санитарном функцијом. У 
границама ПДР-а не постоји парковска површина са 
садржајима спорта и рекреације.  

 
2.3.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 

намене 
Постојеће површине јавне намене, односно јавни 

објекти и јавне површине, у границама Плана чине: 
јавне површине: постојеће саобраћајнице - улице, 

јавни паркинг простори, тргови и јавно зеленило (у 
оквиру постојећих јавних површина).  

објекти јавне намене: објекат Завода за 
запошљавање, објекат МУП-а, објекат Суд-а, Објекат 
са  канцеларијама локалне управе и републичких 
органа (бивша зграда ГП"Јастребац") 

 
Биланс површина 

 
урбанистички показатељи  постојећег стања по целинама и подцелинама  

урбанистичка 
целина/подцелина 

намена 
подцелине 
 

П 
подцел. 

(ха) 

БГП
(м2) 

БРГП 
(м2) 

Из 
(%) 

спратност

А 
становање 
густине 
преко 200 
ст/ха  

А1 
вишепородично становање, јавне 
функције, комерцијалне 
делатности 

1.58 4900 25950 31 П, П+3, П+5,  
П+13 

А2 Бегова кућа - заштићена 
амбијтална целина 

0.10 135 135 13 П 

 
Б  
централне 
функције 

Б1 породично становање, 
вишепородично становање

1.23 3486 5879 28 П, П+Пк, П+3

Б2 
вишепородично становање, јавне 
функције, комерцијалне 
делатности 

1.56 4440 11510 28 П+5, П+6, 

В 
становање 
густине преко  
200 ст/ха 

 
вишепородично становање, 
комерцијалне делатности 

1.16 5025 31500 43 П, П+1, 
П+2, П+3,  
П+4, П+5, 
П+6, П+13

Г 
становање 
густине преко  
200 ст/ха 

 
вишепородично становање, јавне 
функције, комерцијалне 
делатности 

2.60 7106 13200 26 П, П+1, 
П+2,П+4, 
П+5,П+6,  
 

Д 
становање  
густине до  
100 ст/ха 

породично становање 
1.38 5488 7012 40 П, П+1, 

П+1+Пк 

Е 
становање 
густине преко  
200 ст/ха 

 
вишепородично становање, јавне 
функције, комерцијалне 
делатности 

2.47 5070 34850 20 П, П+1, 
П+2, П+3,  
П+4, П+5, 
П+6,П+8, 
П+10, П+11

И  1.20 3609 4047 30 П 
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становање  
густине до  
100 ст/ха 

породично становање-
Ул. Караџићева-заштићена амбиј. 
целина 

 УКУПНО 13.60 39259 141095 26  
урбанистички показатељи постојећег стања на нивоу ПДР-а 

 
 
 

урбанистички показатељи постојећег 
стања

Површина подручја Плана   17.55 ха. 
Површина урбанистичких целина 13.60ха./78.40%/ 
Површина под саобраћајницама                                   3.95ха. /21.60%/ 
Површина под објектима: 39259.0м2 
Бруто развијена грађ. површина објеката                    141095.0м2 
Индекс заузетости                                          26% 
Укупна нето развијена површина објеката                  112876.0м2 
- стамбени / 70%                                          
- комерцијални (пословни) / 30%                                  

79013.0м2 
34862.0м2 

 
2.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 

 

2.4.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 

Подручје обухваћено ПДР-ом ограничено је примарним градским саобраћајницама: са севера Ул. Југ 
Богдановом, са југа Балканском улицом и са југозапада Ул.Газиместанском. Остале саобраћајнице у оквиру Плана  
се користе као саобраћајнице за одвијање блоковског саобраћаја са незадовољавајућом саобраћајном матрицом и 
регулацијом. 

 
2.4.2. Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти 

 

Водовод  
Примарна водоводна мрежа у улицама које чине границу Плана је изграђена.  
Распоред водова по улицама је следећи:  

 Балканска      АЦЦ Ø 175 мм 
 Југ Богданова      АЦЦ Ø  200 мм 

                 (један део улице има изведен додатни крак  АЦЦ Ø  150 мм   
 Газиместанска     АЦЦ     Ø  100 мм  
 Бријанова  
 део од улице Балканске до Караџићеве        АЦЦ Ø  80 мм и ПОЦ. Ø 40 мм 
 део од Караџићеве улице до Југ Богданове  АЦЦ Ø  150 мм  
 Караџићева     ТПЕ Ø  110 мм 
 Синђелићева     ТПЕ Ø   90 мм 

 
Постојећи објекти на простору Плана снабдевају се 

водом преко развода од поцинкованих цеви. Мрежа 
нема довољно капацитета за надограђене и 
новопланиране објекте. 

Водоводна мрежа и распоред постојећих хидраната 
НО 80 мм, дат је у граф.прилогу бр.8. 

Објекти над којима је планирана надградња имају 
изведену хидрантску мрежу, неки правилно 
димензионисану, а неки цевима недовољног пречника, 
па је реконструкција неопходна. 

 
Фекална канализација 
 

На простору Плана постоји изведена фекална 
канализациона мрежа која је у добром стању и у 
потпуности испуњава садашње потребе. 

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

Цевна мрежа је изведена од цеви минималног 
пречника  Ø200 мм 

У оквиру глобалне стратегије одвода фекалних 
вода изведен је Кошијски фекални колектор Ø400 мм 
дуж зацевљеног Кошијског потока од Балканске улице 
до Југ Богданове. 

Пречници, падови и смерови падова као и положај 
фекалних колектора по улицама дат је у граф.прилогу бр. 8. 

 
Атмосферска канализација 
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Атмосферском канализацијом уређене су следеће 

улице: Балканска, Југ Богданова (део од Газиместанске 
до Аутобуске станице), Газиместанска, Бријанова и 
Синђелићева.   

Одвођење атмосферских вода са осталих улица 
није решено системом каналисања.   

Кошијски поток од Балканске улице до Југ 
Богданове је зацевљен АБ потковичастим профилом 
220x160 цм. 

Изведене деонице атмосферске канализације 
функционишу, али је потребно чишћење делимично 
запуњених сливника. 

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

 
2.4.3. Електроенергетика 

 

Потрошачи  који се налазе на предметном 
простору напајају се из трафостанице ТС 110/35кV 
"Крушевац 2", а преко трафостанице ТС  35/10кV 
"Аутобуска станица". 

У предметном подручју постоје  изграђени следећи 
електроенергетски капацитети тј. трафостанице и ВН и 
НН мреже: 

Трафостаница 35/10кV "Аутобуска станица" снаге 
2х8МVА сада оптерећена са 85% капацитета. Постојеће 
трафостанице 10/0.4кV са карактеристикама дате су у 
табели:  

 
приказ постојећих трафостаница 10/04кV 

назив трафостанице 10/0.4kV снага(kW)
Булевар 630 
Југ Богданова 2 400 
Југ Богданова 3 800
Коцка 400 
Кула ЈНА 400 
Ламела 800
М Инвест 630 
Партизанских курира 630 
Партизанских курира 2 630
Солитер 1 630 
Војна ЈНА 400 
Партизанских курира 3 630
Лептир 630 

 
Постојећа ВН и НН мрежа на графичком прилогу дата је у оној мери у којој је уцртана на овереном 

катастарско-топографском плану од  стране надлежног РГЗ-а. 
 
У предметном подручју налазе се и следећи 10kV  подземни кабловски водови  дати у табели: 
 

приказ постојећих водова 10кV 
 

назив вода 10kV 
Аутобуска станица – Булевар 
Булевар - Европа 
Аутобуска станица – Партизанских курира 1
Партизанских курира – Партизанских курира 3 
Партизанских курира 3 - Коцка
Коцка - Хотел 
Коцка - Европа 
Аутобуска станица – Југ Богданова 3
Југ Богданова 3 – Југ Богданова 2
Југ Богданова 2 - Ламела 
Ламела - Споменик 
Југ Богданова 2 – Стари Напредак
Аутобуска станица – М Инвест 
М Инвест - Партизанских курира 3 
Партизанских курира 3 – Партизанских курира 2
Аутобуска станица – Кула ЈНА 
Кула ЈНА – Војна ЈНА 
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Војна ЈНА - Лептир 
Лептир - Шуматовачка
Аутобуска станица – Солитер 1 
Солитер 1 – В.Пошта 

 
Кабловски вод 35кV  "Аутобуска станица – 

Центар" пролази ободом Плана и његова траса је 
заштићена, а у случају реконструкције истог, нова 
траса би се водила паралелно са постојећом.  

Приказана је и нисконапонска мрежа (кабловска и 
ваздушна) која  снабдева електричном енергијом 
поједине потрошаче. Она је углавном подземна, 
кабловска, осим у неким улицама у којима су већином 
заступљени индивидуални стамбени објекти 
(Караџићева, Живке Мићић, Славка Гвозденовића, део 
Партизанских курира, Рајићева и сл.). Надземна НН 
мрежа је изведена углавном снопом, а заступљени су 
како цевни, тако и челично-решеткасти и бетонски 
стубови. Мрежа јавног осветљења покрива преко 95% 
саобраћајница и јавних површина у оквиру Плана. 
Изведена је углавном подземно као самостална мрежа 
са цевним стубовима (примарне саобраћајнице), али и 
као део НН (пети проводник) ваздушне мреже на 
бетонским и челично-решеткастим стубовима. 

 
2.4.4.Телекомуникациона инфраструктура 

 

У области фиксне телефоније услуге корисницима 
у оквиру планског подручја реализују се преко 
комутационог центра (дигиталне телефонске централе) 
Крушевац. 

Спојна веза преко кабловске канализације са РКО, 
кроз подручје плана пролази улицама: 

Бријанова, Југ Богданова, Балканска, 
Газиместнска. 

Остатак ТК мреже подељен је на примарну и 
секундарну мрежу. Примарна мрежа је звездасте 
структуре и реализована је подземно бакарним 
проводницима од комутационих центара или 
приступних уређаја до извода (изводних ормарића). 
Постојећа секундарна ТК мрежа је изведена од 
изводних ормарића до самих претплатника, делом 
ваздушно, а делом подземно. 

Постојећа телекомуникациона мрежа на графичком 
прилогу уцртана у оној мери у којој је уцртана на 
овереном катастарско-топографском плану од  стране 
надлежног РГЗ-а. 

 
2.4.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 

Подручје ПДР-а налази се у централном делу 
топлификационе мреже града Крушевца. На подручју 
плана постоје магистрални топловоди у ул. Бријановој 
(DN 500), Данила Киша (DN 300), Караџићевој (DN 
400), Стевана Синђелића (DN 400). У ул. Танаска 
Рајића, Копаоничких жртава и  Василија Великог  
инсталисани су разводни топловоди. Топотни 
капацитет свих инсталисаних топловода је око 50 МW, 
а постојеће потребе за топлотном енергијом стамбених 
и пословних објеката на подручју ПДР-а су око 12МW.  
Већи део магистралних топловода је реконструисан у 
2014. год. 

За дистрибуцију топлотне енергије у комплексу од 
магистралних топловода до објеката инсталирани су 
следећи вреловоди: 

 Улица Василија Великог (Славка Гвозденовића) - 
DN 100 и DN 80, 

 Приступни пут поред зграде СУП-а - DN 150 и 
DN 100, 

 Иза објекта "Ламела" - DN 150, DN 120 и DN 
100, 

 Иза објекта Суда - DN 150 и DN 100, 
 Балканска (ЈНА) улица -  DN 100 + DN 100 

 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених  
       објеката, споменика културе  и природе и  
       амбијенталних целина 

 

У границама плана постоје заштићена непокретна 
културна добра као и евидентирани објекти 
градитељског наслеђа. Овај простор обрађиван је кроз 
више елабората од стране Завода за заштиту споменика 
културе Краљево. 

Елаборат заштите културног и градитељског 
наслеђа израђен за потребе Генералног урбанистичког 
плана Крушевца 2013-2021, под бр. 350-675/2009 од 24. 
фебруара 2014. 

Елаборат заштите градитељског наслеђа на 
подручју културно-историјске просторне целине Грчки 
шор у Крушевцу, завод за заштиту споменика културе-
Краљево, 2008. године. 

Прилог заштите и ревитализације културног и 
градитељског наслеђа, Завод за заштиту споменика 
културе Краљево, бр. 917/1 од 29.07.2014. 

Допуна услова - појашњење у вези статуса 
објеката: -Паскаљевића куће у Бријановој улици бр.52 и 
куће у Балканској улици бр.37-39 

 проглашено непокретно културно добро - 
споменик Косовским јунацима на Тргу Косовских 
јунака је утврђен за непокретно културно добро 
(Одлука о проглашавању споменика косовским 
јунацима у Крушевцу за културно добро-споменик 
културе бр. 633-1/91 од 28. маја 1991. године донета од 
стране Скупштине општине Крушевац). 

 непокретно културно добро-просторна 
културно-историјска целина од великог значаја 
обухвата Бегову кућу са архитектонском целином 
Грчки шор (Караџићева улица). 

Решење о утврђивању Бегове куће са 
архитектонском целином Грчки шор за споменик 
културе бр. 179/67 од 5.7.1967. год. донето је од стране 
Завода за заштиту споменика. 

Просторна целина у ул. Караџићевој са Беговом 
кућом је проглашена за непокретно културно добро од 
великог значаја (Сл. гласник РС, бр. 14/79). 

 
 добра која уживају претходну заштиту су: 
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Дом Косаре и Моме Манасијевића у улици 
Бријановој 2-14 на кп бр. 35, објекат је другог степена 
заштите 

Низ објеката у Балканској улици од бр.13-31 на кп 
бр. 354/7,355,356/1,358,359,360, објекат је трећег 
степена заштите 

Зграда Националне службе запошљавања у 
Балканској улици бр.33 на кп.бр.361, објекат је трећег 
степена заштите 

"Увидом у  Централни регистар заштићених 
природних добара, документацију Завода , а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у обухвату ПДР-а нема заштићених, 
нити природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што су теренска истраживања и др.) 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Републике Србије. На предметном подручју 
нема објеката геонаслеђа са списка Инвентара 
Геонаслеђа Србије (2005-2008) - наведено у  условима 
Завода за заштиту природе Србије, 03 бр.020-74/2 од 
18.05.2015. 

 
 

Б -  ПЛАНСКИ ДЕО  
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
3.1. Циљеви, основни програмски елементи, 

концепција уређења и изградње 
 

Осим карактера постојећег стања, које карактерише 
више различитих намена: јавне и комерцијалне делатности, 
породично становање, вишепородичног становања средњих 
и великих густина, концепт уређења простора  определила је 
и планирана намена. 

ГУП-ом 2025 Крушевац, подручје обухваћено 
Планом налази се у централној градској зони у 
урбанистичким целинама 1.1 и 1.6.  

Претежна намена целине 1.1 су централне 
функције, које представљају скуп различитих намена 
које простору дају особености централитета. Целина 
1.6 планирана је са претежном наменом за становање 
густина преко 200 ст/ха. 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. 

Значај градског центра је условио концепцију 
Плана, а разнородност функција и садржаја је 
усклађена са потребама подручја. Концепција плана је 
резултат свих фактора који обликују простор, а у 
коначном има за циљ подизање урбаног нивоа 
централног градског простора.  

 
 циљеви уређења и изградње 
Општи циљ израде Плана је да се  омогући даљи 

континуирани развој већ започете реализације по 
раније усвојеном  ПДР-у "Центар 2" из 2006.г., 
обезбеђивање законског основа за издавање Решења о 
грађевинској дозволи и других документа као и 
промовисање начела одрживог развоја.   

Један од циљева је планирање савремених и нових 
садржаја који недостају овој градској целини чинећи је 

атрактивнијом за инвеститоре. Нови садржаји даће 
битнији значај локацијама,  што их уједно поскупљује и 
чини их  економичнијим и рентабилнијим. 

Путем остваривања максималних урбанистичких 
параметара за планиране намене у складу са значајем 
локација постиже се рационално коришћење простора 
постојећег грађевинског земљишта са аспекта урбане 
економије. 

 
 основни програмски елементи 
Планом се задржава  основна урбанистичка 

матрица, а односи се на  улице и тргове са већ 
утврђеном регулацијом. Основни концепт регулације 
централног градског трга-Трг косовских јунака, по 
чему је град препознатљив се задржава.   

У скоријој прошлости, (2003.г.) у време када је 
важила Одлука о привременим правилима грађења 
(''Службени лист општине Крушевца'', број 5/03, 7/03), 
дошло је до интензивне градње која није планом 
контролисана. Последица тих дешавања је итекако 
видљива. Изграђени објекти одударају од већ изграђене 
вертикалне регулације. Јасно је да са развојем града 
долази до повећања спратности, али она мора бити 
контролисана и планирана. Зато је овај План (као и 
предходно усвојен из 2006.г.) детаљно анализирао 
такве просторе и кроз правила грађења и уређења дао 
адекватна решења. 

Како се до данас на основу претходно урађеног 
Плана (из 2006.г.) нису реализовали сви планирани 
садржаји, а обзиром на значај централног градског 
простора предложени су садржаји који спречавају 
несметано функционисање града, а уједно чине живот 
бољим и савременијим.  

 
 концепција плана 
Планиране површине намењене су за: централне 

функције, становање густине до 100 ст/ха, густине 100-
200ст/ха, густине преко 200ст/ха, зелене површине, 
спорт и рекреацију, културу, објекте саобраћајне, 
енергетске и комуналне инфраструктуре, као и 
простори тргова. 

Средишњим делом простора пролази Улица 
Бријанова која успоставља везу градског центра са 
садржајима у Улици Југ Богдановој (аутобуском и 
железничком станицом). Овај простор захтева 
планирање веће концентрације комерцијалних 
делатности и становања. Планирани објекти уклапаће 
се својом вертикалном и хоризонталном регулацијом уз 
задржавање регулације реализованих целина и објеката, 
а у циљу наставка већ започете реализације.  

Потпуно девастирани простор (између градског 
трга и улице Караџићеве) са објектима који су 
делимично порушени, лошег бонитета и са започетим 
стамбено-пословним објектом вишепородичног 
становања По+П+6 планиран је за потпуну 
реконструкцију и обнову грађевинског фонда. 
Постојећи руинирани и неугледни објекти замењени су 
савременим урбаним физичким структурама. Групације 
објеката представљају независне подцелине, намењене 
становању са комерцијалним делатностима у 
приземљу, паркинг простором у партеру и подземним 
етажама, зеленим површинама и пешачким стазама. 
Приземни делови свих планираних јединица, ламела, 
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повезани су унутрашњим трговима и пешачком зоном, 
преко које се остварује директна веза са централним 
градским тргом,  Караџићевом улицом и окружењем. 

Проблем мирујућег саобраћаја у градском центру 
решен је  мрежом јавних гаража: иза зграде МУП-а 
(целина А), у Синђелићевој улици (целина Б) и иза 
Завода за запошљавање (целина Б).   

У централном делу комплекса, (целина Г) планирана је 
значајна парковска површина са садржајима спорта и 
рекреације као равнотежа изграђености у окружењу. 

На осталом простору Плана планирана је изградња 
нових  или реконструкција, доградња и надградња 
постојећих физичких структура у зависности од стања 
објекта и услова локације. 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне целине и 

подцелине са планираном наменом површина и 
објеката  и  могућим компатибилним наменама  
 

3.2.1. Подела подручја на карактеристичне 
урбанистичке целине 
 

На основу анализе постојећег стања и сагледавања 
потенцијала простора за даљи развој, планираних 
интервенција и дефинисане намене ГУП-ом Кршевац 
2025 простор обухвата плана подељен је у седам 
урбанистичких целина: А, Б, В, Г, Д, Е и И. Целине су  
на основу својих карактеристика подељене на одређене 
подцелине. 

Претежна намена простора, одређена је наменом чија 
је заступљеност у одређеном простору преовлађујућа. 

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

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

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

 Претежне намене (51-100%); 
 Допунске намене (31 - 49%); 
 Пратеће намене    (0 - 30%). 
Зеленило као намена сматра се компатибилном 

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

 
3.2.2. Планирана намена површина са билансом 

површина 
 

Урбанистичка целина А  
 

претежна намена - становање густине преко 
200ст/ха. 

Ова целина подељена је на три подцелине А1, А2 и А3   
Подцелина А1  
 
планирана намена ове подцелине је јавна гаража. 
Јавна гаража планирана је као подземни објекат, са 

једном или више подземних етажа.  
 
допунска (компатибилна) намена 
Није дозвољена изградња других компатибилних 

намена, осим реализације пратеће намене. 
 

пратећа намена 
Изнад јавне гараже планирана је зелена површина 

за активно коришћење, у виду парка-"парк суседства", 
намењена корисницима простора у окружењу за 
свакодневно коришћење. 

Садржаји спорта и рекреације - тип СР-03, 
намењени су  различитим категоријама корисника и ту 
спадају: отворени спортски терени, простори за игру 
деце, фитнес справе на отвореном и др. 

 
Подцелина А2 
планирана намена ове подцелине је породично 

становање (тип ПС-01) 
Бегова кућа у оквиру заштићене културно 

историјске просторне целине задржава се, уз потпуно 
поштовање хоризонталне и вертикалне регулације.  

 
допунска (компатибилна) намена 
Дозвољено је планирати делатности из области 

културе: музеј, галерија и сл. у том случају, двориште 
је могуће користити у виду летње позорнице за 
културне догађаје. 

Могуће је планирати комерцијалне делатности 
типа КД-02 које подразумевају делатности као што су: 
трговина, угоститељство, садржаји у функцији туризма, 
сувенирнице, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Зеленило као пратећа намена планирано је у складу 

са будућом наменом објекта. 
 
Подцелина А3 
планирана намена ове подцелине је 

вишепородично становање (тип ВС-04, постојећи ВС 
По+П+13) 

Хоризонтална регулација изграђених 
вишепородичних стамбених објеката се у потпуности 
задржава уз могућност надградње. Објекти планирани 
за надградњу  назначени су у графичким прилозима. 
Њихова надградња представља континуитет у већ 
започетој реализацији. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунску намену представљају комерцијалне 

делатности типа КД-02 као што су: трговина, 
угоститељство, садржаји у функцији туризма, 
пословање и сл. у функцији допунске намене у оквиру 
становања. 

 
пратећа намена 
Пратећа намена је зеленило јавног коришћења. 

Зеленило између стамбених објеката, мање зелене 
површине парковског карактера као и линеарно 
зеленило у оквиру подцелине се задржавају уз очување 
и додатно уређење, посебно уз главне градске улице. 

 
Урбанистичка целина Б  
Претежна намена - централне функције (тип ЦФ-01) 
Развој 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 
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централитета и даљи развој становања средњих и 
високих густина кроз унапређење стандарда.  

Тип централних функција (ЦФ-01) планиран је у 
градском центру и чине га различити садржаји из 
области јавних функција: управа и администрација 
(АУ), култура (К) и др., и комерцијалне делатности – 
типови: КД-01 и КД-02. 

Као допунске намене централним функцијама 
планирано је вишепородично становање различитих 
типова као и мрежа јавних гаража. 

Ова целина подељена је на седам подцелине Б1, Б2, 
Б3, Б4, Б5, Б6 и Б7. 

 
Подцелина Б1  
 
планирана намена  задржава се намена централног 

градског трга 
Основни концепт регулације централног градског 

трга-Трг косовских јунака се задржава, по чему је град 
препознатљив.  

Површину трга могуће је користити за: отворене 
летње баште ресторана и кафеа, просторе за седење  и 
одмор, игру деце, водене површине и др.  

 
допунска (компатибилна) намена 
Није дозвољена изградња других компатибилних 

намена, осим реализације пратеће намене. 
 
пратећа намена 
Пратећа намена је зеленило јавног коришћења. 

Мање зелене површине парковског карактера као и 
линеарно зеленило планирано за унапређење  и додатно 
уређење, (реконструкција или ревитализација), уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

 
Подцелина Б2 
 
планирана намена ове подцелине су комерцијалне 

делатности (тип КД-01)  
Објекат "Коцке" се задржава у постојећој 

хоризонталној и вертикалној регулацији, као трговачко-
пословни центар. 

Комерцијалне делатности (трговина, угоститељство, 
туризам, пословање и сл.). могу се реализовати на свим 
етажама. У оквиру објекта комерцијалних делатности у 
овој подцелини није дозвољено становање као пратећа 
односно компатибилна намена. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена у оквиру подцелине је постојећи 

објекат администрације и управе - "Суд" као и 
постојећи вишепородични стамбени објекат чија се 
хоризонтала регулација задржава , а дозвољава се 
надградња једне стамбене етаже (П+4). 

 
пратећа намена 
Пратећа намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 (трговина, угоститељство, туризам, пословање и 
сл.).  и зеленило јавног коришћења.  

Мање зелене површине парковског карактера као и 
линеарно зеленило планирано је за унапређење  и 
додатно уређење.  

 
Подцелина Б3 
 
планирана намена ове подцелине је вишепородично 

становање (типа ВС-03 и ВС-04) 
Као наставак започете реализације планирана се 

потпуна урбанистичка реконструкција подцелине и 
обнова грађевинског фонда. Постојећи девастирани 
простори и објекти замениће се савременим урбаним 
физичким структурама. Групације објеката 
представљају независне структуре, намењене 
становању са комерцијалним делатностима у 
приземљу, паркинг простором у партеру и подземним 
етажама, зеленим површинама и пешачким стазама. 
Приземни делови свих планираних  стамбених 
јединица, повезани су унутрашњим трговима и 
пешачком зоном, преко које се остварује директна веза 
са централним градским тргом, Караџићевом улицом и 
простором у окружењу. 

Објекат "Ламеле" се задржава у постојећим 
вертикалним и хоризонталним габаритима. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

Такође као допуна планираној намени предвиђена 
је јавна надземна гаража. 

 
пратећа намена 
Зеленило јавног коришћења  као пратећа намена 

планира се између стамбених објеката, као мање зелене 
површине парковског карактера и линеарно зеленило уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

 
Подцелина Б4 
 
планирана намена  ове подцелине су 

комерцијалне делатност (тип КД-02) 
Комерцијалне делатности типа КД-02 

подразумевају делатности као што су: трговина, 
угоститељство, садржаји у функцији туризма, 
пословање и сл.  

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

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

Групација објекта у низу уз Ул.Балканску који су у 
другом и трећем степену заштите градитељског 
наслеђа, задржавају се на постојећој регулацији, а 
степен интервенције на објектима биће прописан 
конзерваторским условима од стране Завода за заштиту 
споменика у зависности од њиховог степена заштите.  

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена у оквиру подцелине су: 

становање, јавне функције (постојећи објекат 
администрације и управе -"Завод за запошљавање"), 
као и  делатности из области културе.  

 
пратећа намена 
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Пратећа намена је постојећи вишепородични 
стамбени објекат постојеће спратности који се 
задржава у постојећој хоризонталној и вертикалној 
регулацији.  

 
 
Подцелина Б5 
 
планирана намена ове подцелине је јавна гаража. 
Јавна гаража планирана је као подземни објекат, са 

једном или више подземних етажа и паркинг простором 
у партеру. 

 
допунска (компатибилна) и пратећа  намена 
Није дозвољена изградња других компатибилних и 

пратећих намена.  
 
Подцелина Б6  
планирана намена  ове подцелине је 

вишепородично становање (типа ВС-03) 
Планира се наставак започете реализације објеката 

вишепородичног становања започетих по предходно 
донетом плану из 2006.г. Постојећи простори и објекти 
замениће се савременим урбаним физичким 
структурама.  

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Зеленило као пратећа намена планирано је у складу 

са будућом наменом простора, односно тип зеленила 
одређује се према типу намене у чијој је функцији. 

 
Подцелина Б7  
планирана намена  ове подцелине су јавне 

функције (АУ) 
Намена ове подцелине су јавне функције, објекат 

администрације и управе (објекат МУП-а). 
Објекат се задржава у постојећем хоризонталном и 

вертикалном габариту. 
 
допунска (компатибилна) намена 
Није дозвољена изградња других компатибилних 

намена.  
 
пратећа намена 
Мање зелене површине парковског карактера 

планиране су за унапређење  и додатно уређење.  
 
Урбанистичка целина В  

 

Претежна намена - становање густине преко 200ст/ха. 
Ову целину карактерише потпуна изграђеност 

простора објектима вишепородичног становања високе 
спратности до По+П+14. Комерцијалне делатности 
заступљене су углавном у приземљима објеката.  

Ова целина подељена је на две подцелине В1 и В2 
  
Подцелина В1  

 
планирана намена ове подцелине је 

вишепородично становање (типа ВС-03, ВС-04 и 
постојећи  ВС спратности По+П+14). 

Простор ове целине је у потпуности реализован 
објектима вишепородичног становања са објектима 
комерцијалних делатности у виду везних делова између 
солитера. Објекти вишепородичног становања се 
задржавају у постојећим вертикалним и хоризонталним 
габаритима,  а објекат комерцијалних делатности планиран 
за надградњу назначен је у графичком делу плана.  

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Зеленило јавног коришћења планира се између 

стамбених објеката, као мање зелене површине 
парковског карактера и линеарно зеленило уз адекватан 
избор декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 
Подцелина В2  
 
планирана намена ове подцелине је 

вишепородично становање (типа ВС-03 и ВС-04) 
Простор ове целине је у потпуности реализован. 

Изграђени објекти вишепородичног становања и 
објекти комерцијалне делатности се задржавају у 
постојећим вертикалним и хоризонталним габаритима.  

 
допунска (компатибилна) намена  
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Постојећа неуређена зелена површина планирана је 

за уређење као "парк суседства" са садржајима за 
седење, одмор и игру деце. Садржаји спорта и 
рекреације нису планирани. 

Зеленило јавног коришћења  планира се између 
стамбених објеката, као мање зелене површине 
(декоративно зеленило) и линеарно зеленило.  

 
Урбанистичка целина Г 

 

Претежна намена - становање густине преко 
200ст/ха. 

Овај простор захтева планирање веће 
концентрације комерцијалних делатности и становања. 
Планирани објекти уклапаће се својом вертикалном и 
хоризонталном регулацијом у реализоване физичке 
структуре (по предходно донетом ПДР из 2006.г) уз 
задржавање габарита и спратности изграђених објеката,  
а у циљу наставка већ започете реализације.  

У централном делу целине Г планиран је парк, 
"парк суседства" са садржајима спорта, рекреације, 
игру деце, седење и одмор  као равнотежа изграђености 
у окружењу.  

На крају Бријанове улице формиран је мањи градски 
трг, који чини везу планираних намена и структура са 



   262                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                  09.07.2016. 

 

једном од главних градских саобраћајница (улицом Југ 
Богдановом), аутобуском и железничком станицом. 

 
Подцелина Г1   
планирана намена ове подцелине је 

вишепородично становање (типа ВС-03) 
Простор ове целине је у највећој мери реализован 

објектима вишепородичног становања по решењу из 
ПДР из 2006.г.  

Приземне и прве етаже стамбених зграда користе 
се као пословни простори.   

Планирани објекти уклапаће се својом 
вертикалном и хоризонталном регулацијом у 
реализоване физичке структуре уз задржавање габарита 
и спратности изграђених објеката. 

допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Зеленило се планира између стамбених објеката, 

као мање зелене површине уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 
Подцелина Г2  
 
планирана намена ове подцелине је 

вишепородично становање (типа ВС-01 и ВС-03) 
У оквиру ове подцелине  наставља се са започетом 

релизацијом објеката, по предходно донетом ПДР-у а у 
циљу даљег континуитета изградње и уклапања у 
конфигурацију терена и окружења. 

Планирани објекти уклапаће се својом 
вертикалном и хоризонталном регулацијом у 
реализоване физичке структуре уз задржавање габарита 
и спратности изграђених објеката. 

допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Зеленило се планира између стамбених објеката, 

као мање зелене површине уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 
Подцелина Г3 
 
планирана намена ове подцелине је парковска 

површина -"парк суседсва" 
Ова већа зелена површина планирана је као део 

система парковских површина града, и као таква од 
великог је значаја за функционисање окружења и 
обезбеђивање здравије животне средине. "Парк 
суседства" намењен је пре свега становницима самог 
насеља за свакодневно коришћење. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Није дозвољена изградња других компатибилних 

намена. 
 

пратећа намена 
Као пратећа намена, простор парка уређује се 

садржајима: за седење и одмор, спорт и рекреацију (тип 
СР-03), просторима за игру деце, системом шетних 
стаза и комуналном инфраструктуром (јавна расвета, 
вода и сл.) 

 
Подцелина Г4 
 
планирана намена ове подцелине је 

вишепородично становање (типа ВС-03) 
Ова подцелина је у потпуности реализована (према 

решењу из предходно донетог ПДР-а из 2006.г) 
објектима вишепородичног становања. Изграђене 
физичке структуре се задржавају у хоризонталним и 
вертикалним габаритима. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Зеленило као пратећа намена, обзиром на просторне 

могућности и изведено стање, може се формирати од 
садница посађених у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. 

 
Подцелина Г5 
 
планирана намена ове подцелине је градски трг 
Као завршетак једне од значајних будућих 

трговачких улица у ужој градској зони (Ул. Бријанова) 
планира се уређење градског трга. Поред тога што 
представља "завршни мотив" улице, преко трга се 
остварује веза са једном од главних градских улицa, 
главном аутобуском и железничком станицом.  

Алтернативно ова веза се може остварити и путем 
пасареле. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Није дозвољена изградња других компатибилних 

намена. 
 
пратећа намена 
Зеленило јавног коришћења  као пратећа намена 

планира се као мање зелене површине парковског 
карактера уз адекватан избор декоративног зеленила, 
расвете и поплочања.  

 
Урбанистичка целина Д 

 

Претежна намена - становање густине 100 до 
200ст/ха. 

Ова целина је изграђена објектима породичног 
становања углавном уједначене спратности. Будућа 
изградња и интервенције у простору вршиће се уз 
задржавање постојеће регулације и грађевинске линије, 
а основни тип изградње је ПС-01 до мак.спартности 
(По)+П+1+Пк. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  
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пратећа намена 
Зеленило се планира на нивоу окућница. Зеленило 

окућница чини значајну површину које такође треба 
посматрати као један од елемената система зеленила. 
Ове зелене површине се планирају применом 
утилитарних и декоративних врста зеленила.  

Урбанистичка целина Е 
 

Претежна намена-становање густине преко 200ст/ха. 
Простор ове целине изграђен је објектима 

вишепородичног становања високе спратности до 
По+П+11, који се задржавају. Комерцијалне делатности 
заступљене су углавном у приземљима објеката. 
Постојећи административно-управни објекат  планиран 
је за надградњу једне етаже исте намене. 

Ова целина подељена је на две подцелине Е1 и Е2  
 
Подцелина Е1  
 
планирана намена су јавне функције, 

администрација и управа (АУ) 
Постојећи објекат администрације и управе 

(канцеларије локалне управе и републичких органа) 
планиран је за надградњу једне етаже (Су+П+6) исте 
намене уз обевезно задржавање хоризонталне регулације. 

 
допунска (компатибилна) намена 
 
Као допунска намена планирана је изградња 

објекта комерцијалних делатности П+1 (уз Југ 
Богданову улицу)  и  надградња постојећег објекта 
комерцијалне делатности етажама исте намене до 
макс.спратности По+П+4. 

Комерцијалне делатности типа КД-02 подразумевају 
делатности као што су: трговина, угоститељство, садржаји 
у функцији туризма, пословање и сл. 

Такође као допунска намена задржава се 
вишепородични стамбени објекат у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима.  

 
пратећа намена 
На крају Ул.Данила Киша планирана је зелена 

површина у виду "парка суседства", намењена 
корисницима простора у окружењу за свакодневно 
коришћење. Простор се уређује саджајима за одмор 
(седење), игру деце  и др. 

Зеленило јавног коришћења планира се између 
објеката, као мање зелене површине парковског 

карактера и линеарно зеленило уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 
Подцелина Е2  
планирана намена ове подцелине је 

вишепородично становање (типа ВС-02, ВС-03, ВС-04, 
ВС-05 и постојеће ВС П+10, П+11) 

Простор ове целине је у потпуности реализован. 
Изграђени објекти вишепородичног становања се задржавају 
у постојећим вертикалним и хоризонталним габаритима.  

 
допунска (компатибилна) намена 
Допунска намена су комерцијалне делатности типа 

КД-02 као што су: трговина, угоститељство, садржаји у 
функцији туризма, пословање и сл.  

 
пратећа намена 
Зеленило јавног коришћења планира се између 

стамбених објеката, као мање зелене површине 
парковског карактера и линеарно зеленило уз адекватан 
избор декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 
Урбанистичка целина И 

 

Претежна намена - становање густине до 100 ст/ха 
 
Обзиром да је ово заштићена културно историјска 

просторна целена од великог значаја  будуће 
интервенције у простору вршиће се у складу са 
конзерваторским условима издатим  од надлежне 
Службе заштите. 

Изградња на регулицији као и тип изградње ПС-01 
се задржавају. На постојећим објектима могуће је 
надградити само поткровље. Изведени објекти 
спратности П+1 се задржавају у постојећим 
вертикалним габаритима. 

 
допунска (компатибилна) намена 
Могуће је планирати комерцијалне делатности 

типа КД-02 као што су: трговина, угоститељство, 
пословање, садржаји у функцији туризма, сувенирнице, 
занатство и стари занати  и сл.  

Дозвољено је планирати и делатности из области 
културе: музеј, галерија и сл. у том случају, двориште 
је могуће користити у виду летње позорнице за 
културне догађаје. 

 
пратећа намена 
Зеленило се планира  у складу са будућом 

наменом објекта. 
 
 

урбанистичке целине и  подцелине са  планираном претежном, допунском и пратећом наменом 
 

 
претежна намена 
урбанистичке 
целине 

 
намена урбанистичке подцелине 

 
допунска намена 
урбан.подцелине  
/компатибилна/ 
 

 
пратећа намена 
урбан.подцелине 

А 
 

становање густина, 

А1 јавна гаража / парк - парк суседства, 
СР-03 

А2 породично становање комерцијлне зеленило 
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преко200ст/ха ПС-01 
*културно историјска- 
просторна целина 

делатности 
КД-02 
култура - К 

А3 

 
вишепородично становање, 
ВС-04,  постојећи  ВС  
По+П+13 
 

комерцијлне 
делатности 
КД-02 

зеленило јавног 
коришћења 

Б 
 

централне функције 

Б1 централни градски трг / зеленило јавног 
коришћења 

Б2 
комерцијалне делатности  
КД-01 
 

јавне функције 
администрација и 
управа  
АУ - (објекат СУД-а) 
вишепородично 
становање ВС-03 

КД-02 
зеленило јавног 
коришћења 

Б3 

 
вишепородично становање, 
ВС-03, ВС-04 

 
комерцијалне 
делатности КД-02 
јавна гаража, 

 
зеленило јавног 
коришћења 

Б4 

 
комерцијалне делатности  
КД-02 
 

 
јавне функције - 
администрација и 
управа  АУ (објекат 
Завода за 
запошљавање) 
култура - К 

 
вишепородично 
становање, 
ВС-04 
 

Б5 јавна гаража  
/ / 

Б6 
 
вишепородично становање 
ВС-03 

комерцијалне 
делтности КД-02 зеленило 

Б7 
јавне функције -  
администрација и управа  АУ 
(објекат МУП-а) 

/ зеленило јавног 
коришћења 

В 
становање густина, 

преко200ст/ха 

В1 

 
вишепородично становање 
ВС-03, ВС-04, и постојећи 
ВС  По+П+14 
 

 
комерцијалне 
делатности КД-02 
 

 
зеленило јавног 
коришћења 

В2 
вишепородично становање 
ВС-03, ВС-04 
 

комерцијалне 
делтности КД-02 
 

зеленило јавног 
коришћења,  
парк суседства 

Г 
 

становање густина, 
преко200ст/ха 

Г1 вишепородично становање 
ВС-03 

комерцијалне 
делатности КД-02 
 

зеленило  

Г2 
вишепородично становање  
ВС-01, ВС-03 
 

комерцијалне 
делатности КД-02 
 

зеленило  

Г3 парк - парк суседства / спорт и рекреација 
 СР-03 

Г4 вишепородично становање 
ВС-03 

комерцијалне 
делатности КД-02 
 

зеленило јавног 
коришћења 

Г5 градски трг / зеленило јавног 
коришћења 
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Д 
становање густина, 

100 до 200ст/ха 

 породично становање 
ПС-01 

комерцијалне 
делатности КД-02 

зеленило 
помоћни објекти 

Е 
становање густина, 

преко200ст/ха 

Е1 
јавне функције, 
администрација и управа 
АУ 

комерцијалне 
делатности КД-02 
вишепородично 
становање постојећи 
ВС- П+10 

зеленило јавног 
коришћења 

Е2 
вишепородично становање 
ВС- 02, ВС- 03, ВС-04, ВС-05 
и постојећи ВС - П+10, П+11 

комерцијалне 
делатности КД-02 
 

парк суседства 
зеленило јавног 
коришћења 

И 
становање густина, 

до 100 ст/ха 

 породично становање 
ПС-01 
* културно историјска-
просторна целина  

комерцијлне 
делатности 
тип КД-02 
култура -К 

зеленило  

 
 У елаборату заштите градитељског наслеђа на подручју културно-историјске просторне целине Грчки шор са 

Беговом кућом дат jе третман свих објеката са наведеном могућношћу промене намене  
биланс површина  остварених урбанистичких параметара и капацитета 

 
ознака 

урб. 
целине 

површина 
урб.целине 

(м2) 
намена површина 

БГП 
(м2) 

БРГП
(м2) 

Из
(%) 

А 14346 

вишепородично становање 2648 17176 18,3% 
породично становање 138 138 0,2% 
комер.делатности 1210 4621 8,3% 
гараже 
(подз.гаража) 

281 
(868)* 

281 
(868)* 

2,0% 
* 

парковске површине и зеленило 2944 - 20,1% 
саобраћајне, пешачке и паркинг површине 7451 - 51,1% 

Б 39234 

вишепородично становање 8749 48866 22% 
јавне функције 2643 9756 6,7% 
комер.делатности 2902 9434 7,4% 
гаража 
(подз. гаража) 

1718 
(1752)* 

8590 
(3504)* 

4,4% 
* 

зеленило 4115 - 10,5% 
тргови,саобраћајне, пешачке и паркинг површине 14107 - 49% 

В 14456 

вишепородично становање 4029 10676 28,1% 
комер.делатности 2689 6591 18,7% 
парковске површине и зеленило 1482 - 10,4% 
тргови,саобраћајне, пешачке и паркинг површине 6146  42,8% 

Г 19450 

вишепородично становање 6685 27885 34% 
комер.делатности 3084 3760 16% 
парковске површине и зеленило 4100 - 21% 
тргови,саобраћајне, пешачке и паркинг површине 5581 - 29% 

Д 16766 
породично становање 5496 14840 33% 
зеленило 8244 - 49% 
саобраћајне и пешачке површине 3026 - 18% 

Е 25901 

вишепородично становање 4610 37948 17,9% 
јавне функције 770 4148 3,1% 
комр.делатности 636 1880 2,5% 
гараже 830 830 3,2% 
парковске површине и зеленило 6944 - 26,9% 
тргови,саобраћајне, пешачке и паркинг површине 12108 - 46,4% 

И 13172 породично становање (зашићена целина) 3800 6400 29% 
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зеленило 5700 - 43% 
саобраћајне и пешачке површине 3672 - 28% 

* површина која се односи на подземне етаже гараже 

биланс површина планираног стања (по наменама) 
 

 биланс површина 
планираног стања 

Површина подручја Плана   17ха 55а 00м2 
Површина урбанистичких целина 13ха 13а 00м2 /75%/ 
Површина под саобраћајницама                         4ха42а00м2. /25%/ 
Површина под објектима 52918.0м2 
Бруто развијена грађ. површина објеката од тога  213820.0м2 

вишепородично стан. 142551.0м2 
породично стан. 21378.0м2 

комерцијале дел. 26286.0м2 
јавне функције 13904.0м2 

гараже 9701.0м2 
 
 

однос постојећих и планираних површина по наменама (БГП) 
 

намена површина 
(постој. стање) 

површина 
(планир. стање) 

однос 
план./пост. 

вишепородично становање  19627,0м2 26721.0м2 1,36 
породично становање 8096.0м2 9434.0м2 1.16 
комерцијалне делатности 7994.0м2 9521.0м2 1.19 
јавне функције 3413.0м2 3413.0м2 1 
гараже 1112.0м2 2829.0м2 2,54 

 
 
3.3. Услови за уређење површина и објеката 

јавне намене 
 

3.3.1. Површине и објекти јавне намене (опис 
локације за јавне површине, садржаје и објекте) 
 

Као површине јавне намене опредељене су: јавне 
саобраћајне површине, јавне гараже, јавни паркинг 
простори, јавне зелене површине, тргови и објекти 
јавне намене.  

саобраћајне, пешачке и паркинг површине 
 
Јавне саобраћајне површине  (колске и пешачке) 

опредељене су путем: 
 пописа катастарских парцела  
 регулационих елемената (ширина регулационог 

појаса, регулационе линије) 
 нумеричких елемената за геодетско обележавање 

(аналитичко-геодетски елементи за пренос на терен) 
 планом површина за јавне и остале намене 
Нове трасе саобраћајница планиране су: у целини Б 

између објекта "Ламеле" и Караџићеве улице,  између 
целина Г и Д као најкраћа веза између Ул.Југ Богданове 
и Балканске и унутар подцелине Е2 као деонице за 
повезивање започете унутарблоковске саобраћане 
матрице. 

Пешачке комуникације су планиране као: тротоари 
уз колске саобраћајнице, везе између подцелина, 
пешачке зоне у Караџићевој улици и иза објекта Суда 
(између блокова Б3б и Б3ц) као и унутар парковске 
површине у блоку Г. 

Јавни паркинг простори планирани су у виду ниша 
уз саобраћајнице као подужно, попречно или укосо 
паркирање. 

 
парковске површине 
 
Површине јавне намене, као веће или мање 

парковске површине планиране су у оквиру:  
подцелина А1, В2, Г3, Е2 и блока Б3а. 
 
Јавне гараже 
 
У оквиру мрежа јавних гаража, опредељене су 

површине за њихову реализацију:  
 подцелини А1- подземна гаража са једном или 

више подземних етажа 
 подцелина Б5 - подземна гаража са једном или 

више подземних етажа и паркинг простором у партеру 
 блок Б3а- надземна гаража са више надземних етажа 
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објекти јавне намене 
 
У границама Плана објекти јавне намене су објекти 

администрације и управе: 
 подцелина Б2- објекат Суда,  

 подцелина Б4- Завод за запошљавање  
 подцелина Б7 - објекат МУП-а 
 подцелина Е1 - канцеларије служби локалне 

самоуправе и служби министарстава 
 

процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 
 

површине јавне намене површина 
(планирано) 

процентуално 
учешће/% 

Саобраћајне јавне површине са паркинг простором 6ха 64а 15м2 37,8% 
Јавне гараже  49а 65м2 2,9% 
Отворене јавне површине-тргови и скверови 97а13м2 5,5% 
Зелене јавне површине – парк и зелене енклаве 82а 72м2 5.3% 
Јавно грађевинско земљиште за објекте јавних намена 42а 85м2 2.4% 
Остало грађевинско земљиште  7ха 92а 55м2 45.1% 
УКУПНО 17ха 55ари 00м2 100 % 

 
 
3.3.2. Попис парцела за јавне површине 

 

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

Грађ. парцела јавне намене бр.1- састоји се од 
делова к.п.бр.: 2296, 254, 2298, 222, 223/2, 223/1, 224/1, 
224/2, 224/3, 224/4, 220/2, 220/4  и 220/6. 

Грађ. парцела јавне намене бр.2 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 277, 276, 273, 259/3, 271, 272/2, 272/1 и 
278.  

Грађ. парцела јавне намене бр.3 - састоји се од 
парцела (целе) к.п.бр.: 259/1, 270/3  и 270/4. 

Грађ. парцела јавне намене бр.4 - састоји се од дела 
к.п.бр. 2299. 

Грађ. парцела јавне намене бр.5 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2300, 2312/1, 330/2, 330/1, 327/2, 327/3, 
327/1 и 328. 

Грађ. парцела јавне намене бр.6 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2312/1, 335/1, 334 и 340/2. 

Грађ. парцела јавне намене бр.7 - састоји се од 
делова к.п.бр. 810 и 2312/2 и 

целих к.п.бр.817, 818 и 819. 
Грађ. парцела јавне намене бр.8 - састоји се од 

делова к.п.бр.: 345/1, 345/4, 349, 346/1, 339, 335/1, 333/2 
и 333/1. 

Грађ. парцела јавне намене бр.9 - састоји се од 
делова к.п.бр.:331, 327/2 и 327/1.  

Грађ. парцела јавне намене бр.10 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 273, 259/3, 270/1, 2298, 221, 220/3, 220/1, 
277, 279, 278 и целих к.п. бр. 270/2 и 259/2. 

Грађ. парцела јавне намене бр.11 - састоји се од 
к.п.бр.: 279, 280, 2298, 220/1, 220/5, 220/6,  220/8, 220/4, 
220/2, 224/4, 224/3, 224/2, 224/1, 223/1, 223/2, 222, 254 и 
целе к.п. бр. 220/7. 

Грађ. парцела јавне намене бр.12 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 325/3, 325/1, 324, 323/3, 323/1, 317, 316, 
315, 314, 313/1, 312/1, 299/2, 299/1 и 298/3. 

Грађ. парцела јавне намене бр.13 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 332, 331, 330/2, 330/1, 327/2 и 2312/1.  

Грађ. парцела јавне намене бр.14 - састоји се од 
дела к.п.бр. 349. 

Грађ. парцела јавне намене бр.15 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 810, 345/4 и 345/2.  

Грађ. парцела јавне намене бр.16 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 340/1 и 810. 

Грађ. парцела јавне намене бр.17 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 810, 344/4, 344/3 и 2312/2 . 

Грађ. парцела јавне намене бр.18 - састоји се од 
дела к.п.бр. 325/3. 

Грађ. парцела јавне намене бр.19 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 326/1, 325/2, 326/2, 326/5, 326/3, 323/2, 
323/5, 322, 320/1, 310, 311, 303/4, 310, 302/2, 303/3, 
303/1, 304/1, 305 и 303/2.  

Грађ. парцела јавне намене бр.20 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 304/1, 306 и целе к.п.бр.304/2.  

Грађ. парцела јавне намене бр.21 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 310, 309/1 и 318. 

Грађ. парцела јавне намене бр.22 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 298/3, 373/1 и 2301. 

Грађ. парцела јавне намене бр.23 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2301, 302/1 и 300. 

Грађ. парцела јавне намене бр.24 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 307/1 и 308/3. 

Грађ. парцела јавне намене бр.25 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2301, 354/3, 364/1, 365/1, 366, 367/4, 
367/3, 367/1, 367/5, 369/5, 369/1, 370/1, 371, 372/1, 373/1 
и целе к.п.бр. 368/4.   

Грађ. парцела јавне намене бр.26 - састоји се од 
дела к.п.бр. 369/5 и целих к.п.бр.369/4 и 368/5. 

Грађ. парцела јавне намене бр.27 - састоји се од 
делова к.п.бр. 364/1 и 354/3. 

Грађ. парцела јавне намене бр.28 - састоји се од 
дела к.п.бр. 379 и целих к.п.бр. 2281/1, 376/3, 380/2, 
375/2, 374/3, 382/4, 373/2, 372/3, 383/2, 370/3, 369/3, 
385/2, 368/3, 384/2, 367/6, 367/7, 367/8, 367/9, 363/1, 
364/2 и 365/2. 

Грађ. парцела јавне намене бр.29 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 363/4 2281/8 384/1 и 385/1. 

Грађ. парцела јавне намене бр.30 - састоји се од 
дела к.п.бр.361.  

Грађ. парцела јавне намене бр.31 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 361, 362, 360, 359, 358, 357, 364/1, 355 и 
2281/8. 
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Грађ. парцела јавне намене бр.32 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 401/1, 401/2, 402/1, 401/3, 400, 399, 
398/1, 398/5, 397/1, 396/1, 392/2, 395/1, 395/2, 394, 392/1, 
392/3, 393, 2281/8, 391/1, 391/2, 394/1, 385/1, 382/3, 
380/1, 387/1, 390, 388/1, 388/18, 389/9   и целих к.п.бр. 
397/4, 392/4 и 386/1. 

Грађ. парцела јавне намене бр.33 - састоји се од 
дела к.п.бр. 388/19.  

Грађ. парцела јавне намене бр.34 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 390, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 
388/8, 388/9, 413, 412, 411, 408, 418, 419 и 407. 

Грађ. парцела јавне намене бр.35 - састоји се од 
делова следећих к.п.бр.: 388/10, 412, 411, 410/2, 410/1, 
388/19 и 389/1. 

Грађ. парцела јавне намене бр.36 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2651, 415, 408, 416, 417, 420/1, 421/2, 
421/1, 422/3, 422/1, 406, 405 и 2310.  

Грађ. парцела јавне намене бр.37 - састоји се од 
делова к.п.бр.:406, 422/1 и 423 

Грађ. парцела јавне намене бр.38 - састоји се од 
делова к.п.бр. 406, 423 и 422/2.  

Грађ. парцела јавне намене бр.39 - састоји се од 
дела к.п.бр. 810. 

Грађ. парцела јавне намене бр.40 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 385/1, 384/1 и 2281/8.  

Грађ. парцела јавне намене бр.41 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 384/1, 2281/8, 357, 363/2 и 363/4. 

Грађ. парцела јавне намене бр.42 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2281/8, 384/1, 357 и 364/1. 

Грађ. парцела јавне намене бр.43 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 361 и 362.  

Грађ. парцела јавне намене бр.44 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2303/1 и 2651 и целих к.п.бр. 2294/1, 
2281/9, 2294/2, 4/6 и 377/5.   

Грађ. парцела јавне намене бр.45 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2310, 404, 403/7, 402/3, 402/2, 402/1, 
401/1, 400, 398/1, 396/3, 395/1, 395/2, и целих к.п.бр. 
396/4 и 397/5. 

Грађ. парцела јавне намене бр.46 - састоји се од 
дела к.п.бр. 2296.  

Све наведене катастарске парцеле припадају КО 
Крушевац. 

 
3.4. Услови за уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре 
 

3.4.1.Услови за уређење саобраћајница са 
нивелацијом терена 
 

Саобраћајnице 
 
Елементи решења из Генералног урбанистичког  
плана 
 
Генералним урбанистичким планом ул. 

Газиместанска, Трг косовских јунака, ул. Балканска и 
ул. Југ Богданова представљају део мреже примарних 
градских саобраћајница. Остале саобраћајнице унутар 
простора Плана представљају део ниже мреже градских 
саобраћајница. 

Обзиром да је раније улицом Југ Богдановом 
пролазио државни пут М-5 (који је измештен на садашњу 
обилазницу и категорисан је као државни пут IА реда 
бр.5), Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. 

гласник РС“, бр. 105/2013) и Уредбом о измени Уредбе о 
категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 
119/2013) пут М-5 више није државни пут и улица Југ 
Богданова није дефинисана као државни пут, неопходно 
је извршити административни пренос катастарских 
парцела које се воде као корисништво ЈП „Путеви 
Србије“ на Град Крушевац, и то: 

 к.п.бр. 2294/1 КО Крушевац, 
 к.п.бр. 2303/1 КО Крушевац, 
 к.п.бр. 2651 КО Крушевац  
 к.п.бр. 2296 КО Крушевац. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу саобраћајнице 

Газиместанска, Трг косовских јунака, Балканска и Југ 
Богданова представљају ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице за одвијање унутарблоковског 
саобраћаја. Елементи регулације поменутих 
саобраћајница дати су на графичком прилогу бр. 4. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Све ободне улице служе за одвијање транзитног 

саобраћаја, а уједно служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

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

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом поменутог простора ободне 

саобраћајнице задржане су са постојећим техничким 
карактеристикама, и то: 

 Улица Газиместанска за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза од 10.0м, са обостраним тротоаром 
променљиве ширине; 

 Трг косовских јунака за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза од 2x6.0м и обостраним тротоаром 
променљиве ширине; 

 Улица Балканска за двосмеран саобраћај, 
променљиве ширине коловоза од 9.0м, 9,5м и 10,0м са 
обостраним тротоарима променљиве ширине; 

 Улица Југ Богданова за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза 10.0м и обостраним тротоаром 
променљиве ширине. 

 Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

 Задржавају се саобраћајнице унутар простора 
Плана  и то: 

 Улица Караџићева (део који се користи као 
пешачка зона од улице Бријанове до улице 
Синђелићеве) променљиве ширине, минимално 9.5м, 

 Улица Караџићева (део од улице Синђелићеве 
до улице Југ Богданове) за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза од 6.0м са обостраним тротоаром 
променљиве ширине; 

 Улица Данила Киша за двосмеран саобраћај, 
променљиве ширине коловоза од 6.0м и обостраним 
тротоаром променљиве ширине. 
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Планирана је реконструкција саобраћајница тј. 
побољшање регулационих елемената, и то: 

 Улица Бријанова за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза мин.6.0м, са обостраним тротоаром 
променљиве ширине; 

 Улица Синђелићева за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза од мин.5.0м и обостраним тротоаром 
променљиве ширине; 

 Улица Танаска Рајића (иза зграде Суда) за 
двосмеран саобраћај, ширине коловоза мин. 5.5м, са 
једностраним тротоаром ширине 1.5м 

Техничке карактеристике нових саобраћајница 
предвиђене овим планом су следеће: 

 улица паралелна са улицом Бријановом (према 
парку суседства) за двосмеран саобраћај, ширине 
коловоза 5.0м и обостраним тротоарома ширине 1,5м 

 наставак улице Копаоничких жртава - спаја 
улицу Балканску и Југ Богданову за двосмеран 
саобраћај, ширине коловоза 6.0м и обостраним 
тротоаром променљиве ширине; 

 улица између подцелина Г3 и Б5 за двосмеран 
саобраћај, ширине коловоза 5.0м и обостраним 
тротоаром ширине 2.0м; 

 наставак улице Василија великог за двосмеран 
саобраћај, ширине коловоза 6.0м и једностраним 
тротоаром променљиве ширине, мин 1,0м. 

План дозвољава  реконструкцију постојећих 
семафорисаних раскрсница (Газиместански трг и улица 
Југ Богданова као и улица Балканска са улицом Југ 
Богдановом) у кружну раскрсницу у нивоу. 

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

Техничке карактеристике поменутих саобраћајница 
дате су на графичком прилогу бр. 4. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају и кретању 
пешака 

Унутар подцелине/блока није предвиђено кретање 
возила јавног превоза, већ је он могућ само ободним 
саобраћајницама. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђен је део улице 
Караџићеве (пешачка зона) као и посебне површине на 
простору Плана (тргови, тротоари, пешачке стазе и сл.). 

 
Паркирање 
- Паркирање и гаражирање возила по правилу 

планира се на парцелама корисника, са капацитетима 
сходно намени и врсти делатности која се обављају - 
дато у Општим правилима за паркирање и гараже, 
тачка 4.1.4.  

- Поред паркинг места на парцелама корисника, 
планирана је и изградња јавних гаража и јавних паркинг 
простора на неколико локација. Јавне гараже планиране 
су у  подцелинама А1 и Б5 као и у  блоку Б3а. 

- У подцелини Б5 приступ паркинг простору у 
партеру и у подземне етаже гараже остварити из 
Бријанове улице. Излаз са партера и из подземних 
етажа остварити у Балканску улицу. Улаз/излаз из 
подземних етажа гараже могуће је остварити и преко 

новопланиране саобраћајнице између целине Д и 
подцелине Б6. 

- Локације за ванулично паркирање су у целини Б 
иза зграде "Ламеле" и иза зграде "Суда",  

- Управно и подужно паркирање планирано је ван 
коловоза на више локација (у подцелини А3, у 
Синђелићевој улици,  Бријановој улици, у ул. Василија 
великог, као и на више локација у подцелинама Е1 и Е2 
према графичком прилогу бр.4). 

- У улицама које имају довољну ширину коловоза 
могуће је укосо, управно и подужно паркирање на коловозу: 
ул.  Газиместанска, Балканска и ул. Југ Богданова. 

 
Нивелација  
У нивелационом смислу ободне саобраћајнице: 

улица Балканска, Југ Богданова и Газиместанска у 
потпуности задржавају постојеће нивелационо решење 
на које су повезани контактни објекти, платои и 
парцеле које су формиране у нивелационом смислу. 

Саобраћајнице унутар блокова: Синђелићева, 
Караџићева, Бријанова, Копаоничких жртава, Данила 
Киша, Василија Великог и њихови огранци са већ 
дефинисаном регулацијом и рубном градњом 
задржавају максимално постојећу нивелацију како због 
конфигурације терена тако  и због изграђених садржаја 
који су нивелационо везани за њихове коте. 

Новопланиране саобраћајнице унутар блока 
генерално имају дефинисане подужне падове према и 
правцу пада Кошијског потока који је у овом делу 
регулисан и не јавља се као отворени водоток. 
Нивелета преко регулисаног потока је подигнута за 
потребну дебљину ојачања истог, као и за дебљину 
саме коловозне конструкције.  

Попречни падови постојећих саобраћајница се 
задржавају. Попречни падови за новопланиране 
саобраћајнице су једнострани мин. вредности 2.5 %, и 
подужни падови до макс. 10.74 %.  

Саобраћајнице се денивелишу у односу на  пешачке 
и слободне површине непрелазним ивичњацима 
висинске разлике 12 - 15 цм, осим на местима улаза. 

Попречни падови пешачких комуникација треба да 
су у вредностима од око 2 % ка коловозу. Исте је 
потребно опремити атмосферским колекторима, 
обзиром на близину самог Кошијског колектора и 
повољне конфигурације терена. 

Саобраћајнице које не гравитирају Кошијском 
сливу гравитирају и падају ка улици Југ Богдановој и 
сматрају се повољним у нивелационом смислу са 
аспекта одвођења површинских атмосферских вода.  

Сва нивелациона решења уклопљена су у околни 
терен, изграђене објекте и изведене контактне 
комуникације у нивоу. 

Нивелациона решења као и коте на графичком 
прилогу дата су у апсолутним вредностима преко К.Н.В.( 
кота надморске висине) и падова израженим у процентима.  

 
3.4.2. Услови за уређење и изградњу водопривредне 

инфраструктуре, хидротехничких инсталација и објеката 
 

Водоводна мрежа 
На основу претходних услова издатих од стране 

ЈКП “Водовод” Крушевац и општих техничких услова 
потребно је: 
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Примарну водоводну мрежу од АЦЦØ175 мм у 
Балканској улици заменити цевима од дуктилног лива 
пројектованог пречника. 

Примарну водоводну мрежу од АЦЦØ100 мм у 
Газиместанској улици заменити цевима од полиетилена 
високе густине за притиске до 10 бара (HDPE PE 100) 
Ø280 mm. 

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

Реконструисати водоводну мрежу у делу Бријанове 
улице (од Балканске улице до Караџићеве)  цевима Ø 
150 мм. Постојеће цевоводе АЦЦ Ø 80 мм и ПОЦ. Ø 40 
мм угасити. 

Водоводну мрежу у улици Копаоничких жртава од 
поцинкованих цеви НО 25 заменити цевима  

Ø 100 мм. 
Све новопланиране водове извести у складу са 

важећим техничким прописима и плановима у оквиру 
глобалне стратегије водоснабдевања града Крушевца. 

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

Реконструисати целокупну водоводну мрежу на 
простору плана изведену од поцинкованих цеви, а за 
све новопланиране цевоводе спољног развода 
водоводне мреже употребити цеви за радне притиске 10 
Бара. 

Пречник новопланиране мреже усвојити Ø 100 мм 
као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара и Закон о заштити од пожара (“Сл. 
гласник РС", бр. 111/2009 год.). 

На постојећим и реконструисаним деоницама мреже 
планирати постављање надземних противпожарних 
хидраната Ø 80 мм на максималном међурастојању не 
већем од 150 м, а према распореду датом на ситуацији. 
Постојеће подземне хидранте треба држати у 
исправном стању. 

На ову мрежу прикључити унутрашње хидрантске 
и санитарне мреже појединих објеката са 
реконструкцијом шахтова и водомера у њима уколико 
је потребно. 

Снабдевање водом надграђеног простора изнад 
постојећих објеката предвиђа се са изведених 
водоводних вертикала, уколико се хидрауличким 
прорачуном покаже да је то могуће и да се не 
угрожавају постојећи потрошачи. 

Уколико оваква могућност није технички могућа, 
формирати нове водоводне вертикале и прикључити их 
преко водомера на улични вод. 

Постојећа хидрантска мрежа у објектима који се 
надограђују мора се наставити, и допунити са 
оноликим бројем хидраната колико се прорачуном 
покаже да је потребно. 

Канализација отпадних вода 
Изведена фекална канализација на простору плана 

у потпуности задовољава садашње и потребе 
новопланираних и надограђених објеката. 

Планира се задржавање целокупне фекалне мреже 
са реконструкцијом свих зиданих ревизионих шахтова 
изградњом нових армирано-бетонских са новим 
кинетама и шахт поклопцима. 

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

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

Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике цеви. 

Минимални пречник цевовода је Ø 200 мм. 
Одвођење воде из санитарних прибора и уређаја 

надграђеног простора изнад постојећих објеката 
предвиђа се преко постојећих канализационих 
вертикала, уколико се хидрауличким прорачуном 
покаже да је то могуће и да се не угрожавају постојећи 
потрошачи са нижих етажа. 

Уколико ово решење није технички могуће, 
потребно је формирати нове канализационе вертикале и 
прикључити их у постојећу канализациону мрежу у 
складу са техничким условима и хидрауличким 
прорачуном. 

 
Атмосферска канализација 
Постојећа атмосферска канализација и зацевљени 

Кошијски поток могу да приме све атмосферске воде са 
простора обухвата плана. 

Планира се изградња колектора атмосферске 
канализације у блоковима Б3а, Б3б и Б3ц са уливом 
(преко Караџићеве) до колектора у Југ Богдановој 
улици, затим у целини Г са уливом у Кошијски 
колектор, као и  у Југ Богдановој улици од Балканске 
до аутобуске станице. 

Одвођење атмосферских вода са саобраћајница и 
кровова новопланираних и надограђених објеката 
решено је посебним системом канализације. Простор у 
границама плана пресеца мрежа постојећих и 
новопланираних саобраћајница дуж којих се планира 
мрежа атмосферске канализације у свим улицама.  

Атмоферску канализацију треба извести у складу 
са следећим условима: 

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

Атмосферску канализацију извести од цеви 
пројектованог пречника према хидрауличком 
прорачуну. 

Сливничке везе треба да су минималних димензија 
Ø 200 мм 

Шахтови треба да су армирано-бетонски Ø1000 мм 
са таложником. Шахт темељити на плочи минималне 
дебљине 15 цм. 

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

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

се свих важећих техничких прописа за ову врсту 
објекта. 

Све атмосферске воде са објеката чија се измена не 
планира одводе се на исти начин као и до сада.  

Положај грађевина према графичком прилогу бр.8. 
 
Напомена: 
Пажњу треба обратити на евентуално плављење 

због успора који се повремено може створити у 
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градском колектору. Уколико се током експлоатације 
појаве проблеми око уливања, конструктивним мерама 
решити проблем. 

 
3.4.3. Услови за уређење и изградњу електроенергетских  

водова и објеката 
 

Програмске потребе за електроенергетику  
 
Потребну једновремену снагу за све новопланиране 

објекте у оквиру плана рачунамо на основу Техничких 
препорука бр.14 Електродистрибуције Србије: 

Подручје плана је уже градско језгро где је у целини 
Д и И заступљено породично становање и где није 
предвиђена додатна изградња, док се у целинама А, Б, В, 
Г и Е налази углавном вишепородично становање 
великих густина са пословним просторима, с тим да се у 
појединим целинама планира нова изградња.  

Максимално годишње једновремено оптерећење 
израчунава се по обрасцу: 

 
Pm=2,86*n0.88 *1,015(2015-1990) ,где је 
Pm - максимално годишње једновремено 

оптерећење (кW) 
 

целина 
повећање 

броја 
станова 

потребна 
снага 

пословни 
простор(м2) 

потребна 
снага 

подземна 
гаража(м2) 

потребна 
снага 

Pm (kW) 
 

А 8    1000 20 20 
Б 265 564 2000 217 8600 172 953 
В        
Г 180 400 2800 320 2000 40 760 
Д        
Е   1500 185   185 
И        

укупно  964  722  232 1918 
 
 
Потребна активна снага mP  - максимално годишње 

једновремено оптерећење (кW) за планиране објекте је:   
mP  = 1918 (кW)  

Потребан и усвојен  број трафостаница је четири ТС,  
типске снаге 630kVA, распоређених у следећим целинама: 

 целина Б - две трафостанице. Опционо се 
оставља могућност да то буде једна трафостаница 
2x630кVA или две снаге 1x630кVA. Планиране 
трафостанице покривају планирану потрошњу у 
блоковима А и Б. 

 целина Г- једна трафостаница снаге 1x630кVA 
у планираној зеленој површини између новоизграђених 
трафостаница Партизанских курира 2 и Партизанских 
курира 3. 

 целина Д - једна трафостаница снаге 1x630кVA. 
Планирана ТС покрива потрошњу у целини Г и 
новонастале потребе услед надградње у целини Д. 

Постојеће ТС 10/0.4кV као, припадајући напојни 
високонапонски каблови и постојећа НН мрежа дати су 
у графичком прилогу. 

За међусобно повезивање планираних и постојећих 
трафостаница, дате су трасе 10kV кабловских водова у 
којима се истовремено могу постављати и НН 
кабловски водови (по важећим прописима). 

Обзиром на карактер планиране изградње, будућа 
НН мрежа се своди на подземне кабловске прикључке 
планираних објеката, чије ће трасе бити дефинисане 
кроз главне пројекте самих објеката, али тако да се 
трасе воде у зонама тротоара (евентуално 
саобраћајница) дефинисаних техничким правилницима.  

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

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

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

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

Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  
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При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује 
се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергртсих  каблова 

са цевима водовода и канализације 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви.  

Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове. 

При укрштању, енергетски кабл може да буде 
положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове. 

Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев. На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном 
или канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. 
Размак између енергетског кабла и гасовода при 

укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање: 
 ・ 0,8м у насељеним местима 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

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

На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
3.4.4. Услови за уређење и изградњу 
          телекомуникационе инфраструктуре 
Кабловска канализација са РКО остаје у 

постојећим трасама, односно улицама: Бријановој,  Југ 
Богдановој, Балканској и Газиместанској. У графичком 
делу дате су трасе примарне мреже, као и везе са 
кабловском канализацијом. Све потенцијалне 
реконструкције вршити постојећим трасама. 
Секундарна мрежа се предвиђа искључиво подземно. 

 
Фиксна телефонија 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу бр.4. 

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 телекомуникационог 
кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од 
најмање 0,6 м. Укрштање телекомуникационог кабла и 
водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м. 
Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 
30◦. 

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

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

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

 
3.4.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
Постојећа мрежа магистралних и разводних 

вреловода задовољава све планиране потребе за 
снабдевање топлотном енергијом. 

Према правилнику о енегетској ефикасности зграда 
(„Сл. гласник РС“ бр. 61/11) планирани објекти 
пројектују се за годишњу потрошњу финалне енергије 
за грејање од:  

 60 КWh/(m2а) за стамбене зграде,  
 55 КWh/(m2а) за пословне зграде  
 70 КWh/(m2а) за продајни (трговина) простор.  
Због смањења емисије CО2 и  према декларацијама 

ЕУ планира се коришћење обнољивих извора енергије 
из ваздуха, воде и земље (топлотне пумпе и соларни 
колектори). 
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Применом норми енергетске ефикасности  на 
постојеће и планиране објекте на подручју ПДР-а 
планира се смањење инсталисане снаге 
топлификационог система, са инсталисаном  снагом од 
3,6  МW. Извори топлотне енергије су: 

 Централни топоплификациони систем 3,1 МW. 
 Обновљиви  топлотни извори (топлотне пумпe, 

соларни панели и др.) 0,5 МW 
Програмом гасификације за подручје града 

Крушевца планирана је дистрибутивна  гасна мрежа 
„ЦЕНТАР - мала привреда“ за потебе снабевања 
природним гасом технолошких потрошача у центру 
града.  

Део ДГМ „ЦЕНТАР-мала привреда“ планиран је на 
периферном делу ПДР-а који захвата део трга 
Косовских јунака и почетни део Балканске улице.  За 
потребе комерцијалних и услужних делатности (пекаре, 
ресторани, посластичарнице и др.) на подручју Плана 
планирају се прикључни гасоводи,  кућни мерно-
регулациони сетови. 

 
3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и 

површинама остале намене 
општи услови уређења зеленила  у обухвату 

плана 
Зеленило као намена сматра се компатибилним са 

свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 
допунском, односно пратећом наменом било којој 
планираној намени. 

Општи услови уређења зеленила у обухвату плана 
заснивају  се на следећем: 

 уређењу и избору зеленила у складу са 
планираном наменом  

 планирању у односу на положај подземних и 
надземних инсталација 

 испуњењу еколошких захтева у погледу избора 
вегетације резистентне на услове града и начину 
организације у функцији оптималне заштите животне 
средине  

Техничка документација партерног уређења и 
озелењавања израђује се као посебни елаборат за јавне 
слободне и зелене површине, односно као саставни 
обавезни део за остале намене и објекте (јавни објекти, 
стамбени блокови, индивидуалне парцеле, саобраћајне 
и друге површине). 

 
3.5.1. Зеленило у оквиру јавних површина 
Општи услови уређења зеленила на парковским 

површинама заснивају  се на следећем: 
 за све интервенције на постојећој површини и 

уређењу планираног простора неопходна је израда 
пројекта партерног уређења који, по потреби, садржи и 
елеборат о фитосанитарном статусу зеленила и предлог 
мера за санацију зеленила. 

 основни садржаји парка су простори за игру 
деце, одмор, спорт, рекреацију, забаву, едукацију, 
манифестације културе, шетне стазе и сл. 

 паркови се организују тако да централни део 
чини зона одмора, а периферно се формирају зоне 
спорта, рекреације, забаве и други бучни и садржаји 
масовног окупљања. 

 величине опредељених простора у парку треба 
да задовољавају оријентациони однос: зона мирног 

одмора 50-60%, спорта 15-20%, дечје игре 7-12%, 
масовног окупљања, забаве и сл. 10-15% укупне 
површине. 

 најповољније положаје у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова планирати за просторе за 
игру деце. 

 у парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме и сл.). 

 процентуално учешће зеленила треба да буде 
минимално 60%. 

 стазе, платои и приступне саобраћајнице могу 
да заузимају максимално 20% укупне површине. 

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

 
паркови суседства 
 намењени су корисницима простора у 

окружењу за свакодневно коришћење.  
 уређују се у складу са општим условима 

уређења зеленила на парковским површинама, с тим да 
нису дозвољени садржаји рекреације и забаве који 
имају негативан утицај на околне стамбене објекте. 
Није дозвољено увођење колског саобраћаја у парк и 
изградња објеката високоградње. 

 
"Парк суседства" подцелина А1  
Планиран је изнад јавне гараже као зелена 

површина за активно коришћење.  
 ниво уређења - новопланирано 
 планирани садржаји - партерно уређење и 

спортски садражаји типа СР-03 и то: отворени спортски 
терени, простори за игру деце, фитнес справе на 
отвореном и др. Изградња објеката пратећих садржаја 
(свлачионице  и сл.) није дозвољена. 

 начин примене Плана - израда Урбанистичког 
пројекта заједнао са пројектом партерног уређења  

 
"Парк суседства" подцелина В2  
Планиран је са садржајима за седење, одмор и игру 

деце. Садржаји спорта, рекреације као и  објекати 
пратећих садржаја (свлачионице  и сл.) нису 
планирани. 

 ниво уређења - Постојећа неуређена зелена 
површина планирана је за уређење 

 планирани садржаји -  простори за игру деце, 
фитнес справе на отвореном и др. начин примене Плана 
- израда пројекта партерног уређења  

 
"Парк суседства" подцелина Г3 
Простор парка уређује се са садржајима за седење, 

одмор, игру деце и рекреацију ( тип СР-03)  
 ниво уређења - постојећа неуређена површина 

планирана је за уређење 
 планирани садржаји - мање универзално 

игралиште за мале спортове, фитнес справе на 
отвореном, простори и реквизити за игру деце, систем 
пешачких стаза за шетњу и одмор, партерно зеленило, 
комунална инфраструктура и др.  

 начин примене Плана - израда Урбанистичког 
пројекта  

 
"Парк суседства" подцелина Е2 
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Планира се између стамбених објеката, као мања 
зелена површина парковског карактера уз адекватан 
избор декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 ниво уређења - постојећа неуређена зелена 
површина планирана је за уређење 

 планирани садржаји -  простори за игру деце, 
систем пешачких стаза за шетњу и одмор, партерно 
зеленило, 

 начин примене Плана - израда пројекта 
партерног уређења  

 
тргови и скверови 
 у озелењавању примењивати врсте отпорне на 

градске услове са санитарно - хигијенском улогом и 
израженим декоративним својствима. 

 на кружним токовима дозвољена је само садња 
ниског шибља, цвећа и траве. 

 на кружним токовима нису дозвољени садржаји 
за одмор, игру деце и рекреацију. 

 
Трг косовских јунака- подцелина Б1 
 планира се партерно зеленило и високо 

лишћарско дрвеће, уз адекватан избор декоративног 
зеленила, расвете и поплочања.  

 ниво уређења -  изграђено (поплочане пешачке 
површине, летње баште ресторана и кафеа на 
отвореном простору) 

 планирани садржаји- водене површине, 
простори за седење, игра деце и др, 

 начин примене Плана - пројекат 
реконструкције 

 
Трг, сквер- подцелина Г5 
 планира се као мања зелена површина 

парковског карактера уз адекватан избор декоративног 
зеленила, расвете и поплочања.  

 ниво уређења: делимично уређен-планирано за 
уређење  

 планирани допунски садржаји: пешачка 
пасарела, реконструкција степеништа, пешачке стазе, 
зеленило, 

 начин примене плана: пројекат реконструкције 
 

линеарно зеленило 
Линерано зеленило чини зеленило (саднице 

високих лишћара) уз планиране саобраћајне површине 
и паркинг просторе у оквиру појаса регулације. 
Планирају се дрворедне саднице дуж трасе 
саобраћајнице на свим местима која нису оптерећена 
комуналним инсталацијама.  Места садница, врста и 
њихов број биће детаљно разређен кроз Пројекат 
партерног уређења.  

 избор  врста свести на стабла лоптасте или 
пирамидалне крошње у комбинацији са жбуњем са 
израженом функцијом заштите ( бука, ветар, аеро 
загађења). 

 обавезно је да стабла буду чиста од грана до 
висина од мин.2,20 до 2,50м.  

 на градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају коренов систем који подиже застор, 
као и врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл. 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. 

 
3.5.2. Зеленило у оквиру површина остале 

намене 
зеленило у оквиру блокова вишепородичног становања  
 
Ово  зеленило има декоративну, заштитну и 

хигијенско-санитарну улогу. У оквиру стамбених зона 
чини баријеру у виду зелених компактних засада 
листопадне и четинарске вегетације (заштита од буке, 
аерозагађења,  заштита од ветра, гасова, прашине,  
вибрација, рекултивација деградираних површина). 
Планом је предвиђена изградња нових и  обнова 
постојећих површина. 

 
 зеленило у оквиру окућница породичног становања 
  
Зеленило као пратећа намена становању планирано 

је на нивоу окућница. Ово зеленило чини значајну 
површину које такође треба посматрати као један од 
елемената система зеленила. Ове зелене површине се 
планирају применом утилитарних и декоративних врста 
зеленила.  

 
3.6. Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијске 
и грађевинске дозволе 
 

Локацијски услови издају се ако грађевинска 
парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у 
складу са рангом и правилима за најмању дозвољену 
ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је 
планирана минимално водоводна, канализациона и 
електроенергетска мрежа. (Правилник о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу "Сл. 
гл.РС.бр.22/2015). 

 
3.7. Услови и мере заштите простора  
       обухваћеног Планом 

 

3.7.1. Услови и мере заштите непокретних 
          културних добара 

 

У границама плана постоје заштићена непокретна 
културна добра као и евидентирани објекти градитељског 
наслеђа.  

 
проглашена непокретна културна добра: 
 споменик Косовским јунацима на Тргу 

Косовских јунака је утврђен за непокретно културно 
добро, први степен заштите  

 просторна културно-историјска целина од 
великог значаја - обухвата Бегову кућу са  
архитектонском целином Грчки шор (Караџићева 
улица), први степен заштите 

 
добра која уживају предходну заштиту: 
 дом Косаре и Моме Манасијевића у улици 

Бријановој 2-14 на к.п бр. 35, објекат је другог степена 
заштите 
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 низ објеката у Балканској улици од бр.13-31 на 
кп бр. 354/7, 355, 356/1, 358, 359, 360, објекат је трећег 
степена заштите 

 зграда Националне службе запошљавања у 
Балканској улици бр. 33 на кп.бр. 361, објекат је трећег 
степена заштите 

 
опште мере техничке заштите и степен 

интервенције на објектима градитељског наслеђа 
 
За све појединачне објекте градитељског наслеђа у 

границама плана прописују се мере заштите и степен 
интервенције. 

први степен заштите - извођење радова у циљу 
њихове заштите и презентације могуће је искључиво на 
основу услова и сагласности надлежне Службе заштите. 

други степен заштите - на њима се могу 
предузимати радови у циљу њихове санације, 
рестаурације или враћања у првобитно стање и 
адаптација. Сви наведени радови могу се изводити на 
основу посебно утврђених услова и одобрених 
рестаураторских пројеката од стране надлежне Службе 
заштите. 

трећи степен заштите - на овим објектима могу 
се вршити слободније интервенције у смислу њихове 
реконструкције и адаптације, а према условима 
надлежне Службе заштите. 

четврти степен заштите -  на овим објектима 
могу се вршити слободније интервенције у смислу 
њихове реконструкције и адаптације, али је дозвољена 
могућност нове градње,  а према условима надлежне 
Службе заштите, ради очувања амбијенталне целине. 

контролисана интервенција - односи се на 
савремене објекте у оквиру амбијенталних целина. На 
овим објектима као и на објектима који су од интереса 
за заштиту, интервенције треба да буду контролисане, 
односно извођене по условима надлежне Службе 
заштите, у циљу уклапања у амбијент.  

Сагласност од надлежне институције, Завода за 
заштиту споменика културе, неопходна је и за објекте 
који ће се градити у непосредном окружењу објеката 
који уживају предходну заштиту. 

За објекте који се налазе у оквиру простора 
културно-историјске просторне целине "Грчки шор" са 
Беговом кућом, мере заштите, степен итервенција и 
мере уређења простора дате су у "Елаборату заштите 
градитељског наслеђа на подручју културно-историјске 
просторне целине Грчки шор у Крушевцу", урађен од 
стране Завода за заштиту споменика културе-Краљево, 
2008 године  

Допуном Конзерваторских услова  бр.1268/2 од 
20.10.2014. из евиденције се у потпуности брише 
објекат у ул. Бријановој бр. 52 (на к.п.бр. 372/1 КО 
Крушевац) и објекат у улици Балканској бр. 35-37 (на 
к.п.бр. 395/1 и  395/2 КО Крушевац).  

 
3.7.2. Услови и мере заштите природних добара 
"Увидом у  Централни регистар заштићених 

природних добара, документацију Завода , а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у обухвату Плана нема заштићених, 

нити природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што су теренска истраживања и др.) 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Републике Србије. На предметном подручју 
нема објеката геонаслеђа са списка Инвентара 
Геонаслеђа Србије (2005-2008) - наведено у  условима 
Завода за заштиту природе Србије, 03 бр.020-74/2 од 
18.05.2015. 

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

регулације  стамбено-пословног комплекса ''Центар 2'' у 
Крушевцу ( I број: 350-196/2013. усвојеној на седници 
одржаној 26.04.2013. године) и на основу  Одлуке о не 
приступању изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације стамбено пословног комплекса 
"Центар 2" у Крушевцу на животну средину, бр.350-
147/2013 од 02.04.2013.г. не приступа се изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину. 

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

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

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

 
3.7.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
При изради техничке документације водити рачуна 

о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. 
лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
Саставни део Плана су услови издати од стране 
Републичког Сеизмолошког Завода РС, бр:02-237-4/15 
од 21.04.2015. 

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожра, 

 уз инвестиционо - техничку документацију 
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урадити Пројекат заштите од пожара 
Слободне површине у оквиру плана представљају 

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

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

Да би се одпоштовале 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 предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 07/19 бр. 217-91/15 од 16.04.2015.   

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

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

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

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

3.9. Попис објеката за које се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови за предузимање мера техничке 
заштите и других радова  

За све појединачне објекте у границама плана који 
се задржавају прописују се мере заштите и степен 
интервенција. 

 споменик Косовским јунацима на Тргу 
Косовских јунака је утврђен за непокретно културно 
добро, први степен заштите  

 просторна културно-историјска целина од 
великог значаја - обухвата Бегову кућу са  
архитектонском целином Грчки шор (Караџићева 
улица), први степен заштите 

 дом Косаре и Моме Манасијевића у улици 
Бријановој 2-14 на к.п бр. 35, објекат је другог степена 
заштите 

 низ објеката у Балканској улици од бр.13-31 на 
кп бр. 354/7, 355, 356/1, 358, 359, 360, објекат је трећег 
степена заштите 

 зграда Националне службе запошљавања у 
Балканској улици бр.33 на кп.бр.361, објекат је трећег 
степена заштите 

Услови од надлежне Службе заштите неопходни су 
и за објекте који ће се градити у непосредном 
окружењу објеката који уживају предходну заштиту. 

За објекте који се налазе у оквиру простора 
културно-историјске просторне целине "Грчки шор" са 
Беговом кућом, мере заштите, степен итервенција и 
мере уређења простора дате су у "Елаборату заштите 
градитељског наслеђа на подручју културно-историјске 
просторне целине Грчки шор у Крушевцу", урађен од 
стране Завода за заштиту споменика културе-Краљево, 
2008. године. 

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

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

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 
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 установама и јавним објектима у 
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надлежности града применом мера на грађевинском 
омотачу, систему грејања и унутрашњем осветљењу; 

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

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

посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 извођење грађевинских радова на 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 

 
3.11. Локације за које је обавезна израда пројекта 

парцелације, односно  препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса 
 

Израда пројекта парцелације односно 
препарцелације обавезна је за формирање грађевинских 
парцела јавне намене.  

Урбанистички пројекат се ради: 
-  Када је предвиђено планским документом или на 

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

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

- При градњи подземних гаража за нове објекте 
могуће је удруживање ради градње заједничког  улаза, 
излаза и главне подземне комуникације са које би се 
улазило у подземне гараже испод појединих објеката 
односно парцела, у том случају обавезна је израда УП-
а.  

Локације за које је обавезна израда Урбанистичког 
пројекта:   

 подцелина А1  
 блок Б3а 
 подцелина Б5 
 део подцелине В1 
 подцелина Г3 
 део подцелине Е1  
Планом нису предвиђене локације за које се 

спроводи урбанистичко-архитектонски конкурс. 
Изузетно локацаје могу да се разрађују путем 
урбанистичко-архитектонског конкурса ако је то од 
интереса за град. (за градски атрактивне локације, 
објекте јавне намене, јавне просторе - тргови, скверови 
парковске површине и сл.).   

  
Смернице за израду урбанистичког пројекта 
 подцелина А1 - јавна гаража  
- Јавна гаража планирана је као подземни објекат 

испод парковске површине. 
- Гаража може имати једну или више подземних 

етажа 
- Простор подцелине А1 определити 60% за 

подземну гаражу (испод површине парка)  
- Простор изнад гараже третирати као парковску 

површину "парк суседсва ", који се ближе разрађује у 
складу да условима уређења зеленила датих у тачки  
3.5. Услови за уређење зеленила на јавним и 
површинама остале намене и тачки  3.5.1. Зеленило у 
оквиру јавних површина. 

- У оквиру парка могу се раелаизовати садржаји 
спорта и рекреације типа СР-03. 

- Садржаји спорта и рекреације (СР-03) остварују 
се искључиво у  партеру: различите врсте спортских 
терена, простори за игру деце, фитнес справе на 
отвореном. Није дозвоњена изградња објеката 
високоградње (свлачионице, остава за реквизите и сл.). 

- Тачни положај подземне грађевинске линије 
утврдиће се на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката.   

- Обавезна је израда Елабората "Мера техничке 
заштите околних објеката од обрушавања", на основу 
кога ће се тачно дефинисати положај грађ. линија у 
односу на суседне објекте. 

 блок Б3а - јавна гаража  
- Јавна гаража планирана је као надземна. 
- Намена објекта може бити 100% гаража или у 

комбинација са другом врстом делатности и то 
макс.15% укупне површине објекта. 

- Положај објеката утврђен је у Регулационом 
плану (граф. прилог бр. 4) 

- Улаз и излаз остварити  из улице Стевана 
Синђелића  

-  Дозвољена спратност је П+4 
напомена: Дата спратност кроз разраду 

Урбанистичким пројектом може се повећати на рачун 
разлике у спратним висинама суседних објеката, али не 
више од две етаже поштујући услов максималне висине 
завршног венца суседних објеката. 

- Гаража може имати једну или више подземних 
етажа ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

- Испади на објекту  су дозвољени искључиво 
изнад улазно-излазног дела највише 1,20м на делу 
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објекта вишем од 3,0м. На осталом делу објекта 
испусти нису дозвољени. 

-  Архитектуру објекта ускладити са наменом 
објекта. Гаражу третирати као надземну затвореног или 
полуотвореног типа. Обавезно је да фасадна раван 
према зони становања буде затворена.  

- Фасадне равни морају бити адекватно обрађене да 
спрече продор свих негативних утицаја у спољашњу 
средину и усклађене са амбијентом. 

- Обезбедити потребан број П.М. за возила особа 
са специјалним потребама и у складу са важећим 
Правилником која регулише ову област. 

- У оквиру блока планирано зеленило јавног 
коришћења уредити у складу са наменом објекта, 
односно у комбинацији дрвореда и жбуња са 
израженом функцијом заштите (бука, ветар, 
аерозагађења). 

- Није дозвољена фазна изградња објекта.  
-  Ограђивање парцела према јавним површинама и 

суседним парцелама није дозвољено. 
 подцелина Б5 - јавна гаража 
- Јавна гаража планирана је као подземни објекат 

са паркинг простором у партеру. 
- Гаража може имати две или више подземних 

етажа. 
- Приступ паркинг простору у партеру и у 

подземне етаже гараже остварити из Бријанове улице.  
- Излаз са партера и из подземних етажа остварити 

у Балканску улицу. Улаз/излаз из подземних етажа 
гараже могуће је остварити и преко новопланиране 
саобраћајнице између целине Д и подцелине Б6. 

- Тачни положај подземне грађевинске линије 
утврдиће се на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката.   

- Обавезна је израда Елабората "Мера техничке 
заштите околних објеката од обрушавања", на основу 
кога ће се тачно дефинисати положај грађ. линија у 
односу на суседне објекте. 

 део подцелине В1 - комерцијалне делатности 
- УП урбанистичко - архитектонска разрада се ради  

за планирану надградњу постојећег објекта 
комерцијалних делатности једном етажом исте намене 
до макс.спратности П+2.  

- Комерцијалне делатности (тип КД-02) 
подразумевају обављање свих врста непроизводних 
делатности, чији су садржаји еколошки и 
функционално примерени зони становања и који се по 
карактеру и капацитету могу организовати у оквиру 
планиране надградње и услова простора. Пословни 
садржаји не смеју угрожавати становање,  посебно у 
погледу заштите животне средине, нивоа буке и 
аерозагађења.  

- Прилаз постојећем стамбеном објекту не сме бити 
ометен обављањем пословних делатности. 

- У оквиру објекта комерцијалних делатности није 
дозвољено становање. 

- Зона планиране надградње дата је у свим 
графичким прилозима и могуће је извести у две фазе. 
Фазна изградња на делу објекта мора да чини  
функционалну и архитектонску целину.  

- Регулациона и грађевинска линија дата је у 
графичком прилогу бр.4- Регулациони план 

- Из Ул. Југ Богданове и Бријанове грађевинску 

линију надградње и испаде надградње у потпуности 
испоштовати са изведеним објектом - габаритом и 
изведеним испадима (димензионално и обликовно). 

- Међусобно растојање планиране надградње и 
суседних објеката је миним. 5,0м. 

- Уколико се надградња планира у две фазе није 
дозвољено планирати отворе на бочном дилатационом 
зиду (зидовима између две фазе). 

-  Отвори према суседном вишепородичном и 
пословном објекту могући су само са високим 
парапетом. 

- Обавеза је остварити урбанистичку и 
архитектонску усклађеност са изведеним објектом без 
нарушавања његове аутентичности и архитектонског 
израза. 

- Посебно водити рачуна о обради фасада 
(фасадној профилацији, детаљима фасаде) уз обавезно 
задржавање карактеристичних архитектонских украса - 
профилације изнад отвора првог спрата у Бријановој 
улици и изнад улаза из Југ Богданове улице. 

- Нове отворе у Ул.Бријановој и Југ Богдановој 
улици "уметнути" у постојећу фасадну профилацију уз 
задржавање обраде фасаде, а све остале отворе 
уклопити у постојећи растер. 

- Изведену обраду фасаде( материјал, боја, растер ) 
изнад првог спрата обавезно задржати,  уз уклапање 
фасадне обраде планиране надградње. 

- Врсту и облик крова прилагодити намени објекта, 
с тим да је нагиб крова и кровни  покривач потребно 
прилагодити архитектури објекта. 

- Није дозвољено постављање кровних баџа. 
Потребно осветљење се обезбеђује преко кровних 
прозора или латерни. 

- Урбанистички пројекат радити за целокупну 
надградњу тј. не може се радити фазно. 

- Паркирање се обезбеђује  коришћењем 
постојећих паркинг простора на јавним површинама на 
и уз улицу Југ Богданову. 

 подцелина Г3 - јавна зелена површина -парк  
- Парк "парк суседства"- зеленило јавног 

коришћења 
- Улазни параметри за разраду локације дати су у 

тачки  3.5. Услови за уређење зеленила на јавним и 
површинама остале намене и тачки  3.5.1. Зеленило у 
оквиру јавних површина 

- У оквиру намене парка могу се раелаизовати 
садржаји спорта и рекреације тип СР-03. 

- Садржаји спорта и рекреације (СР-03) остварују 
се искључиво у партеру: различите врсте спортских 
терена, трим и шетачке стазе, простори за игру деце, 
фитнес справе на отвореном, терени за мини голф и др.  

- У оквиру парковске површине није дозвоњена 
изградња објеката високоградње (свлачионице, остава 
за реквизите и сл.).  

 део подцелине Е1 - комерцијалне делатности 
- УП урбанистичко - архитектонска разрада се ради  

за планирану надградњу објекта комерцијалних 
делатности етажама исте намене до макс.спратности 
По+П+4.  

- Комерцијалне делатности (тип КД-02) 
подразумева обављање делатности из области: 
трговине, угоститељства, туризма, услуга, пословања и 
финансија, бирое, агенције   и слично, односно 
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обављање свих врста непроизводних делатности чији 
садржаји су еколошки и функционално примерени и 
који се по карактеру и капацитету могу организовати у 
оквиру планиране надградње и услова простора. 

- У оквиру објекта комерцијалних делатности није 
дозвољено становање. 

- Регулациона и грађевинска линија дата је у 
графичком прилогу бр.4- Регулациони план 

- Минимална површина парцеле за објекте 
комерцијалних делатности је 350м2   

- Испади на објекту нису дозвољени преко 
утврђених грађевинских линија спратова. 

- Прилаз постојећем стамбеном објекту не сме бити 
ометен обављањем пословних делатности. 

- Надградњу над постојећим објектом планирати уз 
архитектонско усаглашавање са увођењем  елемената 
модерније архитектуре који би нагласили и повећали 
атрактивност објекта. 

- Обрада фасаде (примењени материјали, обрада 
отвора, боја и сл.) треба да буде високог кавалитета 
примерена значају објекта и локацији. 

- Обавезна је израда и пројекта инсолације.  
 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

Правила грађења у обухвату Плана дата су као:  
- општа правила која се односе на све целине у 

обухвату плана и   
- посебна правила грађења која се заједно 

примењују са општим правилима   
4.1. Општа правила на простору Плана 

 

4.1.1. Општа правила за парцелацију и 
препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

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

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

- 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 
намењене изградњи вишепородичних стамбених 
објеката, комерцијалних, пословних и др. садржаја  не 
може бити мања од 5,0м. 

- Минимална површина и ширина  парцеле 
дефинисане су посебним правилима грађења. 

- Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа,  

- Грађевинска парцела 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). 

 

Ширина фронта парцеле неправилног облика 

 
 
- Грађевинска парцела се формира деобом или 

спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

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

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

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

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

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

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

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

- Хоризонтална регулација, односно положај објекта 
дефинише се грађевинском линијом у односу на: 

 регулациону линију, 
 бочне границе парцеле и 
 унутрашњу (задњу) границу парцелу.  
- Грађевинска линија дефинисана је у графичком 

делу плана граф.прилог бр. 4.  
- Објекат се поставља предњом фасадом на 

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

- За објекте  код којих се грађевинска линија 
поклапа са регулационом линијом  постављање објекта 
на грађевинску линију је обавезно. 

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

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

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

- За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне 
гараже, подземни пешачки пролази и сл.), подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

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

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

 
4.1.3. Општа правила грађења 
врста и намена објеката који се могу градити 
  

- Дозвољена намена дата је поглављу “3.2.2. 
Планирана намена површина са билансом површина”, 
као и у делу посебних правила грађења  у коме је дат 
детаљнији опис. 

- Дозвољена је изградња стамбених објеката, 
објеката комерцијалних делатности, као и стамбено-
комерцијалних објеката. Свака промена намене 
површина мора бити у складу са планом. 

-  Вишепородични стамбени објекти су стамбени 
објекти са 4 и више стамбених јединица. 

-  Породични стамбени објекти су стамбени објекти 
са највише три стамбене јединице. 

- У оквиру објеката породичног и  вишепородичног 
становања, могу бити заступљене и друге компатибилне 
намене из области јавних функција, комерцијалних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

- У зависности од планиране намене простора 
дефинисани су типови комерцијалних делатности: 

 Тип КД-01 - Подразумева комерцијалне 
делатности као трговачки, трговачко-пословни центри 
и велики маркети.  

 Тип КД-02 - Подразумева обављање делатности 
из области: трговине, угоститељства, туризма, 
занатства, услуга, пословања и финансија, бирое, 
агенције и слично. 

- Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности, чији 
су садржаји еколошки и функционално примерени зони 
становања и који се по карактеру и капацитету могу 
организовати у оквиру планираних објеката и услова 
простора. Пословни садржаји не смеју угрожавати 
становање,  посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

-  Прилаз стамбеном делу објекта не сме бити 
ометен обављањем пословних делатности. 

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

- Поред објеката планиране намене, на подручју 
плана могу се градити и објекти компатибилних намена 
које су планом дефинисане као допунске. 

- 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 изградња 

забрањена 
-  Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Забрањена је изградња на свим постојећим и 

планираним јавним површинама или на објектима или 
коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.  

- Забрањује се изградња објеката чија би намена 
негативно утицала на становање и реализоване намене 
у контактним подручјима, посебно у погледу стварања 
буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и других 
штетних дејстава. 

- На грађевинским парцелама вишепородичног 
становања у централној градској зони није дозвољена 
изградња помоћних објеката. 
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- На подручју плана није дозвољена изградња: 
производних објеката, складишта отвореног и 
затвореног типа, стоваришта производа, магацинских 
простора и већих сервисних станица.  

- Објекти чија је изградња забрањена су и сви 
остали објекти за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној 
процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја 
објеката на животну средину. 

 
урбанистички показатељи 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

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

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

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

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

 
изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

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

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

 
вертикална регулација 
- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте венца ( највише тачке фасадног платна) и 
одређује се у односу на фасаду објекта постављеној 
према улици, односно приступној јавној површини. 
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне 
осе објекта. 

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

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању 
ових елемената на суседним објектима уз минимална 
одступања.  

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

- Висина надзитка поткровне етаже износи 
највише1,6м, рачунајући од коте готовог пода поткровне 
етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се на 
месту грађевинске линије основног габарита објекта и као 
таква мора се појавити на најмање 50% дужине сваке 

фасаде објекта. Ово правило важи само за објекте код којих 
је планирана изградња поткровне етаже. 

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

нивелете јавног или приступног пута, односно према 
нултој коти објекта.  

- Кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута и може бити највише 1.20м виша од 
нулте коте. 

- За објекте које у приземљу имају нестамбену 
намену, кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара, а денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта. 

- За објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута 

 
отворене спољне степенице 
- 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. 

- Отворене спољне степенице се могу постављати 
на објекат, (предњи део), ако је грађевинска линија 
увучена најмање 3.0м у односу на регулациону линију  
и ако савладавају висину до 0,9м. Степенице којима се 
савладава висина већа од 0,9м морају бити увучене у 
габарит објекта најмање онолико степеника колико се 
савладава ова разлика у висини већој од 0,9м. 
Напомена: ово правило важи у обухвату плана, осим 
ако није назначено посебним правилима грађења да се 
не примењује.  

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

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

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

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

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

 
 пасажи и пролази 
- Колски приступ унутрашњем дворишту код 

породичних стамбених објеката, може се обезбедити 
преко пасажа, минималне ширине 2,5м и минималне 
слободне висине (од коте финално обрађеног коловоза 
до најниже тачке обрађеног плафона) 3,5м. 

- Колски приступ унутрашњем дворишту код 
објеката вишепородичног становања, објеката 
комерцијалних делатности и осталих намена, приступ 
унутрашњости парцеле/блока може се обезбедити 
преко пасажа минималне ширине 5,0м и минималне 
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слободне висине (од коте финално обрађеног коловоза 
до најниже тачке обрађеног плафона) 4,5м. 

- Преграђивање пасажа, јавних пролаза у 
унутрашњост блока није дозвољено. Пролази и пасажи 
су неопходни ради: спровођења безбедносних мера 
(приступ противпожарног и другог интервентног 
возила), проветравања блока, паркирања и пешачког 
приступа у унутрашњост блока. 

 
правила за архитектонско обликовање објеката 
- Обавеза је остварити урбанистичку и 

архитектонску усклађеност са окружењем. 
- Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

- Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, као и мерама заштите 
непокретних културних добара. Уколико објекат има 
статус непокретног културног добра или је у режиму 
предходне заштите такви објекти се усклађују са 
конзерваторским условима. 

- За обраду фасада и отвора објеката могу се 
користити све врсте, како природних тако и вештачких 
материјала. Посебно водити рачуна о обради фасада 
(фасадној профилацији, детаљима фасаде) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и архитектонских 
вредности објекта. 

- Спољни изглед објекта, облик крова, примењени 
материјали, боје и други елементи утврђују се идејним 
архитектонским пројектом. 

- Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 
и обликовним карактеристикама окружења, с тим да је 
нагиб крова и кровни покривач потребно прилагодити 
архитектури објекта. 

- Није дозвољена изградња лучних и мансардних 
кровова. 

- Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег 
или изградњом новог крова, формирају поткровне 
етаже у више нивоа. 

- Кровне баџе могу се постављати само на 
објектима код којих је планирана изградња поткровља. 

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

-Уколико се на поткровним етажама постављају 
вертикални кровни прозори - кровне баџе, на једном 
објекту може се поставити само један ред кровних баџа 
на истој висини. 

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

- Изградња крова, без поткровља, на објекту са 
равним кровом, у случају да коси кров нарушава 
карактер објекта као целине и да санација равног крова 
није могућа, допуштено је извођење косог крова, 
максималног нагиба 10°. 

 
правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
- У границама Плана до привођења простора 

планираној намени ради стварања услова коришћења 
објеката дозвољена је: адаптација, санација, 
реконструкција (извођење радова у постојећем 

хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвоњено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

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

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

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

 
одводњавање површинских вода 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

плана ( дато у графичком прилогу бр.5) 
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

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

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

 
услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

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

 
 услови ограђивања грађевинских парцела 
- Грађевинске парцеле за изградњу комерцијалних, 

пословних, као и парцеле за објекте од јавног интереса, 
по правилу се не ограђују, осим ако за то не постоји 
потреба из безбедносних разлога.                   

- Грађевинске парцеле за вишепородично 
становање се по правилу не ограђују.  

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

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

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

- Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9м од 
суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом 
максималне висине 1,4м која се може постављати на 
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подзид. Висина подзида одређује се 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, која се поставља 
према катастарском плану и операту, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде. 

- Зиданa непрозирна ограда између парцела подиже 
се до висине 1,4м уз сагласност суседа, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде. 

- Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, 
због прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде на углу п5арцеле која је висине 0,9м 
одређује  се за сваки конкретни случај. 

-  Висина ограде парцеле на којој се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се за сваки конкретни случај. 

 
постављање контејнера за одлагање смећа  
- Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализују се у складу са нормативима и то:  
 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 

површине и  
 1 контејнер на 500м2 корисне површине 

пословног простора.  
- Контејнери се смештају у оквиру грађевинске 

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

- Решење локација судова за смеће приказати у 
пројекту уређења слободних површина. 

- Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју општине 
Крушевац („Сл. лист општине Крушевац бр. 7/01) 

 
инжењерскогеолоши услови  
- У фази израде техничке документације, у 

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

 
4.1.4. Општа правила  за паркирање и гараже 

 

услов и начин обезбеђивања простора за 
паркирање 

- Паркирање се може организовати као партерно 
уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле, 
у оквиру гаража и комбиновано. 

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

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: трговину на мало – једно  ПМ на 

100м2 корисног простора, угоститељске објекте – једно 
ПМ на користан простор за осам столица, хотелијерску 
установу – једно ПМ на користан простор за десет 
кревета. 

- За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: 
административне установе – једно ПМ на 70м2 
корисног простора. 

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

- У зони ужег градског центра, код локација код 
којих се делимично не може обезбедити смештај возила 
на парцели или локацији дозвољава се паркирање у 
ширем или суседном блоку, заједничкој или јавној 
гаражи у обухваћеном подручју.  

Обзиром да је Планом предвиђена изградња више 
јавних гаража, део тако планираног паркинг простора 
могу користити и корисници објеката чија је изградња 
планирана, с тим да је препорука да се ови објекти 
намењени паркирању са одговарајућим капацитетом 
граде и стављају на употребу истовремено са објектима 
чија је изградња планирана.  

 
гараже 
- Гараже се могу планирати као надземни, 

полукопани или укопани објекат. 
- Код  укопаних или полуукопаних гаража, 

пожељно је да се кров користи као паркинг простор, 
зелена и цветна површина или дечије игралиште. 

- Површине гаража које се планирају надземно на 
парцели урачунавају се при утврђивању индекса 
заузетости (ИЗ). Подземне гараже се не урачунавају у 
индекс заузетости. 

- При пројектовању гаража придржавати се 
важећих прописа, стандарда и норматива за изградњу 
ове врсте објеката и Правилника о техничким 
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле 
од пожара и експлозија. 

- Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са специјалним потребама и у складу са 
важећим Правилником која регулише ову област. 

 подземне гараже 
- Подземне гараже планирају се испод објеката, у 

габариту или изван габарита објекта. 
- Дозвољена је изградња више подземних етажа, 

под условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

- Тачни положај подземне грађевинске линије 
утврдиће се на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката.   

- Обавезна је израда Елабората "Мера техничке 
заштите околних објеката од обрушавања", на основу 
кога ће се тачно дефинисати положај грађ. линија у 
односу на суседне објекте. 

- При градњи гаража за нове објекте могуће је 
удруживање ради градње заједничког  улаза, излаза и 
главне подземне комуникације са које би се улазило у 
подземне гараже испод појединих објеката односно 
парцела, у том случају обавезна је израда УП-а. 

 надземне гараже 
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- Намена објекта може бити 100% гаража или у 
комбинација са другом врстом делатности.Укупан 
проценат планираних  делатности у оквиру гараже 
може бити макс.15%  укупне површине објекта. 

- Степен заузетости једнак је степену заузетости за 
зону у којој се гаража налази. 

- Минимална ширина фронта парцеле је 12,0м. 
-  Спратнот тј. висину објекта ускладити са венцем 

суседног објекта. Укупан број надземних етажа може се 
повећати на рачун разлике у спратним висинама 
суседних објеката, али не више од једне етаже 
поштујући услов максималне висине завршног венца 
суседних објеката. 

- Обавезно је да фасадна раван  гараже према зони 
становања буде затворена.  

- Фасадне равни морају бити адекватно обрађене да 
спрече продор свих негативних утицаја у спољашњу 
средину и усклађене са амбијентом. 

 
4.2. Посебна правила грађења 

 

4.2.1. Правила грађења у оквиру простора  
подцелина А3,  В1, В2 и Е2 и блокова Б2а и Б3д са 
постојећим вишепородичним становањем 
 

врста и намена објеката  
- Постојећа намена вишепородичних стамбених 

објеката се задржава.  
 
компатибилне намене 
-  Дозвољена компатибилана намена су 

комерцијалне делатности. 
- Комерцијалне делатности подразумевају обављање 

свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
(тип КД-02 дато у општим правилима грађења тачка. 
4.1.3.) 

-  Постојећи објекти комерцијалних делатности се 
задржавају. 

- Дозвољена је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних делатности. 

- За постојеће комерцијалне делатности  у оквиру 
објеката вишепородичног становања који нису у складу 
са дозвољеним наменама (које су дефинисане у 
правилима грађења и уређења), могуће је извршити 
пренамену у складу са одредбама Плана. 

- Као компатибилна намена планираној намени  
уређује се парк -"парк суседства" у подцелини В2 чије 
уређење мора бити у складу са условима датим у  тачки  
3.5. Услови за уређење зеленила на јавним и 
површинама остале намене и тачки  3.5.1. Зеленило у 
оквиру јавних површина. 

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Вишепородични стамбени објекти који су  

планирани за надградњу назначени су: планираном 
спратношћу и габаритом планиране надградње у 
графичким прилозима. За сваку интервенцију морају се 
поштовати параметри из Плана. 

- Постојећи изграђени  вишепородични стамбени 
објекти и објекти комерцијалних делатности (на којима 
се не врше интервенције) задржавају се у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима.  

 

правила за реконструкцију, доградњу и 
адаптацију постојећих објеката 

- Дата су у Општим правилима грађења, тачка 4.1.3 
правила за архитектонско обликовање објеката 
- Планиране надградње над постојећим 

вишепородичним стамбеним објектима извршити у 
складу са изведеним архитектонским изразом објекта 
или већ изведеним надградњама у окружењу. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, а могу бити 
вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу. Нагиб кровних равни, избор типа и 
боје кровног покривача  треба ускладити са изведеним 
објектима у окружењу.  

- Нове зидове радити од лаког материјала. 
- Нове отворе поставити у растеру као на постојећој 

фасади објекта.  
 
услов и начин обезбеђивања простора за 

паркирање 
- Планом је за кориснике вишепородичних 

стамбених и комерцијалних објеката кроз утврђивање 
регулације опредељен простор за паркирање возила, 
изградњу нових паркинг места и гаража,  као и уређење 
постојећих површина са том наменом.  

- Планирана је изградња јавних гаража у више 
нивоа у подцелинама А1, Б5 и Б3а, као и повећање 
броја  паркинг места у партеру у наведеним и 
контактним урбанистичким целинама.  

 
извођење радова  
Радове је могуће изводити под следећим условима: 
- Радове изводити тако да не угрожавају начин 

коришћења предметног, однсно суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

- Завршетке вентилационих канала и димњака, као 
и осталих постојећих инсталација извести изнад 
новоформиране кровне конструкције и обезбедити 
њихово нормално коришћење. 

- Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

- Новоформиране стамбене јединице обавезно  је 
термички и звучно изоловати у циљу заштите 
постојећих стамбених јединица. 

 
фазна изградња 
- На објектима вишепородичног становања на 

којима је дозвољена надградња, (назначени у 
графичким прилозима) није дозвољена фазна  градња.  

- Планиране надградње  извести  као архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер објекта 
као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

 
ограђивање парцеле 
-  Ограђивање парцела према јавним површинама и 

суседним парцелама није предвиђено. 
 
4.2.2. Правила грађења у оквиру простора 

целине Д са постојећим породичним становањем 
 

врста и намена објеката  
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- Планирана намена је породично становање, типа  ПС-01 
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 40 300 12 
двојни 2 х 250 2 х 10 

 
 
компатибилне намене 
- У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и компатибилне намене из области, 
комерцијалних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања 
(дато општим правилима грађења тачка 4.1.3.)  

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

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели,  (тип КД -02) 

тип КД -02 
- За изградњу објекта комерцијалне делатности 

користе се урбанистички параметри дефинисани за 
намену урбанистичке целине. 

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

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

 
услови за формирање грађевинске парцеле, 

минимална површина парцеле 
- Услови приступа грађевинској парцели дати су у 

општим правилима парцелације, тачка 4.1.1. 
 

- Минимална површина парцеле за породично становање је: 

Тип Тип објекта Мин.П парц. 
 (м2) 

Мин. ширина фронта парц. 
(м) 

ПС-01 
 

слободностојећи 300 12 
двојни 2 х 250 2 х 10 

 
 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање.  

- Минимална ширина фронта парцеле дата је у  
табели.  

- Изузетак чине  новоформиране парцеле настале 
проласком трасе планиране саобраћајнице (јужни део 
целине) где се утврђује мин. ширина  парцеле на 6,0м. 
Ова ширина се утврђује применом правила за ширину 
фронта парцеле неправилног облика , дато у Општим 
правилима у тачки 4.1.1.  

 
положај објекта у односу на регулацију 
- Одстојање објеката од регулационе линије 

утврђено је у Регулационом плану (граф.прилог бр.4). 
 
положај објекта у односу на границе грађевинске 

парцеле 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

границе суседне парцеле је: 
 за слободностојеће објекте на делу бочног 

дворишта северне орјентације 1,5м, а јужне орјентације 
2,5м 

 за двојне објекте на делу бочног дворишта 4,0м 
 

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

стамбених просторија. 
 
највећи дозвољени индекс заузетости  
-  Дозвољени индекс заузетости парцеле је 40%.  
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- За породичне објекте  (ПС-01) највећа дозвољена 

спартност је (По)+П+1+Пк, без обзира на тип објекта. 
 
 услови за изгадњу других објеката на парцели 
- На истој грађевинској парцели у зони изградње 

породичног становања могућа је изградња помоћних 
објектата у функцији основног (стамбеног или другог) 
објекта. 

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

- Површина помоћног објекта улази у индекс 
заузетости на парцели. 

 
грађевински елементи објекта 
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- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,6м и то на делу објекта вишем од 
3,0м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у 
односу на грађевинску линију. 

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

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,60м, 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. 

 
правила за архитектонско обликовање објеката 

- Дата су у општим правилаима грађења тачка 
4.1.3. 

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

 услови за уређење зелених и слободних површина 
на парцели 

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

 
Правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката, услови и начин 
обезбеђивања простора за паркирање, услови 
ограђивања грађевинских парцела  

 - Дата су у општим правилаима грађења тачка 
4.1.3. 

 
4.2.3. Правила грађења у оквиру простора целине 

И - Заштићена културно-историјска просторна целина 
са постојећим породичним становањем "Грчки шор" 
 

Обзиром да је ово заштићена културно 
историјска просторно целена од великог значаја све 
врсте интервенција на овом простору могућа је само 
уз предходно издате услове и сагласност надлежне 
Службе заштите.  

 
врста и намена објеката  
- Планирана намена је породично становање, типа  

ПС-01 
 

урбанистички параметри породичног становања 
 

Тип Спратност Тип објекта Макс.ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц. 

(м) 
ПС-01 

 
До П+Пк 

 
слободностојећи 

40 
300 12 

двојни 2 х 250 2 х 10 
 
 
компатибилне намене  
- У оквиру породичног становања, могуће је 

планирати комерцијалне делатности типа КД-02. 
Комерцијалне делатности подразумевају обављање свих 
врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања 
(дато општим правилима грађења 4.1.3.).   

- Дозвољено је планирати и делатности из области 
културе: музеј, галерија и сл. у том случају, двориште 
је могуће користити у виду летње позорнице за 
културне догађаје.  

- Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземљу стамбеног објекта или у 
оквиру самосталног објекта на истој парцели, тада  је 
однос становања према делатностима  60% : 40%. 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели,  (тип КД -02) 

 

тип КД -02 
- За изградњу објекта комерцијалне делатности 

користе се урбанистички параметри дефинисани за 
намену урбанистичке целине. 

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

- Нису дозвољене комерцијалне делатности као што 
су: вулканизерске радње, ауторадионице, аутоперионице, 
магацини, сервиси, складиштење материјала, робе, 
грађевинског материјала, ауто-отпада, пластике и др. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле, минимална 

површина парцеле 
- Услови и начин приступа грађевинској парцели 

дати су у општим правилима парцелације тачка 4.1.1. 
 - Минимална површина парцеле за породично 

становање је: 

 
Тип Тип објекта Мин.П парц.

(м2)
Мин. ширина фронта парц. 

(м)
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ПС-01 

 

слободностојећи 300 12 
двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање.  

- Изузетак су парцеле код којих се ширина утврђује 
применом правила за ширину фронта парцеле 
неправилног облика које је дато у Општим правилима у 
тачки 4.1.1. Ова ширина може бити и мања од минималне 
утвђене уколико је то по катастарским подлогама затечено 
стање, али не може бити мања од 5.0м.  

 
положај објекта у односу на регулацију 
-  Планирана је изградња на регулационој линији. 

Положај регулационе односно грађевинске линије  дат 
је у Регулационом плану (граф.прилог бр.4) 

 
положај објекта у односу на границе грађевинске 

парцеле 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

границе суседне парцеле је за: 
 слободностојеће објекте на делу бочног 

дворишта северне орјентације 1,5м, а јужне орјентације 
2,5м 

 двојне објекте на делу бочног дворишта 4,0м 
- За изграђене објекте чија је међусобна удаљеност 

износи мање од 3,0м, у случају реконструкције не могу 
се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори 
стамбених просторија. 

 
највећи дозвољени индекс заузетости  
-  Дозвољени индекс заузетости парцеле је 40%.  
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- За породичне објекте  највећа дозвољена 

спартност је (По)+П+Пк, без обзира на тип објекта. 
На постојећим објектима могуће је надградити 

само поткровља. Изведени објекти чија је спратност 
П+1 се задржавају  у постојећим габаритима. 

услови за изградњу других објеката на парцели 
- На истој грађевинској парцели у зони изградње 

породичног становања могућа је изградња помоћних 
објектата у функцији основног (стамбеног или другог) 
објекта. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, 
вртни павиљони, перголе, отворене летње баште 
ресторана и кафеа, сл. макс. спратности „П“. 

- Површина помоћног објекта улази у индекс 
заузетости на парцели. 

 
грађевински елементи објекта 

- Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 
могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,30м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м 
- Остали грађевински елементи на нивоу приземља  

који прелазе грађевинску односно регулациону линију 
утврдиће се у сваком конкретном случају 
конзерваторским условима од стране надлежне Службе 
за заштиту. 

-  У Караџићевој улици испади на објекту (на нивоу 
поткровља) не могу прелазити грађевинску, односно 
регулациону линију.  

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

 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. 

 
правила за архитектонско обликовање објеката, 

услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију 
постојећих објеката  

Ови услови утврдиће се у сваком конкретном 
случају конзерваторским условима од стране надлежне 
Службе за заштиту. 

 
услови за уређење зелених и слободних површина 

на парцели 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
- Зеленило као пратећу намену планирати у складу 

са будућом наменом објекта. 
 
услов и начин обезбеђивања простора за 

паркирање 
- 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.  

- Обзиром да се Караџићева улица налази у оквиру 
културно-историјске поросторне целине и да има 
третман пешачке зоне, дозвољен је колски саобраћај 
само за колски прилаз власника стамбених објеката и 
возила за снабдевања објеката нестамбене намене. Из 
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ових разлога паркирање у Караџићевој улици није 
дозвољено.  

За посетиоце и кориснике нестамбениих простора 
(сувенирнице, галерије, услужни занати и сл.) 
дозвољава се паркирање у ширем или суседном блоку, 
заједничкој или јавној гаражи у обухваћеном подручју.  

  
услови ограђивања грађевинских парцела 
 - Дата су у општим правилаима грађења тачка 

4.1.3.  
- Ограђивање парцеле према Ул. Караџићевој врши 

се у складу са конзерваторским условима издатим од 
стране надлежне Службе заштите. 

 
4.2.4. Правила грађења у оквиру простора подцелине 

А2 - Заштићена културно-историјска просторна целина 
са постојећим породичним становањем "Бегова 
кућа" 
 

"Бегова кућа" је део заштићене културно 
историјске просторне целене од великог значаја, и 
будуће интервенције у простору вршиће у складу са 
конзерваторским условима издатим  од надлежне 
Службе заштите. 

 
врста и намена објеката   
- Планирана намена је породично становање, типа  

ПС-01  
- Препорука је да се "Бегова кућа" откупи од 

власника и уступи  Народном музеју Крушевац, како би 

се у овом објекту могле организовати делатности из 
области културе.  

- Забрањене су све врсте намена које би нарушиле 
амбијенталну, архитектонску, урбанистичку и 
употребну вредност објекта. 

 
компатибилне намене 
- Дозвољено је планирати делатности из области 

културе: музеј, галерија и сл. У том случају, двориште 
је могуће користити у виду летње позорнице за 
културне догађаје. 

- У оквиру постојећег објекта, могуће је планирати 
и комерцијалне делатности типа КД-02, искључиво које 
су примерене статусу овог објекта.  

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели,  

 
објекти чија је изградња забрањена 
- забрањена је изградња свих објеката који својом 

изгледом и наменом нарушавају архитектонску, 
урбанистичку, етнолошку, градитељску и визуелну 
вредност заштићеног објекта. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле, 

минимална површина парцеле 
- Минимална површина парцеле за породично 

становање је: 
 

Тип Тип објекта Мин.П парц. 
(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц.  

(м) 
ПС-01 слободностојећи 300 12 

 
положај објекта у односу на регулацију и у 

односу на границе грађевинске парцеле 
-  Постојећа регулациона линија се задржава према 

Ул. Караџићевој. 
-  Постојеће грађевинске линије објекта "Бегове 

куће" се задржавају. 
- У случају изградње помоћног објеката на парцели 

позиција истог утврдиће се конзерваторским условима 
од стране надлежне Службе заштите.  

 
највећи дозвољени индекс заузетости  
- Постојећи индекс заузетости може да се повећа 

само за површину помоћног објекта уз сагласност 
надлежне Службе заштите.  

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Задржава се постојећа спратност објекта 
 
услови изградње других објеката на парцели 
- На истој грађевинској парцели могућа је изградња 

помоћног објекта према конзерваторским условима 
надлежне Службе заштите. 

- Површина помоћног објекта улази у индекс 
заузетости на парцели. 

 
грађевински елементи објекта, правила за 

архитектонско обликовање објеката, услови за 
реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих 

објеката, услови ограђивања грађевинске парцеле 
Ови услови утврдиће се конзерваторским условима 

од стране надлежне Службе за заштиту. 
услови за уређење зелених и слободних површина 

на парцели 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
- Зеленило као пратећу намену планирати у складу 

са будућом наменом објекта. 
 
4.2.5. Правила грађења у оквиру простора подцелине 

Г4 са постојећим вишепородичним  становањем  
- Ова целина је реализована у потпуности према 

предходно донетом Плану  детаљне регулације 
стамбено пословног блока "Центар 2" у Крушевцу," из 
2006.год. (Сл лист општине Крушевац бр.11/06).   

- Објекти који су реализовани по предходно 
донетом ПДР-у из 2006.г. (реализоване целине дате су у 
графичким прилозима) могу се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката.   

         
4.2.6. Правила грађења у оквиру простора подцелине 

Б1- централни градски трг "Трг косовских јунака"  
планирана намена - површина јавне намене- 

централни градски трг. 
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- Концепт регулације централног градског трга-Трг 
косовских јунака се задржава. 

- Приликом уређења трга, поред испуњења 
функционалности овај простор мора задовољити и 
амбијентално-архитектонске вредности као реперна 
тачка града. 

- Површину трга могуће је користити за: отворене 
летње баште ресторана и кафеа, просторе за седење  и 
одмор, игру деце, поплочавање, водене површине и др.  

- На Тргу могу се организовати садржаји забаве и 
културне манифестације. 

- Трг се уређује зеленилом јавног коришћења. 
Зелене површине парковског карактера као и линеарно 
зеленило планирано је за унапређење  и додатно 
уређење, (реконструкција или ревитализација), уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

- Партерно уређење Трга, коришћење материјала, 
боја, као и других елемената који се јављају морају 
бити међусобно усклађени и јединствени за целину која 
чини Трг. 

- Пројектом реконструкције на основу извода из 
плана биће тачно утврђен распоред садржаја, као и 
избор материјала за реализацију  пешачких и зелених 
површина, расвете, урбаног мобилијара  и сл. 

 
4.2.7. Правила грађења у оквиру простора 

подцелине Г5 - градски трг-сквер 
- Трг третирати као јединствени објекат у простору 

и тако га уредити.  
- Дозвољено је формирање зоне за краћи одмор. 
- Алтернативно веза Трга са контактним простором 

(аутобуска и железничка станица) може се остварити 
путем пешачке пасареле. 

- Трг се уређује зеленилом јавног коришћења, 
мањим зеленим површинама парковског карактера, 
могуће је увођење линеарног зеленило. 

- Пројектом партерног уређења на основу извода 
из плана биће тачно утврђен распоред садржаја, избор 
материјала за реализацију расвете,  пешачких и зелених 
површина и сл. 

 
4.2.8. Правила грађења у оквиру простора 

подцелине Б7 - јавне функције (администрација и 
управа) - објекат МУП-а 
 

врста и намена објеката  
- Задржава се постојећа намена објекта  МУП-а, - 

објекат администрације и управе. 
 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Објекат МУП-а задржава  се у постојећим 

хоризонталним габаритима.  
- Дозвољава се надградња једне етаже исте намене 

на делу објекта ниже спратности - дозвољени габарит 
надградње и спратност дати су у графичким прилозима. 

  
правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију 

постојећих објеката 
- Дата су у Општим правилима грађења, тачка 

4.1.3. 
правила за архитектонско обликовање објеката 
- Дата су у тачки Општа правила изградње 4.1.3. 

- Обрада фасаде (примењени материјали, обрада 
отвора, боја и сл.) треба да буде високог квалитета и  
примерена значају објекта и локацији. 

- Нове отворе поставити у растеру као на 
постојећој фасади објекта.  

- Нове зидове радити од лаког материјала. 
извођење радова  
Радове је могуће изводити под следећим условима: 
- Радове изводити тако да не угрожавају начин 

коришћења предметног, односно суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

- Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења на конструкцији објекта, морају бити у 
складу са постојећим конструктивним системом. 

 
фазна изградња 
- Планиране надградње  извести  као архитектонску и 

функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

 
4.2.10. Правила грађења у оквиру простора 

блока Б2б - комерцијалне делатности  
 

врста и намена објеката  
- Задржава се постојећа намена објекта 

комерцијалне делатности "Коцка", типа КД-01 који  
подразумева комерцијалне делатности као трговачки 
или трговачко-пословни центри. 

- Задржава се постојећа намена објекта 
администрације и управе, објекат "Суд-а".  

- Задржава се комерцијална намена приземља 
објекта "Суд-а".(тип КД-02 дато у општим правилима 
грађења) 

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Постојећи изграђени  објекти задржавају се у 

постојећим хоризонталним и вертикалним габаритима.  
 
извођење радова  
У случају када се изводе радови на 

реконструкцији, адаптацији или санацији постојећих 
објеката радове је могуће изводити под следећим 
условима: 

- Обрада фасаде (примењени материјали, обрада 
отвора, боја и сл.) треба да буде високог кавалитета 
примерена значају објеката и локацији, обзиром да ови 
објекти представљају реперне објекте у граду. 

- Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

 
4.2.11. Правила грађења у оквиру простора подцелине 

Е1 - јавне функције (администрација и управа) 
 

врста и намена објеката  
- Постојећа намена објекта администрације и 

управе (канцеларије локалне управе и републичких 
органа) се задржава.  

компатибилне намене 
- Дозвољене су компатибилне намене из области, 

комерцијалних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.) Комерцијалне делатности 
подразумевају обављање непроизводних делатности 
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које морају бити еколошки и функционално примерене 
зони јавних функција (дато општим правилима грађења 
тачка 4.1.3.)  

- Постојећи објекат вишепородичног становања се 
задржава. 

- Постојећи објекат комерцијалних делатности 
планиран за надградњу опредењен је за разраду УП-ом. 
(тачка 3.11.) 

 
услови за формирање грађевинске парцеле, 

минимална површина парцеле 
- површина грађевинске парцеле објекта јавних 

функција (администрација и управа) одређена је 
формирањем граница површина јавне намене, односно 
положајем регулационих линија. 

- минимална површина за објекте комерцијалних 
делатности је 350м2   

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Дозвољена је надградња једне етаже исте намене 

објекта администрације и управе, највећа дозвољена 
спратност је Су+П+6  

- Постојећи вишепородични стамбени објекат 
задржава се у постојећим хоризонталним и 
вертикалним габаритима.  

- Новопланирани објекат комерцијалне делатности 
је П+1, а објекат комерцијалних делатности планиран 
за надградњу је спратности По+П+4 (дато у графичким 
прилозима). 

 
правила за архитектонско обликовање објеката 
- Планиране надградње над постојећим објектима 

извршити у складу са изведеним архитектонским изразом 
објекта или увођењем  елемената модерније архитектуре 
који би нагласили и повећали атрактивност објекта. 

- Обавеза је остварити архитектонску усклађеност 
објеката. 

- Обрада фасаде (примењени материјали, обрада 
отвора, боја и сл.) треба да буде високог кавалитета 
примерена значају објеката и локацији. 

- Нове отворе поставити у растеру као на 
постојећој фасади објекта.  

 
правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
- Дата су у Општим правилима грађења, тачка 4.1.3. 
 
извођење радова  
Радове је могуће изводити под следећим условима: 
- Радове изводити тако да не угрожавају начин 

коришћења предметног,односно суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

- Завршетке вентилационих канала и димњака, као 
и осталих постојећих инсталација извести изнад 
новоформиране кровне конструкције и обезбедити 
њихово нормално коришћење. 

- Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

 
фазна изградња 
- Није дозвољена фазна надградња објекта.  
- Планиране надградње  извести  као архитектонску 

и функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

 
4.2.12. Правила грађења у оквиру простора 

подцелине Г1 и Г2 за изградњу објеката  вишепородичног 
становања  
 

врста и намена објеката  
- Дозвољена је изградња стамбених објеката, 

објеката комерцијалних делатности, као и стамбено-
комерцијалних објеката. 

- Дозвољена је изградња објеката вишепородичног 
становања типа ВС-01 и ВС-03 

- Урбанистички параметри вишепородичног становања 
за централну градску зону су: 

урбанистички параметри централне градске зоне 

Тип Спратност Тип објекта Макс. ИЗ  
(%) 

Мин.П парц.  
(м2) 

ВС-01 До П+2 
непрекинути низ 

55 
450 

прекинути низ 500 

ВС-03 До П+4 
непрекинути низ 

55 
600 

прекинути низ 600 
 
 
-  Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

објекти са 4 и више стамбених јединица. 
- У оквиру типа ВС-01 за тип објекта у 

непрекинутом низу, могуће је изградити максимално 6 
стамбених јединица у објекту. 

компатибилне намене 
- У оквиру вишепородичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области, 
комерцијалних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл. типа КД-02 дато у општим 
правилима грађења) 

- Садржаји компатибилних намена, обавезно 
организовати у приземљима објеката у непрекинутом 
низу према улици Бријановој. 

- Однос стамбене према другим наменама је 
минимално 80% : 20%. (комерцијалне делатности само 
у приземној етажи) или 60%:40% (комерцијална 
делатност у приземљу и првој етажи) 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели,  (тип КД -02) 
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- Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати и у оквиру другог објекта на истој 
парцели. 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности 
користе се урбанистички параметри дефинисани за 
намену урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

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

- У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
материјала и робе, што подразумева отпадни материјал, 
грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

услови за  изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели 

- На истој грађевинској парцели дозвољава се 
изградња више објеката, исте или компатибилне намене 
у оквиру површине дозвољене за изградњу. 

- На истој грађевинској парцели поред изградње 
објекта планиране намене дозвољена је изградња 
надземне гараже према Општим условима за паркирање 
и гараже,тачка 4.1.4, у оквиру површине дозвољене за 
изградњу. Изградња гараже дозвољена је искључиво 
према новопланираној улици паралелној са Бријановом 
улицом.  

врста и намена објеката чија је изградња 
забрањена 

- Намена објеката чија је изградња забрањена дата 
је у  тачки 4.1.3. Општа правила изградње 

- На грађевинским парцелама није дозвољена 
изградња помоћних објеката. 

услови за формирање грађевинске парцеле, 
минимална површина парцеле 

- Услови и начин приступа грађевинској парцели 
дати су у општим правилима парцелације тачка 4.1.1.  

- Минимална површина парцеле за вишепородично 
становање је: 

 

Тип Тип објекта 
Мин. П 
парц. 
(м2)

ВС-01 непрекинути низ 450 
прекинути низ 500 

ВС-03 непрекинути низ 600 
прекинути низ 600 

 
- У зонама вишепородичног становања 

комерцијални објекти се могу градити и на парцелама 
мањим од 600м2, а већим од 300м2, са највише три 
стамбене јединице.  

напомена: Обзиром да се ради о наставку започете  
реализације и тампонирању низова у наслеђеном 
урбаном ткиву минимална ширина фронта је 12,0м. 

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

 
типологија објекта 
- Основни тип објекта је непрекинути низ дуж целе 

Бријанове и новопланиране саобраћајнице између 
подцелина Г1, Г2, Г3 и Г4, изузетак су први и задњи у 

низу које се планирају као објекти једнострано узидани 
тј. као објекти типа прекинутог низа.  

максимални индекс заузетости 
 
- Урбанистички параметри вишепородичног 

становања за централну градску зону су: 
 

Тип Тип објекта Макс. ИЗ
(%)

ВС-01 
непрекинути низ 

55 
прекинути низ 

ВС-03 
непрекинути низ 

55 
прекинути низ 

 
- На угаоним парцелама максимални степен 

заузетости је 65%. 
 
положај објекта у односу на регулацију 
- Регулационе и грађевинске линије утврђене су у 

Регулационом плану (граф.прилог бр.4),  обавезне су  и 
нису дозвољена одступања.  

- У делу низа према  Бријановој улици  у 
подцелини Г1 и Г2 регулациона линија, грађевинска 
линија стубова и грађевинска линија спратова се 
поклапају. Грађевинска линија приземља увучена је 
2,5м у односу  регулациону линију због обавезног 
формирања колонаде. 

- У дела низу према новоформираној 
саобраћајници у подцелини Г1 и Г2 грађевинска линија 
објекта је на 2,0м у односу на регулациону линију 

- У делу низа у подцелини Г1 (према пешачком 
пролазу) грађевинска линија објекта је на 3,0м у односу 
на регулациону линију 

-У делу низа у подцелини Г2 (према јавној гаражи) 
регулациона и грађевинска линија објекта се поклапају. 

- Планом је дата површина за изградњу где је 
максимална дубина објеката: 

 у низу према улици Бријановој у подцелини Г1 
- 12,5м за приземље и 15.0м за спратове  од утврђене 
регулационе односно грађевинске линије  

 у низу према улици Бријановој у подцелини Г2 
- 11,5м за приземље и 14.0м за спратове,  односно 9,5 за 
приземље и 12.00м за спратове од утврђене 
регулационе односно грађевинске линије  

 у  низу према новопланираној саобраћајници  у 
подцелини Г1 -13.0м   

 у  низу према новопланираној саобраћајници  у 
подцелини Г2 - 10.0м и 7.0м  

 у прекинутом низу у подцелини Г2 (према 
јавној гражи) -  12.00м  

 
положај објекта у односу на границе грађевинске 

парцеле и међусобна удаљеност објеката 
- Код објеката који се граде у непрекинутом низу 

изградња је од међе до међе (међусобна удаљеност је 
0,0м). Код објеката који се граде у непрекинутом низу 
није дозвољено постављање било каквих отвора на 
бочним контактним фасадама, који би онемогућили 
реализацију низа. 

- Код објеката који се граде у прекинутом низу 
одстојање од границе суседне парцеле дата су у 
Регулационом плану (граф. прилог бр. 4) 



   292                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                  09.07.2016. 

 

- Све фасадне равни које се налаза на 2,5м или 
мање од границе суседне парцеле, могу имати само 
отворе са високим парапетом од 1,6м. 

- Међусобна удаљеност нових и околних објеката 
дата је позицијом њихових грађевинских линија у 
Регулационом плану - (граф.прилог бр.4)  

-  За објекте који су међусобно удаљени мање од 
5,0м не могу се на суседним странама предвиђати 
наспрамни отвори стамбених просторија. 

највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Максимална дозвољена спратност износи: 
 у делу према Бријановој улици  у подцелини Г1 

је П+4 
 на делу према новопланираној саобраћајници у 

подцелини Г1 је П+4  
 у делу према Бријановој улици  у подцелини Г2 

је П+4 
 на крају низа у Бријановој улици (према јавној 

гаражи)  у подцелини Г2  је П+4 
 у делу према новопланираној саобраћајници  у 

подцелини Г2 је П+2 
 
вертикална регулација 
- У формирању низа обавезно водити рачуна о 

суседу и усаглашавању елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања и то: 

 
    у Бријановој улици 
- Доња кота плоче изнад приземља објекта 

(завршна кота колонаде) и кровни венци представљају 
основне елементе који дефинишу висинску регулацију 
објекта. У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседима и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања.  

- Завршна кота колонаде  се  утврђује на висини од 
4.00м у односу на апсолутну коту дату у оквиру колонаде. 

-  Кота колонаде је утврђена у односу на апсолутну 
коту нивелете јавног пута и износи +0,20м. Кота пода  
приземља је пропорционално промењљива у складу са 
котом колонаде, али не може бити мања од утврђеног 
минимума +0,20м. Све висинске разлике, као и висинска 
разлика између колонада суседних објеката  савладавају 
се степеништем и рампама (асолутне коте колонаде 
дате су у граф. прилогу бр. 5.)  

- Висина кровног венца је променљива и 
пропорционално се усклађује у односу на променљиву 
коту колонаде и коте приземља, као и са котом изведене 
висине кровних венаца суседних објеката . 

- Завршна кота слемена за максимални нагиб крова 
од 25º у односу на коту венца дата је:  

 на 4,0м за дубину објеката од 15,0 м  
 на 3,7м за дубину објеката од 14,0м  
 на 3,2м за дубину објеката од 12,0 м  
 према новопланираној саобраћајници  
Код дефинисања вертикалне регулације објеката 

према новопланираној саобраћајници у непрекинутом  
или прекинутом низу водити рачуна о висини следећих 
елемената објекта:  

 доњој коти плоче изнад приземља објеката, која 
је дата на висини од 3.50м у односу на нулту коту 
објекта. 

 коту кровног венца обавезно усагласити  са 
венцем на суседним објектима  

- Завршна кота слемена за максимални нагиб крова 
од 25º у односу на коту венца дата је:   

 на 3,5м за дубину објеката од 13,0 м  
 на 3,0м за дубину објеката од 10,0 м  
 на 2,6м за дубину објеката од 9,0 м  
 на 2,1м за дубину објеката од 7,0 м  

 
пасажи и пролази 
- Могуће је отварање пролаза ка унутрашњости 

парцеле кроз фасадну раван објекта.  
- Прилаз на парцелу за смештај возила корисника 

стамбеног и пословног простора обезбеђује се са 
новопланиране улице. 

- Минимална ширина пролаза уколико се користи 
као колски је 3.00м, односно 1.50м, уколико се користи 
као пешачки, најмање корисне висине 3.00м. 

 
грађевински елементи објекта 
-Хоризонтална пројекција испада поставља се у 

односу на грађевинску, односно регулациону линију. 
Грађевински елементи  објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију и 
то: 

 излози локала - 0,30м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

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

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

 
грађевински елементи објекта према Бријановој 

улици 
- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 

на нивоу спратова могу да пређу грађевинску линију 
стубова у  приземљу, односно регулациону линију и то 
на делу вишем од 4.00м.  на следећи начин: 

 на делу објекта према Бријановој улици - 0,5м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% уличне фасаде изнад приземља 

 на делу објекта према унутрашњем дворишту - 
0,9м  али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30%  фасаде изнад приземља 

 
грађевински елементи објекта према 

новопланираној улици 
- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 

на нивоу спратова могу да пређу грађевинску линију 
приземља, и то на делу вишем од 3.50м на следећи 
начин: 

 на делу објекта према улици - 0,9м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 50% 
уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према унутрашњем дворишту - 
0,9м  али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30%  фасаде изнад приземља, 

  грађевински елементи објекта у подцелини Г1 
према пешачкој комуникацији 

 испади (еркери, балкони, терасе) нису 
дозвољени  
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 грађевински елементи објекта у подцелини Г2 
према улазу у јавну гаражу 

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе)  
на нивоу спратова могу да пређу грађевинску линију 
приземља на следећи начин: 

 највише - 0,6м, али укупна површина грађе-
винских елемената не може прећи 30% уличне фасаде 
изнад приземља, 

 
услов и начин обезбеђивања простора за 

паркирање 
- Дати су у општим правилима за паркирање и 

гараже 4.1.4. 
- Дозвољена је изградња надземне гараже према 

правилима датим у ставу "услови за  изградњу других 
објеката на истој грађевинској парцели" 

- Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, 
паркирање се може организовати на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи. 

 
правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију 

постојећих објеката 
- Доградња постојећих објеката није дозвољена.  
- На простору између регулационе и грађевинске 

линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвољено је: инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта.  

- На осталом простору до привођења планираној 
намени постојећи објекти могу се реконструисати без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

- Објекти који су реализовани по претходно 
донетом ПДР-у из 2006.г. (реализоване целине дате су у 
графичким прилозима) могу се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

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

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно  

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

правила за архитектонско обликовање објеката 
- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 

фасада на деловима објеката у низу који су окренути 
према саобраћајницама, њиховом обликовању и 
коришћењу детаља у архитектури, као и материјалима 
који ће се користити у обради фасаде. 

- За реализацију објеката у низу обавезно 
планирати косе двоводне кровове уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу (цреп, тегола у 
бојама блиским боји црепа).  Максимални нагиб 
кровова је 25º са завршном кровном атиком, висине 
1.00 – 1.20м. 

- У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања.  

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
на колонади у низу према улици Бријановој, обликовању 
стубова и коришћењу детаља у архитектури и 
декорацији стубова или у поплочавању партера, као и 
материјалима који ће се користити у обради фасаде 
приземља. Водити рачуна о обради фасаде објеката 
(фасадној профилацији, детаљима фасада) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и архитектонских 
вредности централног градског подручја.  

- Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

- На угаоном објекту кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката у оба правца. 

- У случају спајања две или више парцела ради 
изградње новог објекта, његову фасаду обрадити на тај 
начин да одражава ширину фронта постојећих парцела, а 
у циљу спречавања појаве дугачких монотоних фасада. 

- На објектима у низу забрањена је употреба 
забатног зида на уличним фасадама. 

- Код објеката у низу водити рачуна да елементи 
одвођења воде са кровних равни буду ''скривени''. 

- Остале одреднице дате су тачки 4.1.3. Општа 
правила грађења 

 
услови ограђивања грађевинских парцела 
 - Грађевинске парцеле за вишепородично 

становање се по правилу не ограђују,  
-  Ограђивање парцела се дозвољава (унутар 

парцеле) према суседним парцелама. 
 
**урбанистички параметри за за реализацију 

објекта на к.п.бр.369/1 и 369/2КО Крушевац у 
подцелини Г1 

 
Обзиром да се наведене кат.парцеле налазе на 

завршетку подцелине Г1 (угаоне парцеле) и да не 
постоји физичка могућност формирања парцеле од 
600м2, а ради наставка започете реализације физичких 
структура поред предходно наведених правила 
примењују се следећи параметри: 

- грађ.парцела се формира од к.п.бр.369/1 и 369/2 
обе КО Креушевац 

- мин.ширина фронта износи 10,5м 
- макс. Из је 65% 
- максимални број је 12 стамбених јединица 
 
4.2.13. Правила грађења у оквиру простора 

подцелине Б6  за изградњу објеката  
вишепородичног становања  
 

врста и намена објеката  
 
- Дозвољена је изградња стамбених објеката, 

објеката комерцијалних делатности, као и стамбено-
комерцијалних објеката.  

- Дозвољена је изградња објеката вишепородичног 
становања типа ВС-03 

- Урбанистички параметри вишепородичног 
становања за централну градску зону су: 
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урбанистички параметри централне градске зоне 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин.П парц. 
(м2) 

ВС-03 До П+4 
непрекинути низ 

55 
600 

прекинути низ 600 
 

-  Вишепородични стамбени објекти су стамбени објекти са 4 и више стамбених јединица. 
 
 
компатибилне намене 
- У оквиру вишепородичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области, 
комерцијалних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл. типа КД-02 дато у општим 
правилима грађења) 

- Садржаји компатибилних намена, обавезно 
организовати у приземљима објеката у непрекинутом 
низу према Балканској улици. 

- Однос стамбене према другим наменама је 
минимално 80% : 20%. (комерцијалне делатности само 
у приземној етажи) или 60%:40% (комерцијална 
делатност у приземљу и првој етажи) 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели, (тип КД -02) 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности 
користе се урбанистички параметри дефинисани за 
намену урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

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

- У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
материјала и робе, што подразумева и отпадни материјал, 
грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

 
врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
- Намена објеката чија је изградња забрањена дата 

је у  тачки 4.1.3. Општа правила грађења 
- На грађевинским парцелама није дозвољена 

изградња помоћних објеката. 
 
услови за формирање грађевинске парцеле, 

минимална површина парцеле 
- Услови и начин приступа грађевинској парцели 

дати су у општим правилима парцелације тачка 4.1.1. 
- Минимална површина парцеле за вишепородично 

становање је: 
 

Тип Тип објекта Мин. П парц.
(м2)

ВС-03 непрекинути низ 600 
прекинути низ 600 

 
- У зонама вишепородичног становања 

комерцијални објекти се могу градити и на парцелама 
мањим од 600м2, а већим од 300м2 са највише 3 
стамбене јединице. 

 
напомена: Обзиром да се ради о наставку започете  

реализације и тампонирању низова у наслеђеном 
урбаном ткиву минимална ширина фронта је 12,0м. 

 
типологија објекта 
- Основни тип објекта је непрекинути низ дуж целе 

Балканске улице. Изузетак су први и задњи у низу које 
се планирају као објекти једнострано узидани тј. као 
објекти типа прекинутог низа.  

 
максимални индекс заузетости 
- Урбанистички параметри вишепородичног 

становања за централну градску зону су: 
 

Тип Тип објекта Макс. ИЗ 
(%)

ВС-03 
непрекинути низ 

55 
прекинути низ 

 
- На угаоним парцелама максимални степен 

заузетости је 65%. 
 
положај објекта у односу на регулацију 
- Регулационе и грађевинске линије утврђене су у 

Регулационом плану  (дато у графичком прилогу бр.4),  
обавезне су  и нису дозвољена одступања.  

- У делу низа према Балканској улици удаљење 
грађевинске линије од регулационе је  променљиво  и 
износи минимално 3,0м у односу на регулациону 
линију, (граф.прилог бр.4) 

- У делу низа према новоформираној 
саобраћајници грађевинска линија објекта је на 3,0м у 
односу на регулациону линију. 

- У делу низа према јавној гаражи грађевинска 
линија објекта  је на 2,5м у односу на регулациону 
линију. 

- Планом је дата површина за изградњу где је 
максимална дубина објеката: 

 у низу према улици Балканској - 15,0м од 
утврђене грађевинске линије  

 у низу према јавној гаражи - 12,0м од утврђене 
грађевинске линије 

 
положај објекта у односу на границе грађевинске 

парцеле и међусобна удаљеност објеката 
- Код објеката који се граде у непрекинутом низу 

изградња је од међе до међе (међусобна удаљеност је 
0,0м), и није дозвољено постављање било каквих 
отвора на бочним контактним фасадама, који би 
онемогућили реализацију низа. 
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- Међусобна удаљеност нових и околних објеката 
дата је позицијом њихових грађевинских линија у 
Регулационом плану - (граф. прилог бр. 4)  

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
 
- Максимална дозвољена спратност износи П+4 
 
вертикална регулација 
 
- У формирању низа обавезно водити рачуна о 

суседу и усаглашавању  елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. Завршна кота 
плоче изнад приземља и кровни венци представљају 
основне елементе који дефинишу висинску регулацију 
објекта.  

- Висина кровног венца је променљива и 
пропорционално се усклађује у односу на променљиву 
коту приземља, као и са котом изведене висине кровних 
венаца суседних објеката . 

- Завршна кота слемена за максимални нагиб крова 
од 35º у односу на коту венца дата је :  

 на 4,5м за дубину објеката од 15,0 м  
 на 3,6м за дубину објеката од 12,0 м  
 
 пасажи и пролази 
-  Могуће је отварање пролаза кроз фасадну раван 

објекта.  
- Прилаз на парцелу за смештај возила корисника 

стамбеног и пословног простора обезбеђује се са 
новопланиране улице. 

- Минимална ширина пролаза уколико се користи 
као колски је 3.00м, односно 1.50м, уколико се користи 
као пешачки, најмање корисне висине 3.00м. 

 
грађевински елементи објекта 
-Хоризонтална пројекција испада поставља се у 

односу на грађевинску линију. 
Грађевински елементи  објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску  линију и то: 
 излози локала - 0,30м, по целој висини, када 

најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

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

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м  
- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 

на нивоу спратова могу да пређу грађевинску линију 
изнад приземља на делу вишем од 3,5 м.  на следећи 
начин: 

 на делу објекта према Балканској улици - 1,2 м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља 

 на делу објекта према новопланираној 
саобраћајници  и јавној гаражи - 1,2м али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30%  
фасаде изнад приземља 

 
изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 

- На истој грађевинској парцели није дозвољена 
изградња више објеката, исте или компатибилне намене 
у оквиру површине дозвољене за изградњу. 

 
услов и начин обезбеђивања простора за 

паркирање 
- Дати су у општим правилима за паркирање и 

гараже 4.1.4. 
- Уколико не постоји могућност за паркирање 

возила на припадајућој грађевинској парцели, 
паркирање се може организовати на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи. 

 
правила за архитектонско обликовање објеката 
- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта које треба усагласити уз 
минимална одступања.  

- У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања.  

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката у низу који су окренути 
према саобраћајницама, обликовању и коришћењу 
детаља у архитектури, као и материјалима који ће се 
користити у обради фасаде. 

- Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

- Водити рачуна о обради фасаде објеката 
(фасадној профилацији, детаљима фасада) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и архитектонских 
вредности централног градског подручја.  

- За реализацију објеката у низу обавезно 
планирати косе двоводне кровове уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу (цреп, тегола у 
бојама блиским боји црепа).  Максимални нагиб 
кровова је 35º са завршном кровном атиком, висине 
1.00 – 1.20м. 

- На угаоном објекту кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката у оба правца. 

- У случају спајања две или више парцела ради 
изградње новог објекта, његову фасаду обрадити на  
начин да одражава ширину фронта постојећих парцела, 
а у циљу спречавања појаве дугачких монотоних 
фасада. 

- На објектима у низу забрањена је употреба 
забатног зида на уличним фасадама. 

- Код објеката у низу водити рачуна да елементи 
одвођења воде са кровних равни буду ''скривени''. 

- Остале одреднице дате су тачки 4.1.3. Општа 
правила грађења 

правила за реконструкцију, доградњу и 
адаптацију постојећих објеката 

-  Доградња постојећих објеката није дозвољена. 
- До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

- Објекат који је реализован по предходно донетом 
ПДР-у из 2006.г. (реализоване целине дате су у 
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графичким прилозима) може се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

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

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно.  

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

 
услови ограђивања грађевинских парцела 
 - Није дозвољено ограђивање према Балканској 

улици.  
- Ограђивање парцела се дозвољава према 

новопланираној саобраћајници, јавној гаражи и према 
суседним парцелама. 

 
**урбанистички параметри за за реализацију 

објекта на деловима к.п.бр. 398/1,398/5, 399, 400 и 
401/1 све КО Крушевац у подцелини Б6 

 
Обзиром да се наведене кат.парцеле налазе на 

завршетку подцелине Б6 (угаоне парцеле) и да не 
постоји физичка могућност формирања парцеле од 
600м2, а ради наставка започете реализације физичких 
структура поред предходно наведених правила 
примењују се следећи параметри: 

- грађ.парцела се формира од делова к.п.бр. 
398/1,398/5, 399, 400 и 401/1 све КО Крушевац  

- макс. Из је 65% 
- максимални број је 10 стамбених јединица 
 
4.2.14. Правила грађења у оквиру простора 

подцелине Б4  - комерцијалне делатности у оквиру 
низа објеката градитељског наслеђа 
 

Све врсте интервенција као и изградња објеката 
на овом простору могућа је само уз предходно издате 
услове и сагласност надлежне Службе заштите 
(Завод за заштиту споменика културе-Краљево); 

 
врста и намена објеката  
- Планирана намена су комерцијалне делатности 

тип КД-02.  
- Тип КД-02 подразумева обављање делатности из 

области: трговине, угоститељства, туризма, занатства, 
услуга, пословања и финансија, бирои, агенције  и слично. 

- Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности, чији су садржаји 
еколошки и функционално примерени и који се по 
карактеру и капацитету могу организовати у оквиру 
планираних објеката и услова простора. Пословни 
садржаји не смеју угрожавати функционисање  
становања, посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

- Садржаји комерцијалних делатности, обавезно 
организовати у приземљима објеката. 

 

компатибилне намене 
- Компатибилне намене у оквиру подцелине су: 

становање, јавне функције (постојећи објекат 
администрације и управе -"Завод за запошљавање"), 
као и  делатности из области културе.  

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, као 
компатибилна намена може бити заступљено  становање, 
тада је  однос делатности према становању 80% : 20%. 

услови за формирање грађевинске парцеле, 
минимална површина парцеле 

- Обзиром на величине и ширине постојећих 
кат.парцела није дозвољена парцелација (уситњавање),  осим 
за потребе реализације површина и објеката јавне намене. 

- Како је групација објекта у низу уз Ул.Балканску 
у другом и трећем степену заштите градитељског 
наслеђа, задржавају се постојећи фронтови парцела с 
тим да је могуће укрупњавање односно препарцелација 
постојећих парцела. 

 
положај објекта у односу на регулацију 
- Положај регулационе, односно грађевинске 

линије  утврђен је у Регулационом плану (дато је у 
графичком прилогу бр. 4) 

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Највећа дозвољена спратност дата је у графичким 

прилозима.   
 
типологија објекта 
- Основни тип објекта је непрекинути низ дуж целе 

Балканске улице.  
 
правила за архитектонско обликовање објеката, 

услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију 
постојећих објеката, грађевински елементи објекта 

Ови услови утврдиће се у сваком конкретном 
случају конзерваторским условима од стране надлежне 
Службе за заштиту. 

 
пасажи и пролази 
-  Могуће је отварање пролаза кроз фасадну раван 

објекта.  
- Минимална ширина пешачког пролаза је 1.50м. 
 
услови ограђивања грађевинских парцела 
 - Није дозвољено ограђивање према Балканској 

улици. 
- Унутрашњи део парцеле  могуће је ограђивати 

према општим правилаима грађења тачка 4.1.3. 
 
услови за изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели 
- На истој грађевинској парцели није дозвољена 

изградња других објеката. 
 
услови и начин обезбеђивања простора за 

паркирање 
- У зони ужег градског центра за посетиоце и 

кориснике нестамбениих простора (сувенирнице, 
галерије, услужни занати и сл.), као и за кориснике 
стамбеног простора дозвољава се паркирање у ширем 
или суседном блоку, заједничкој или јавној гаражи у 
обухваћеном подручју.  
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- Обзиром да је Планом предвиђена изградња више 
јавних гаража, део тако планираног паркинг простора 
могу користити и корисници објеката чија је изградња 
планирана.  

4.2.15. Правила грађења у оквиру простора блокова 
Б3б и Б3ц за изградњу објеката вишепородичног 
становања  

 

врста и намена објеката  
- Дозвољена је изградња стамбених објеката и 

стамбено-комерцијалних објеката. 
- Дозвољена је изградња објеката вишепородичног 

становања типа ВС-03 у блоку Б3б и типа ВС-04 у 
блоку Б3ц. 

- Урбанистички параметри за блокове Б3б и Б3ц 
вишепородичног становања за централну градску зону су : 

 
урбанистички параметри централне градске зоне  

Блок Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин.ширина 
фронта парц. 

(м) 

Б3б ВС-03 До П+4 
слободностојећи 

50 
600 25 

непрекинути низ 600 20 
прекинути низ 600 20 

Б3ц ВС-04 до П+6 
слободностојећи 

50 
1500 30 

непрекинути низ 1000 25 
прекинути низ 1000 25 

 
- Под слободностојећим објектима подразумевају 

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

-  Вишепородични стамбени објекти су стамбени 
објекти са 4 и више стамбених јединица. 

 
компатибилне намене 
- У оквиру вишепородичног становања, могу бити 

заступљене компатибилне намене из области, 
комерцијалних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл. типа  КД-02 дато у општим 
правилима грађења) 

- Садржаје компатибилних намена, организовати у 
приземљима објеката. 

- Однос стамбене према другим наменама је 
минимално 80% : 20%  

 
услови за  изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката стамбене или стамбено-
комерцијалне намене.  

- На истој грађевинској парцели поред изградње 
објекта планиране намене дозвољена је изградња 
надземне гараже према Општим условима за паркирање 
и гараже, тачка 4.1.4, у оквиру површине дозвољене за 
изградњу. Улаз/излаз у гараже дозвољен је искључиво 
из новопланиране блоковске саобраћајнице.  

 
врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
- Намена објеката чија је изградња забрањена дата 

је у  тачки 4.1.3. Општа правила грађења. 
- Изградња објеката чија је намена 100%  

комерцијална делатност није дозвољена. 
- На грађевинским парцелама није дозвољена 

изградња помоћних објеката. 
 
услови за формирање грађевинске парцеле, 

минимална површина парцеле 

- Услови и начин приступа грађевинској парцели 
дати су у општим правилима парцелације тачка 4.1.1. 

- Минимална површина парцеле за вишепородично 
становање је: 

 

Блок Тип Тип објекта 
Мин. П 
парц. 
(м2) 

Б3б  
ВС-03 

непрекинути низ 600 
прекинути низ 600 

Б3ц ВС-04 
слободностојећи 1.500 
непрекинути низ 1.000 
прекинути низ 1.000 

 
типологија објекта 
-  У реализацији физичких структура тј.објеката у 

блоку Б3б и Б3ц дата је њихова позиција  и 
композиционо решење који су обавезни и нису 
дозвољена одступања. То подразумева да се физичке 
структуре (објекти) "лепе" једнострано или обострано 
за други објекат у зависности од њихове позиције у 
оквиру зоне дозвољене за изградњу. 

- Могући тип објеката планиране изградње дат је у 
табели. 

 
максимални индекс заузетости 
- Урбанистички параметри вишепородичног 

становања за централну градску зону дати су на нивоу 
блока: 

 

Блок Тип Тип објекта Макс.ИЗ  
(%) 

 
Б3б 

 
ВС-03 

непрекинути низ 50 прекинути низ 

Б3ц ВС-04 
слободностојећи 

50 непрекинути низ 
прекинути низ 
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положај објекта у односу на регулацију 
- Регулационе и грађевинске линије утврђене су у 

Регулационом плану  (граф.прилог бр.4),  обавезне су  и 
нису дозвољена одступања. 

- Грађевинске линије дате су за приземље, спратове 
и подземну гаражу  у оквиру зона дозвољене изградње.  

- Тачни положај подземне грађевинске линије 
подземних гаража утврдиће се накнадно (у оквиру зоне 
за изградњу подземне гараже) на основу геотехничке 
документације за изградњу подземне гараже и стања 
суседних објеката.   

- Планом је дата површина за изградњу где је 
максимална дубина објеката: 

  за блок Б3б су 12,0м и 14,0м  
 за блок Б3ц су 12,5м,  13,0м, и 13,5м 
 
положај објекта у односу на границе грађевинске 

парцеле и међусобна удаљеност објеката 
- Код објеката који се граде у непрекинутом низу 

(од међе до међе) међусобна удаљеност је 0,0м, и није 
дозвољено постављање било каквих отвора на бочним 
контактним фасадама, који би онемогућили 
реализацију низа. 

- Међусобна удаљеност стамбених слободностојећих 
вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање ½ висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на ¼ висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе на стамбеним просторијама 
(као и атељеима и пословним просторијама). 

- Међусобна удаљеност стамбених објеката од 
других објеката нестамбене намене износи најмање ¼ 
висину вишег објекта, али не може бити мање од 8,0м. 

- Међусобна удаљеност објеката дата је позицијом 
њихових грађевинских линија у Регулационом плану - 
(граф.прилог бр.4)  

 
највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Максимална дозвољена спратност износи 
 за блок Б3б је  По+П+4 
 за блок Б3ц је  По+П+6 
вертикална регулација  
- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. Обавезно је међусобно 
ускалађивање висина коте плоче изнад приземља и 
кровних венаца са суседним објектима уз минимална 
одступања. 

 у блоку Б3б - Доња кота плоче изнад приземља 
објекта је 4,0м 

 у блоку Б3ц - Доња кота плоче изнад приземља 
објекта је 4,0м 

- Изнад коте плоче задње етаже дозвољен је надзидак 
максимално 0,5м (за потребе постављања кровне 
конструкције и термичког слоја таванског простора). 

- Доња кота кровног венца је на 22,0м у односу на 
коту приземља, а макс. нагиб крова је 15º.  

 
пасажи и пролази  
- Могуће је отварање пролаза ка унутрашњости 

парцеле кроз фасадну раван објекта.  

- Прилаз на парцелу за смештај возила корисника 
стамбеног и пословног простора обезбеђује се са јавне 
површине. 

- Минимална ширина пролаза уколико се користи 
као колски је 3.00м, односно 1.50м, уколико се користи 
као пешачки, најмање корисне висине 3.00м. 

 
грађевински елементи објекта  
- Хоризонтална пројекција испада поставља се у 

односу на грађевинску линију. 
Грађевински елементи  објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску линију и то: 
 излози локала - 0,30м, по целој висини, када 

најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже максимално 1,5м по целој ширини 
објекта са висином изнад 3,0м 

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м 
- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 

на нивоу спратова могу прећи грађевинску линију 
приземља највише 1,3м и то на делу вишем од 4.00м. 

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 
дозвољени су преко утврђених грађевинских линија 
спратова највише 0,5м, али укупна површина грађе-
винских елемената не може прећи 20%  фасаде 
спратних етажа изнад приземља. 

- Грађевинска линија спратова дата је у 
Регулационом плану - граф. прилог бр. 4 

 
услов и начин обезбеђивања простора за 

паркирање и гаражирање  
- Укупан број паркинг места у гаражама и партеру 

мора да задовољи потребе паркирања за капацитете 
припадајуће грађевинске парцеле, према општим 
правилима за паркирање и гараже тачка 4.1.4 

- Дозвољена је изградња, подземних гаража, 
полукопаних и надземних гаража. 

подземне и полуукопане гараже 
- За подземне гараже примењују се општа правила 

за паркирање и гараже тачка 4.1.4, с тим да кота крова 
гараже мора бити у нивоу терена. 

- За полукопане гараже примењују се општа 
правила за паркирање и гараже тачка 4.1.4 с тим да 
раван кров гараже је на макс.+1,2м од коте терена. 

- Позиција улаз/ излаз дат је у графичким 
прилозима. 

- Обавезно је кровове гаража (укопаних или 
полуукопаних) уредити као део планираних тргова у 
оквиру блокова са адекватним партерним уређењем 
(зеленило, поплочање, урб. мобилијар и сл.) 

- Могу заузимати  до 90% површине парцеле. 
- Тачни положај подземне грађевинске линије 

утврдиће се у накнадно (у оквиру зоне за изградњу 
подземне гараже) на основу геотехничке документације 
за изградњу подземне гараже и стања суседних 
објеката.   

- Обавезна је израда Елабората "Мере техничке 
заштите околних објеката од обрушавања", на основу 
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кога ће се тачно дефинисати положај грађ. линија у 
односу на суседне објекте. 

 
надземне гараже 
- На истој грађевинској парцели поред изградње 

објекта планиране намене дозвољена је изградња 
надземне гараже. 

-  За надземне гараже примењује се општа правила 
за паркирање и гараже, тачка 4.1.4, у оквиру површине 
дозвољене за изградњу.  

- Улаз/излаз у гараже дозвољен је искључиво из 
новопланиране блоковске саобраћајнице.  

 
правила за архитектонско обликовање објеката 
- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 

фасада на деловима објеката према јавним 
површинама, обликовању и обради фасада (фасадној 
профилацији, детаљима) са циљем постизања вишег 
квалитета урбаних и архитектонских вредности 
централног градског подручја. 

- Приликом изградње новог објекта обавезно 
водити рачуна о суседу и усаглашавању елемената на 
суседним објектима уз минимална одступања, 
првенствено коте плоче изнад приземља и кровних 
венаца.  

- Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

- Обавезно планирати косе кровове са 
макс.нагибом од 15º. Боје кровног покривача 
усагласити са суседним објектима. 

- На угаоном објекту кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката у оба правца. 

- У случају спајања две или више парцела ради 
изградње новог објекта, фасаду обрадити тако да се не 
наглашава ширина фронта у циљу спречавања појаве 
дугачких монотоних фасада. 

- Забрањено је формирање забатног зида ка 
уличним фасадама и унутрашњим трговима. 

 
правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
- Доградња постојећих објеката није дозвољена.  
- До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката.  

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно.   

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

 
услови ограђивања грађевинских парцела 
 -  Није дозвоњено ограђивање грађевинских 

парцела за вишепородично становање.  
 
фазна изградња композиционог решења 

-   Дозвољена је фазна реализација композиционог 
решења у блоковима Б3б и Б3ц, уз обавезу да сваки 
објекат који се гради чини функционалну и 
архитектонску целину. У току фазне реализације 
композицоног решења  не сме се угрожавати 
реализација остатка решења односно позиције 
структура чија изградња тек треба да се рализује.  

 
4.3. Смернице за спровођење Плана 
Спровођењем Плана обезбеђује се уређење 

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

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

 
спровођење плана вршиће се: 
-  директном применом Плана, односно применом 

правила грађења и уређења датих овим Планом 
- урбанистичко-техичким документима: пројектом 

парцелације, препарцелације, елаборатом геодетских 
радова под условима датим у Плану. 

- урбанистичким пројектом под условима  датим у 
тачки 3.11.( Локације за које је обавеза израда пројекта 
парцелације, односно  препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса). 
Локације за које је обавезна израда Урбанистичког 
пројекта дате су графичком прилогу бр. 9 

- издавањем локацијске дозволе (директно на 
основу правила уређења и грађења овог плана, у 
случајевима када План представља основ за издавање 
локацијске дозволе). 

 
изградња у складу са одредбама плана  
- Свака изградња објеката, реконструкција, 

доградња и надградња објеката, односно извођење 
грађевинских и других радова у оквиру подручја 
захваћеног Планом мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом. 

- За све објекте који се у складу са правилима 
датих у Плану могу надградити  потребно је предходно 
извршти проверу и доказати статичку стабилност истог. 

- За све врсте радова на  објектима градитељског 
наслеђа, за објекте у  оквиру заштићене културно-
историјске просторне целине, као и за планиране 
објекте (тампонирање између објеката градитељског 
наслеђа) у ул. Балканској, потребно је прибављање 
конзерваторских услова и сагласности од стране 
надлежне Службе заштите.   

 
- Примена Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.Гл.РС. 
бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
Планом дефинисани. 

 
интервенције на постојећим објектима до 

привођења простора планираној намени 
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- У границама Плана до привођења простора 
планираној намени ради стварања услова коришћења 
објеката дозвољена је: адаптација, санација, реконструкција 
(извођење радова у постојећем хоризонталном и 
вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће 
(редовно) одржавање објекта.  

 
други елементи од значаја за спровођење Плана 
- Постојећи објекат се може порушити и заменити 

новим објектом, чија изградња мора бити у складу са 
параметрима утврђеним овим Планом. 

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

- Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
овим планом која је у супротности са истим надлежни 
орган управе ће обуставити, односно уколико је објекат 
изграђен наложити рушење. 

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

 

 
Аналитичко геодетски елементи, координате за пренос површина јавне намене 

 
1    7526539.242    4826793.143 
2    7526546.307    4826794.058 
3    7526548.795    4826794.469 
4    7526549.641    4826794.608 
6    7526573.198    4826798.022 
7    7526572.271    4826804.416 
8    7526574.510    4826804.715 
9    7526574.795    4826802.880 
11    7526592.400    4826805.590 
12    7526593.486    4826805.784 
13    7526593.815    4826803.830 
14    7526600.181    4826804.905 
16    7526640.399    4826811.694 
17    7526646.237    4826812.679 
26    7526698.309    4826769.144 
27    7526709.075    4826764.461 
28    7526709.527    4826764.924 
29    7526711.557    4826763.489 
30    7526712.511    4826762.921 
31    7526713.386    4826762.235 
32    7526714.166    4826761.444 
33    7526714.720    4826760.735 
34    7526715.394    4826759.598 
35    7526715.822    4826758.572 
36    7526715.034    4826756.334 
37    7526713.641    4826754.284 
38    7526706.736    4826746.127 
39    7526707.961    4826745.030 
40    7526706.184    4826742.995 
41    7526704.984    4826744.058 
42    7526697.435    4826735.141 
43    7526692.777    4826729.978 
44    7526694.033    4826728.698 
45    7526692.273    4826726.616 
46    7526691.022    4826727.679 
47    7526689.875    4826726.302 

48    7526681.017    4826715.716 
49    7526677.613    4826711.666 
50    7526671.591    4826716.729 
51    7526653.827    4826731.662 
52    7526645.130    4826738.973 
53    7526647.734    4826742.013 
54    7526640.589    4826747.855 
55    7526644.263    4826752.139 
56    7526648.194    4826756.721 
57    7526649.665    4826755.459 
59    7526656.893    4826763.885 
61    7526669.514    4826753.255 
62    7526668.121    4826751.639 
64    7526671.804    4826750.019 
65    7526673.933    4826752.550 
66    7526674.678    4826753.479 
67    7526677.725    4826757.282 
68    7526681.910    4826762.505 
72    7526644.068    4826768.320 
73    7526645.745    4826775.674 
74    7526647.633    4826783.949 
75    7526649.121    4826788.796 
78    7526642.901    4826794.342 
79    7526626.369    4826791.937 
 80    7526592.789    4826787.053 
 81    7526584.206    4826785.804 
82    7526573.681    4826784.273 
83    7526570.440    4826783.802 
84    7526572.030    4826772.869 
85    7526572.239    4826771.432 
86    7526578.024    4826772.273 
87    7526578.070    4826771.937 
88    7526579.510    4826761.586 
89    7526582.466    4826761.998 
90    7526584.463    4826762.275 
91    7526585.380    4826762.409 
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92    7526586.266    4826762.136 
93    7526586.950    4826761.509 
94    7526587.299    4826760.651 
95    7526589.428    4826746.311 
96    7526592.342    4826746.743 
97    7526593.904    4826736.465 
98    7526604.908    4826738.125 
99    7526606.855    4826725.213 
100    7526607.262    4826722.515 
101    7526614.246    4826723.634 
102    7526613.366    4826729.066 
103    7526612.510    4826734.351 
104    7526619.530    4826735.329 
105    7526619.266    4826737.223 
107    7526624.643    4826737.855 
118    7526613.922    4826694.768 
125    7526609.930    4826690.675 
126    7526608.515    4826692.840 
127    7526606.563    4826695.970 
129    7526604.298    4826712.995 
130    7526603.182    4826721.391 
131    7526600.808    4826721.039 
132    7526597.960    4826720.617 
133    7526589.530    4826719.368 
134    7526587.222    4826734.944 
135    7526585.802    4826745.302 
136    7526581.653    4826744.733 
138    7526571.678    4826743.366 
141    7526567.809    4826769.147 
142    7526565.274    4826768.766 
145    7526553.788    4826767.041 
146    7526553.403    4826769.604 
147    7526553.292    4826770.341 
149    7526550.092    4826791.572 
150    7526642.822    4826740.913 
151    7526639.604    4826737.086 
152    7526636.101    4826740.031 
153    7526634.897    4826741.043 
154    7526634.302    4826741.502 
155    7526633.054    4826742.359 
156    7526631.928    4826743.015 
157    7526630.356    4826743.761 
158    7526629.224    4826744.205 
159    7526627.387    4826744.747 
160    7526619.157    4826747.122 
161    7526608.929    4826750.073 
162    7526607.057    4826750.707 
163    7526604.680    4826752.150 
164    7526603.069    4826753.815 
165    7526597.127    4826761.895 
166    7526595.655    4826763.787 
167    7526595.302    4826764.586 
168    7526591.188    4826773.888 

169    7526590.405    4826778.891 
172    7526645.217    4826787.396 
173    7526646.000    4826782.393 
176    7526603.005    4826700.577 
177    7526600.602    4826702.734 
178    7526595.082    4826707.692 
179    7526589.634    4826713.877 
180    7526585.256    4826718.918 
181    7526576.509    4826728.638 
182    7526571.421    4826734.512 
183    7526569.015    4826737.290 
184    7526564.842    4826742.034 
185    7526557.779    4826749.989 
186    7526554.701    4826753.432 
187    7526551.614    4826756.882 
188    7526550.878    4826757.706 
189    7526547.684    4826761.976 
190    7526547.439    4826762.303 
191    7526546.119    4826765.636 
192    7526544.599    4826769.137 
193    7526542.817    4826773.202 
194    7526542.056    4826774.938 
195    7526540.866    4826777.928 
196    7526539.294    4826781.877 
197    7526537.372    4826785.671 
198    7526536.938    4826787.001 
199    7526536.159    4826789.386 
200    7526536.761    4826790.906 
201    7526536.880    4826791.207 
208    7526681.692    4826792.848 
233    7526810.129    4826731.257 
236    7526816.043    4826727.807 
272    7526731.012    4826754.159 
276    7526730.200    4826754.268 
277    7526729.409    4826754.054 
278    7526728.762    4826753.550 
279    7526720.745    4826744.012 
280    7526716.905    4826739.442 
281    7526711.574    4826733.099 
282    7526716.271    4826729.152 
283    7526708.927    4826720.404 
284    7526705.752    4826723.031 
285    7526704.153    4826721.113 
287    7526678.512    4826690.605 
288    7526670.357    4826680.902 
345    7526754.193    4826611.570 
346    7526745.319    4826618.826 
347    7526723.062    4826637.041 
348    7526724.860    4826642.085 
349    7526720.243    4826645.722 
350    7526714.770    4826650.256 
352    7526706.009    4826657.458 
352    7526706.009    4826657.458 
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353    7526705.172    4826658.402 
354    7526704.670    4826659.559 
355    7526704.553    4826660.815 
356    7526704.832    4826662.045 
357    7526705.480    4826663.127 
358    7526706.362    4826664.177 
359    7526704.441    4826667.331 
360    7526701.392    4826663.703 
361    7526700.056    4826662.478 
362    7526698.451    4826661.637 
363    7526696.683    4826661.237 
364    7526694.872    4826661.304 
365    7526693.139    4826661.833 
366    7526691.600    4826662.789 
367    7526671.965    4826678.859 
368    7526671.049    4826679.792 
375    7526768.107    4826616.952 
376    7526775.664    4826626.030 
377    7526828.168    4826582.144 
378    7526820.615    4826573.090 
381    7526847.849    4826586.980 
382    7526850.259    4826585.026 
386    7526857.109    4826579.351 
387    7526859.590    4826577.309 
388    7526857.561    4826574.885 
391    7526851.825    4826567.959 
392    7526849.833    4826565.566 
393    7526848.403    4826566.687 
394    7526836.747    4826551.923 
395    7526839.492    4826549.756 
396    7526837.331    4826547.008 
399    7526829.129    4826537.217 
400    7526826.766    4826534.524 
401    7526824.092    4826536.749 
404    7526814.243    4826544.945 
405    7526811.586    4826547.258 
406    7526813.804    4826550.000 
409    7526821.997    4826559.815 
410    7526824.206    4826562.613 
411    7526826.624    4826560.578 
412    7526838.183    4826575.219 
413    7526838.065    4826575.312 
414    7526845.548    4826584.259 
415    7526758.882    4826617.605 
416    7526775.169    4826639.049 
417    7526784.258    4826651.226 
418    7526794.287    4826663.169 
421    7526800.529    4826658.031 
422    7526782.177    4826634.412 
423    7526793.335    4826625.010 
424    7526803.091    4826616.790 
425    7526806.298    4826620.626 
426    7526809.975    4826617.553 

428    7526831.936    4826599.196 
437    7526832.594    4826599.846 
438    7526833.373    4826601.010 
439    7526837.603    4826609.224 
440    7526838.935    4826611.810 
441    7526839.318    4826612.645 
442    7526839.630    4826613.538 
444    7526840.036    4826615.979 
443    7526839.899    4826614.687 
445    7526839.991    4826617.426 
446    7526838.035    4826636.194 
447    7526835.980    4826655.908 
448    7526835.752    4826657.032 
449    7526835.316    4826658.091 
450    7526834.686    4826659.049 
451    7526833.885    4826659.869 
452    7526832.956    4826660.654 
453    7526814.797    4826676.001 
454    7526802.654    4826686.264 
455    7526801.227    4826687.198 
457    7526785.770    4826669.153 
458    7526766.452    4826685.379 
459    7526747.034    4826701.689 
460    7526745.494    4826702.672 
461    7526743.751    4826703.223 
462    7526741.926    4826703.304 
463    7526740.141    4826702.910 
464    7526738.520    4826702.068 
465    7526737.172    4826700.834 
466    7526729.313    4826691.485 
467    7526716.469    4826676.202 
481    7526761.955    4826693.832 
482    7526772.218    4826685.095 
483    7526774.130    4826683.781 
484    7526776.259    4826682.860 
485    7526777.093    4826682.624 
486    7526778.526    4826682.365 
487    7526780.846    4826682.316 
488    7526783.132    4826682.714 
489    7526785.298    4826683.544 
490    7526787.265    4826684.775 
491    7526788.958    4826686.362 
492    7526790.721    4826688.460 
493    7526792.644    4826689.927 
494    7526794.849    4826690.924 
495    7526797.221    4826691.401 
496    7526799.639    4826691.333 
497    7526801.981    4826690.723 
498    7526804.125    4826689.603 
499    7526816.770    4826679.074 
500    7526817.712    4826678.217 
501    7526820.032    4826682.406 
513    7526860.665    4826659.462 
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514    7526844.792    4826657.980 
517    7526849.890    4826607.758 
518    7526842.564    4826606.922 
476    7526730.954    4826701.850 
529    7526718.067    4826712.682 
534    7526892.819    4826819.373 
535    7526896.633    4826817.844 
536    7526897.576    4826823.260 
537    7526896.790    4826823.772 
538    7526895.892    4826824.045 
539    7526894.954    4826824.056 
541    7526896.208    4826830.519 
542    7526895.646    4826830.525 
543    7526895.992    4826843.868 
544    7526892.358    4826843.968 
545    7526892.447    4826849.552 
546    7526892.729    4826856.260 
556    7526908.285    4826824.281 
557    7526908.020    4826822.023 
558    7526905.225    4826809.293 
559    7526902.962    4826798.988 
407    7526896.855    4826585.123 
408    7526645.598    4826788.455 
610    7526668.337    4826805.146 
636    7526875.628    4826850.066 
637    7526875.550    4826847.823 
638    7526859.985    4826848.071 
640    7526859.479    4826840.974 
641    7526856.923    4826841.165 
642    7526911.563    4826829.856 
643    7526856.660    4826837.629 
644    7526854.921    4826837.730 
645    7526854.793    4826836.126 
646    7526843.576    4826836.281 
647    7526839.589    4826836.374 
648    7526839.692    4826839.348 
649    7526835.553    4826839.476 
650    7526824.124    4826839.829 
651    7526815.290    4826840.102 
652    7526802.988    4826840.482 
653    7526802.723    4826830.109 
654    7526802.460    4826830.120 
655    7526799.312    4826830.247 
656    7526793.291    4826829.206 
657    7526784.252    4826827.644 
658    7526781.808    4826827.222 
661    7526746.409    4826828.332 
662    7526746.343    4826826.083 
663    7526744.244    4826826.144 
664    7526742.105    4826826.207 
665    7526741.988    4826821.749 
666    7526726.377    4826822.159 
667    7526726.382    4826825.146 

668    7526719.617    4826825.212 
669    7526719.583    4826822.857 
670    7526718.791    4826822.872 
671    7526701.747    4826823.201 
672    7526701.623    4826821.890 
673    7526701.582    4826819.399 
674    7526696.107    4826819.432 
675    7526696.079    4826817.064 
677    7526672.481    4826817.340 
678    7526672.363    4826811.943 
679    7526670.828    4826811.990 
680    7526670.694    4826807.674 
681    7526675.836    4826807.617 
682    7526675.927    4826812.406 
683    7526688.760    4826812.140 
684    7526690.351    4826809.915 
686    7526690.961    4826793.346 
687    7526683.165    4826793.473 
688    7526682.360    4826793.321 
689    7526695.205    4826785.782 
690    7526699.674    4826782.944 
691    7526701.112    4826782.118 
692    7526702.551    4826781.293 
693    7526704.460    4826780.291 
694    7526705.717    4826779.631 
695    7526710.013    4826777.619 
696    7526713.257    4826789.703 
697    7526714.605    4826788.117 
698    7526716.792    4826790.466 
699    7526716.184    4826793.587 
700    7526716.390    4826796.189 
701    7526717.347    4826797.274 
702    7526718.815    4826797.865 
703    7526721.723    4826797.341 
704    7526723.811    4826797.258 
705    7526728.379    4826797.076 
706    7526728.364    4826796.274 
707    7526731.204    4826796.219 
708    7526731.206    4826797.068 
709    7526741.101    4826797.041 
710    7526741.711    4826796.420 
712    7526759.585    4826795.949 
714    7526796.687    4826794.990 
715    7526796.824    4826798.736 
716    7526803.847    4826798.480 
717    7526814.873    4826798.078 
719    7526844.811    4826797.135 
720    7526845.289    4826798.721 
721    7526845.712    4826800.246 
722    7526849.697    4826800.000 
723    7526849.833    4826801.173 
724    7526853.699    4826800.985 
725    7526858.236    4826800.599 
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726    7526858.185    4826799.280 
727    7526854.584    4826793.275 
728    7526853.224    4826791.008 
729    7526856.158    4826789.884 
730    7526856.579    4826789.724 
731    7526862.204    4826786.595 
732    7526867.948    4826786.598 
733    7526873.578    4826786.600 
734    7526877.158    4826786.602 
735    7526883.710    4826786.605 
736    7526883.710    4826788.405 
737    7526883.920    4826789.507 
738    7526884.520    4826790.456 
739    7526885.427    4826791.117 
740    7526886.513    4826791.399 
741    7526887.455    4826791.386 
742    7526888.077    4826791.276 
743    7526888.798    4826791.011 
744    7526889.416    4826790.643 
745    7526889.913    4826790.216 
746    7526890.390    4826789.633 
749    7526877.538    4826764.515 
750    7526877.597    4826765.625 
751    7526859.670    4826766.804 
752    7526859.692    4826773.886 
753    7526859.685    4826771.425 
753    7526862.019    4826778.260 
754    7526854.262    4826782.968 
755    7526840.064    4826784.039 
757    7526831.612    4826784.676 
758    7526830.814    4826773.659 
761    7526861.048    4826776.435 
764    7526805.062    4826780.873 
775    7526774.595    4826788.047 
776    7526759.101    4826788.411 
777    7526754.616    4826788.516 
778    7526745.828    4826788.722 
779    7526734.214    4826789.009 
780    7526733.276    4826789.034 
781    7526728.738    4826789.226 
782    7526726.990    4826789.299 
783    7526725.293    4826789.153 
784    7526723.666    4826788.650 
785    7526722.182    4826787.814 
786    7526720.909    4826786.683 
787    7526719.905    4826785.307 
788    7526719.216    4826783.750 
789    7526718.872    4826782.082 
790    7526718.058    4826773.790 
791    7526718.138    4826772.395 
792    7526718.479    4826771.040 
793    7526718.908    4826770.159 
794    7526830.535    4826769.812 

795    7526827.590    4826762.035 
796    7526830.646    4826761.829 
797    7526848.181    4826760.558 
798    7526848.873    4826760.508 
799    7526857.866    4826759.856 
800    7526856.695    4826745.441 
801    7526856.588    4826744.328 
814    7526815.387    4826729.625 
815    7526815.304    4826728.936 
816    7526815.539    4826728.284 
817    7526810.947    4826731.074 
818    7526811.736    4826731.359 
819    7526812.248    4826732.023 
820    7526817.463    4826745.104 
821    7526819.066    4826749.413 
822    7526820.836    4826754.326 
824    7526895.176    4826811.983 
825    7526894.328    4826808.572 
826    7526890.716    4826808.713 
827    7526889.788    4826811.301 
828    7526889.790    4826811.522 
829    7526889.804    4826813.614 
830    7526890.988    4826814.906 
831    7526891.146    4826820.044 
832    7526891.930    4826797.733 
833    7526891.609    4826796.091 
838    7526859.732    4826712.484 
846    7526872.834    4826722.568 
847    7526872.973    4826726.402 
848    7526875.611    4826726.306 
849    7526875.990    4826736.763 
850    7526876.227    4826740.991 
851    7526877.410    4826762.115 
852    7526891.343    4826746.560 
853    7526888.836    4826735.279 
854    7526887.771    4826730.327 
855    7526886.189    4826722.974 
856    7526885.241    4826717.554 
857    7526883.362    4826706.505 
858    7526881.217    4826689.506 
859    7526880.565    4826680.079 
860    7526880.324    4826671.854 
861    7526879.400    4826662.904 
862    7526879.389    4826662.411 
863    7526879.472    4826660.497 
864    7526879.533    4826649.403 
865    7526878.572    4826649.409 
866    7526878.597    4826642.614 
867    7526879.560    4826642.631 
868    7526879.649    4826626.702 
898    7526912.618    4826671.101 
899    7526912.791    4826668.744 
900    7526912.952    4826660.010 
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901    7526911.837    4826661.490 
902    7526908.582    4826661.758 
903    7526908.582    4826662.429 
906    7526883.754    4826671.700 
907    7526901.750    4826671.336 
920    7526979.791    4826848.774 
970    7526924.897    4826708.157 
971    7526925.198    4826706.355 
972    7526926.200    4826704.699 
973    7526927.099    4826703.933 
974    7526928.969    4826703.153 
975    7526939.009    4826701.258 
976    7526957.597    4826697.750 
977    7526959.176    4826697.770 
978    7526960.593    4826698.377 
979    7526961.665    4826699.460 
980    7526962.269    4826700.939 
981    7526961.611    4826696.676 
982    7526959.801    4826684.947 
983    7526959.350    4826686.708 
984    7526958.165    4826688.087 
985    7526957.572    4826688.348 
986    7526953.124    4826689.436 
987    7526937.457    4826692.392 
988    7526931.641    4826693.490 
989    7526927.450    4826694.281 
990    7526986.569    4826645.513 
995    7526984.965    4826616.599 
996    7526985.378    4826617.782 
997    7526985.554    4826619.023 
998    7526985.488    4826620.275 
999    7526978.268    4826643.586 

1000    7526975.122    4826642.855 
1002    7526947.496    4826636.443 
1003    7526932.454    4826632.951 
1004    7526928.716    4826632.083 
1005    7526920.950    4826630.281 
1006    7526920.060    4826630.074 
1007    7526917.714    4826639.956 
1008    7526915.427    4826649.852 
1010    7526915.110    4826651.204 
1011    7526919.489    4826668.594 
1012    7526925.603    4826668.722 
1013    7526931.672    4826668.849 
1014    7526953.160    4826674.082 
1015    7526957.830    4826675.219 
1016    7526963.458    4826676.589 
1018    7526964.973    4826673.448 
1019    7526965.861    4826672.036 
1020    7526966.946    4826670.571 
1021    7526967.930    4826669.424 
1022    7526969.102    4826668.238 
1027    7526988.483    4826658.544 

1026    7526982.417    4826658.920 
1028    7526994.884    4826657.127 
1029    7527002.133    4826655.517 
1030    7527008.808    4826654.010 
1031    7527016.214    4826652.098 
1038    7527043.542    4826641.270 
1039    7527049.262    4826638.195 
1040    7527051.767    4826636.661 
1041    7527057.298    4826633.274 
1042    7527061.039    4826630.708 
1043    7527062.649    4826628.960 
1044    7527063.563    4826626.766 
1045    7527063.669    4826624.392 
1046    7527062.956    4826622.125 
1047    7527061.508    4826620.240 
1048    7527059.502    4826618.965 
1049    7527057.181    4826618.456 
1056    7527081.421    4826619.966 
1057    7527081.589    4826625.691 
1058    7527079.485    4826625.753 
1059    7527077.443    4826626.268 
1060    7527075.562    4826627.213 
1061    7527073.940    4826628.532 
1062    7527072.623    4826630.194 
1063    7527071.704    4826632.088 
1064    7527071.217    4826634.136 
1066    7527071.185    4826636.242 
1067    7527071.608    4826638.304 
1068    7527072.468    4826640.226 
1069    7527073.231    4826641.887 
1070    7527070.534    4826643.126 
1071    7527067.314    4826644.605 
1072    7527066.564    4826643.316 
1073    7527065.435    4826642.343 
1074    7527064.049    4826641.792 
1075    7527062.559    4826641.725 
1076    7527061.130    4826642.148 
1077    7527055.534    4826645.543 
1078    7527051.615    4826647.762 
1080    7527042.890    4826652.199 
1081    7527039.282    4826653.842 
1082    7527035.497    4826655.452 
1083    7527030.685    4826657.334 
1084    7527025.457    4826659.180 
1085    7527019.577    4826661.014 
1086    7527013.628    4826662.610 
1087    7527008.827    4826663.746 
1088    7527003.484    4826664.940 
1089    7526984.358    4826669.211 
1090    7526981.496    4826669.851 
1091    7526978.660    4826670.785 
1092    7526976.054    4826672.243 
1093    7526973.773    4826674.170 
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1094    7526971.900    4826676.497 
1095    7526970.505    4826679.137 
1096    7526969.638    4826681.995 
1097    7526969.331    4826684.965 
1098    7526969.505    4826687.404 
1099    7526971.143    4826695.898 
1100    7526959.985    4826682.424 
1101    7526960.435    4826679.871 
1105    7526979.468    4826740.035 
1108    7526986.460    4826757.900 
1109    7526988.817    4826762.842 
1110    7526991.191    4826767.819 
1111    7526994.581    4826774.925 
1112    7527003.917    4826794.497 
1113    7527004.601    4826795.561 
1114    7527005.530    4826796.418 
1115    7527006.644    4826797.015 
1116    7527010.993    4826804.078 
1117    7527010.248    4826805.354 
1118    7527009.876    4826806.558 
1119    7527009.763    4826807.813 
1120    7527009.915    4826809.064 
1121    7527010.325    4826810.255 
1122    7527010.610    4826810.500 
1123    7527010.985    4826810.478 
1124    7527011.336    4826810.311 
1131    7526997.111    4826801.894 
1132    7526984.137    4826774.471 
1133    7526980.157    4826766.125 
1134    7526974.771    4826754.625 
1135    7526973.553    4826751.593 
1136    7526971.887    4826746.927 
1137    7526970.537    4826742.519 
1138    7526969.803    4826739.509 
1139    7526968.743    4826735.006 
1142    7526985.967    4826755.879 
1143    7526986.354    4826753.834 
1144    7526987.551    4826752.132 
1145    7526989.000    4826751.206 
1154    7527101.006    4826714.196 
1155    7527105.731    4826712.528 
1156    7527106.233    4826711.018 
1157    7527105.207    4826708.201 
1158    7527102.540    4826700.886 
1159    7527101.179    4826697.151 
1160    7527095.397    4826699.269 
1170    7526984.491    4826743.961 
1171    7526982.884    4826743.711 
1172    7526981.443    4826742.959 
1173    7526980.319    4826741.785 
1169    7526986.079    4826743.749 
1174    7527011.566    4826803.430 
1175    7527012.480    4826802.696 

1176    7527013.519    4826802.153 
1177    7527021.180    4826799.065 
1178    7527042.040    4826790.654 
1179    7527060.589    4826783.175 
1180    7527079.138    4826775.696 
1180    7527099.185    4826768.300 
1181    7527108.601    4826764.932 
1182    7527121.569    4826760.293 
1183    7527133.338    4826756.082 
1184    7527135.893    4826754.989 
1185    7527137.612    4826753.774 
1186    7527138.846    4826752.526 
1187    7527139.956    4826750.947 
1188    7527140.772    4826749.198 
1189    7527143.798    4826740.881 
1190    7527147.391    4826735.069 
1191    7527148.320    4826733.597 
1192    7527150.558    4826730.051 
1193    7527149.161    4826729.134 
1194    7527154.982    4826719.725 
1195    7527156.291    4826717.672 
1196    7527158.552    4826714.124 
1197    7527163.385    4826706.542 
1198    7527168.378    4826698.708 
1199    7527172.729    4826691.881 
1200    7527176.513    4826685.944 
1201    7527179.377    4826681.451 
1202    7527179.873    4826680.785 
1203    7527180.441    4826680.205 
1206    7527175.242    4826675.787 
1207    7527174.829    4826677.267 
1208    7527172.659    4826680.829 
1209    7527163.978    4826694.448 
1210    7527154.510    4826709.370 
1211    7527152.361    4826712.768 
1212    7527142.536    4826728.302 
1213    7527138.718    4826734.337 
1214    7527135.624    4826742.863 
1215    7527134.234    4826746.694 
1216    7527133.830    4826747.806 
1217    7527133.393    4826748.690 
1218    7527132.774    4826749.458 
1219    7527132.003    4826750.073 
1220    7527131.116    4826750.505 
1221    7527116.676    4826755.671 
1222    7527102.585    4826760.711 
1223    7527087.983    4826765.935 
1224    7527074.878    4826770.944 
1225    7527081.950    4826768.136 
1226    7527061.025    4826776.530 
1227    7527047.147    4826782.125 
1239    7527093.374    4826675.256 
1240    7527098.771    4826678.790 
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1241    7527094.156    4826685.717 
1242    7527108.790    4826695.299 
1245    7527113.028    4826703.788 
1246    7527111.861    4826705.662 
1247    7527109.553    4826709.370 
1248    7527119.376    4826715.680 
1250    7527120.168    4826716.189 
1251    7527125.760    4826719.782 
1252    7527133.525    4826724.770 
1253    7527137.328    4826727.201 
1254    7527134.496    4826731.645 
1255    7527136.076    4826732.652 
1256    7527181.456    4826679.473 
1257    7527182.786    4826678.909 
1258    7527184.212    4826678.675 
1259    7527185.653    4826678.786 
1260    7527187.026    4826679.235 
1261    7527188.254    4826679.997 
1262    7527185.558    4826684.208 
1263    7527190.158    4826687.167 
1264    7527199.747    4826693.334 
1266    7527200.482    4826696.684 
1267    7527194.095    4826706.697 
1268    7527193.329    4826707.898 
1269    7527197.545    4826710.586 
1270    7527191.598    4826719.910 
1271    7527185.273    4826729.826 
1272    7527179.607    4826738.709 
1273    7527177.448    4826742.094 
1274    7527171.697    4826751.111 
1275    7527175.913    4826753.800 
1276    7527177.038    4826752.035 
1277    7527179.473    4826753.588 
1278    7527181.254    4826754.724 
1280    7527186.589    4826746.358 
1281    7527192.009    4826737.862 
1282    7527196.110    4826740.468 
1284    7527199.489    4826737.735 
1285    7527194.250    4826734.347 
1286    7527199.378    4826726.309 
1287    7527205.643    4826716.486 
1288    7527208.903    4826711.375 
1289    7527212.087    4826706.383 
1290    7527213.563    4826704.068 
1291    7527225.320    4826711.828 
1296    7527245.485    4826694.345 
1298    7527232.402    4826685.835 
1299    7527227.636    4826693.153 
1300    7527226.590    4826692.487 
1301    7527223.408    4826697.306 
1302    7527220.132    4826695.144 
1303    7527219.434    4826696.201 
1304    7527213.123    4826692.036 

1305    7527209.312    4826688.007 
1306    7527209.043    4826687.412 
1307    7527209.198    4826686.779 
1308    7527214.170    4826679.187 
1309    7527214.107    4826679.147 
1310    7527201.827    4826671.249 
1311    7527198.203    4826676.884 
1312    7527179.255    4826664.697 
1313    7527175.079    4826662.011 
1314    7527174.232    4826661.191 
1315    7527173.766    4826660.109 
1316    7527173.753    4826658.931 
1317    7527174.195    4826657.839 
1318    7527184.285    4826642.501 
1319    7527185.423    4826640.521 
1320    7527188.679    4826635.682 
1326    7527129.256    4826617.154 
1327    7527124.792    4826616.725 
1328    7527121.003    4826616.618 
1329    7527115.330    4826616.768 
1330    7527103.543    4826617.115 
1331    7527094.050    4826617.394 
1332    7527083.518    4826617.704 
1333    7527083.617    4826619.866 
1334    7527152.041    4826634.234 
1336    7527158.979    4826632.897 
1337    7527161.166    4826634.227 
1338    7527163.136    4826631.397 
1339    7527167.555    4826634.406 
1340    7527166.626    4826635.770 
1341    7527173.359    4826639.953 
1342    7527159.225    4826661.696 
1343    7527156.652    4826665.672 
1344    7527163.079    4826669.830 
1345    7527170.606    4826674.701 
1347    7527173.322    4826670.503 
1348    7527174.548    4826672.035 
1349    7527175.024    4826673.285 
1350    7527175.231    4826674.221 
1351    7527175.301    4826674.798 
1352    7527217.654    4826673.867 
1353    7527220.068    4826675.493 
1354    7527221.133    4826673.818 
1355    7527221.439    4826674.019 
1357    7527224.930    4826668.588 
1358    7527230.110    4826671.902 
1359    7527233.530    4826666.556 
1360    7527233.542    4826666.564 
1362    7527233.866    4826666.064 
1361    7527242.491    4826671.649 
1382    7527249.953    4826676.480 
1383    7527256.871    4826681.039 
1384    7527261.441    4826675.701 
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1385    7527261.275    4826673.930 
1386    7527260.489    4826671.185 
1387    7527259.283    4826668.977 
1388    7527257.938    4826667.768 
1363    7527214.408    4826654.323 
1364    7527213.255    4826653.586 
1365    7527209.741    4826658.928 
1366    7527190.996    4826646.832 
1367    7527192.890    4826643.898 
1368    7527189.339    4826641.655 
1369    7527187.464    4826644.592 
1395    7526960.445    4826679.317 
1396    7526960.232    4826678.805 
1397    7526959.825    4826678.390 
1398    7526959.301    4826678.139 
1399    7526954.932    4826677.116 
1400    7526949.720    4826675.894 
1401    7526933.148    4826672.012 
1404    7526927.680    4826672.533 
1405    7526926.317    4826671.768 
1406    7526924.990    4826671.269 
1407    7526923.934    4826671.019 
1408    7526922.683    4826670.877 
1409    7526920.990    4826670.921 
1323    7526831.374    4826585.981 
1324    7526835.642    4826586.933 
1325    7526843.453    4826588.675 
383    7526868.100    4826590.031 
384    7526869.292    4826590.047 
1420    7526870.467    4826589.797 
1421    7526871.301    4826589.439 
1434    7527013.041    4826621.045 
1438    7527040.957    4826619.637 
1439    7527044.947    4826619.333 
1440    7527047.100    4826619.169 
1441    7527051.550    4826618.830 
1442    7527135.938    4826618.237 
1443    7527138.402    4826618.665 
1444    7527143.322    4826619.556 
1445    7527145.781    4826620.016 
1446    7527148.221    4826620.565 
1447    7527153.044    4826621.889 
1448    7527159.419    4826623.695 
991    7526993.681    4826622.551 
992    7526994.313    4826621.437 
993    7526995.351    4826620.687 
994    7526996.607    4826620.439 
1461    7527023.709    4826836.695 
1462    7527025.087    4826836.102 
1463    7527026.522    4826838.983 
1464    7527027.393    4826839.939 
1465    7527028.432    4826840.707 
1466    7527029.601    4826841.259 

1467    7527030.855    4826841.574 
1468    7527032.146    4826841.639 
1469    7527033.425    4826841.453 
1470    7527038.411    4826840.199 
1470    7527043.794    4826838.793 
1471    7527049.155    4826837.304 
1472    7527054.905    4826835.633 
1473    7527059.738    4826834.282 
1474    7527064.524    4826832.775 
1475    7527069.260    4826831.116 
1476    7527073.941    4826829.305 
1477    7527079.099    4826827.356 
1478    7527083.923    4826825.443 
1480    7527094.786    4826820.803 
1479    7527089.127    4826823.278 
1481    7527097.488    4826819.609 
1482    7527100.042    4826818.372 
1483    7527102.596    4826817.135 
1484    7527106.665    4826815.163 
1485    7527110.806    4826813.036 
1486    7527116.669    4826809.917 
1487    7527122.394    4826806.553 
1488    7527134.978    4826798.862 
1489    7527147.277    4826790.724 
1490    7527153.878    4826785.906 
1491    7527160.331    4826780.891 
1492    7527166.630    4826775.684 
1493    7527172.769    4826770.290 
1494    7527179.890    4826763.906 
1495    7527184.528    4826759.627 
1496    7527189.012    4826755.188 
1497    7527191.701    4826752.555 
1498    7527194.390    4826749.922 
1499    7527197.082    4826747.251 
1500    7527199.775    4826744.579 
1501    7527199.429    4826743.330 
1502    7527198.705    4826742.254 
1503    7527197.677    4826741.463 
1504      7526672.65      4826807.65 
1505      7526672.64      4826806.58 
1506      7526675.00      4826806.55 
1507      7526675.01      4826807.63 
1508      7526684.55      4826817.20 
1509      7526684.38      4826812.23 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-389/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 



09.07.2016.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                 
 

 

309

179 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.07.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„БАГДАЛА 4“ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Багдала 4“  (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
                  

Подручје обухваћено Планом налази се на око 
1000 метра југозападно од центра Крушевца и обухвата 
простор у оквиру следећих граница; 

Граница Плана почиње од пресека Гарског потока 
са Ул. Војводе Мишића и иде у смеру казаљке на сату 
према североистоку улицом Његошевом до укрштаја са 
Ул. Багдалски венац, коју прати према југу или 
југоистоку све до укрштаја са Ул. Косовске битке и 
даље до к.п. 475, скреће према западу и обухватајући 
исту, наставља према северу прати границу 
грађевинског подручја до укрштаја са Гарским 
потоком. Даље граница прати регулацију Гарског 
потока према северу до пресека са Ул. Војводе Мишића 
одакле је и започео опис. 

Планом је обухваћена површина од приближно 40 
ха у К.О. Пакашница. Граница обухвата Плана 
приказана је у графичком прилогу и може се сматрати 
прелиминарном. Коначна граница дефинисаће се 
приликом припреме нацрта Плана. 

 
Члан 3.  

 
Генерални план Крушевца 2021.год, (“Сл.лист 

општине Крушевац” 4/05). 
Простор обухваћен овим Планом, у Генералном 

плану Крушевца намењен је за породично и 
вишепородично становање средњих густина 100-
200ст/ха и делом парк шуме. Основно опредељење у 
области становања: "повећање површине стамбеног 
фонда... у условима концентрисаног урбаног развоја 
(површине повећати према техничким, финансијским и 
еколошким могућностима насеља), комунално 
унапређење становања и потпуно опремање постојећих 
и будућих станова одговарајућим нивоом санитарних и 
других комуналних инсталација са приоритетом у 
блоковима који су у овом погледу најдефицитарнији..." 

Основни показатељ за становање средњих густина 
спратности објекта до П+2 у оквиру урбанистичке зоне 
10. 

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план у размери 1:500 или 1:1000. 

 

Члан 4. 
 

Основни концепт у урбанистичком планирању, на 
основу Генералног урбанистичког плана, је 
"рационално коришћење земљишта и комуналне 
инфраструктуре, као и реконструкција постојећег 
грађевинског фонда у складу са параметрима који су 
дефинисани искључиво према објективно утврђeним 
потребама у простору за поједине намене".  

За шири простор обухваћен Планом, донет је 1986. 
год. Детаљни урбанистички план стамбеног комплекса 
"Багдала 4", преиспитан 2003. год., али обзиром да је на 
терену дошло до одступања од Планом предвиђених 
решења, као и бројних проблема са неадекватном или 
недостајућом инфраструктуром, неопходна је израда 
овог Плана. 

Важећим планским документом предвиђен је даљи 
плански "развој становања и планирано је опремање 
инфраструктуром целокупног подручја", како би се 
створили услови за "рационализовање коришћења 
земљишта и комуналне инфраструктуре". 

Један од основних циљева урбанистичког 
планирања и коришћења, уређења и заштите простора 
је инфраструктурно унапређење постојећих стамбених 
зона "у циљу повећања квалитета становања и 
унапређења енергетске ефикасности;....." 

Планирани садржаји усаглашени су са основним 
концептом намене површина ширег подручја, чиме се 
остварују основни циљеви уређења простора и 
планирања на принципима одрживог развоја. 

         
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање услова за 

"даљи развој зона становања" као и уређење и 
опремање предметне локације, потребним садржајима и 
комуналном инфраструктуром. 

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне намене, 
односно регулисање имовинских односа у складу са 
посебним прописима. Такође, на основу овог Плана се 
издају локацијски услови и грађевинска дозвола за 
планиране објекте и комуналну инфраструктуру. План 
садржи неопходне урбанистичке параметре, односно 
правила уређења и правила изградње у складу са 
дефинисаним детаљним наменама у планском обухвату.   

Општи циљ израде Плана је стварање планског 
основа за дефинисање услова коришћења земљишта, 
одређивање површина јавне намене, односно зона 
заштите, уређење простора, као и унапређење 
комуналне инфраструктуре, дефинисањем траса и 
капацитета саобраћајне и остале инфраструктуре за 
планирану намену у обухвату плана.     

Основни циљеви израде Плана су: 
 сагледавање могућности организовања 

стамбеног комплекса и уклапање постојећег у урбану 
структуру и стратешка опредељења из планских 
докумената вишег реда; 

 унапређење квалитета живота и решавање 
проблема одвођења отпадних вода и прикључења на 
градску канализациону мрежу; 

 дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, правила уређења и грађења и развоја 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
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Члан 6.  
Концептуални оквир планирања представља пре 

свега разрада стратешких планских решења из планова 
вишег реда, односно стварање планског основа за 
дефинисање површина јавне намене и даљи плански 
развој опште стамбене зоне у односу на услове и 
стабилност терена, као и усклађивање са градском 
мрежом комуналне инфраструктуре. 

Планирана претежна намена је: становање до 
100ст/ха са допунским наменама комерцијалне 
делатности, спорт и рекреација и пратеће намене-
комуналне делатности и заштитно зеленило.  

Развој опште стамбене зоне усмерен је на 
инфраструктурно унапређењепостојећих стамбених 
зона "у циљу повећања квалитета становања и 
унапређења енергетске ефикасности".   

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на организовању дела опште стамбене зоне у 
складу са природним карактеристикама и стабилности 
терена и условима усклађивања и повезивања са 
градском комуналном инфраструктуром, у односу на 
дефинисане зоне и целине у оквиру комплекса.  

 
Члан 7.  

Средства за финансирање израде Плана се 
обезбеђују у буџету града Крушевца а носилац израде 
је надлежни орган Градске управе града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство.    

Јавна набавка за израду планског документа није 
расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Рок за израду Плана је 12 месеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 

Ближа динамика израде Плана у оквиру рока из 
става 3 овог члана, биће уређена писаним уговором 
између Обрађивача и наручиоца Плана.   

Оквирна процена финансијских средстава израде 
Плана је 1.750.000,00 динара без ПДВ-а. 

У процену није укључена израда геодетских и 
геолошких радова и подлога или претходних студија. 

Члан 8.  
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана на јавни увид биће извршено у 
просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 9.  

Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe не 
приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 10. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 11. 
 

У року од 12 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 
забрањује се изградња у обухвату Плана. 

Забрана изградње у року од 12 месеци престаје да 
важи ако се План усвоји пре истека тог рока. 

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-390/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. и 35. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.07.2016. год., донела је   

                  
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛЕ ПРИВРЕДЕ 
„ЗОНА E“  У КРУШЕВЦУ   

 
Члан 1.  

Приступа се изради измена и допуна Плана 
детаљне регулације комплекса мале привреде „Зона Е“ 
у Крушевцу (у даљем тексту: Измена и допуна Плана). 

 
Члан 2.                   

Подручје обухваћено Изменом и допуном Плана, 
налази се северно од центра Крушевца (око 1,5км), у 
оквиру северне индустијске зоне за које је урађен План 
детаљне регулације комплекса мале привреде „Зона Е“ у 
Крушевцу (Службени лист општине Крушевац, бр. 5/04). 
План обухвата подручје које се наслања са југозапада на 
примарну градску саобраћајницу улицу Јасички пут, са југа 
на пут за „Градску топлану“, тако да оне чине ободне 
саобраћајнице комплекса. Са источне стране граница је 
ЈКП „Градска топлана“, а северна граница је зонa заштите 
далековода и коридор планиране примарне саобраћајнице у 
оквиру индустријске зоне.  

Изменом и допуном Плана је обухваћена површина 
од приближно 14,53ha у KO Лазарица.  

ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА: Граница почиње у јужном делу комплекса од 
улице Јасички пут, па иде у смеру казаљке на сату, 
према северозападу обухватајући  к.п. бр. 2038/10, 
1136/2, 2125/1 и део 2176/1 (Јасички пут) до 
к.п.бр.1145/1, где скреће према североистоку границама 
к.п.бр. 1168/1, 1165/3, 1164/3, 1161/4, 2126/1, 1160/1, 
1158/2, пресеца к.п.бр.2138, где се ломи и скреће према 
југоистоку границом исте до к.п. 1828/4 и 1827/3. Затим 
се граница ломи према југозападу границама к.п.бр. 
1827/3, 1827/2, 1829, 1172, 1173, 1174, 1175 и даље 
према југу границама парцела 1179/1, 1179/2, 1179/3, 
1193/1, где скреће према истоку обухватајући к.п. 
1189/1 и њеном источном границом поново према југу 
до тромеђе парцела 1189/4, 1190/2 и 1197/3 (пут за 
Топлану), коју пресеца и наставља јужном границом 
исте, према југозападу обухватајући њен део, до места 
где пресеца Јасички пут 2176/1, одакле је и започела.    

Граница обухвата Плана приказана је у графичком 
прилогу и може се сматрати прелиминарном.   

У току израде Измене и допуне Плана могуће су 
корекције обухвата, тако да ће коначна граница бити 
дефинисана у фази припреме нацрта Плана. 

 
Члан 3.  

Генерални план Крушевац 2021. („Службени 
лист општине Крушевац“, бр . 4/2005)  

Простор обухваћен овим Планом, у Генералном 
плану Крушевца, намењен је „за индустрију, 
производне и складишне зоне и инфраструктуру 

регионалног значаја...развој мале привреде, што 
подразумева производне, услужне и друге делатности“.   

„Размештај привреде и делатности на подручју 
Генералног плана опредељују се путем:  

 организације макропроизводних, услужних, 
индустријских и пратећих делатности (радне зоне, 
северна, североисточна и источна) са концептом стварања 
услова за даљи развој већ лоцираних великих 
индустријских капацитета и мањих производних, 
услужних и складишних функција (тзв. мала привреда),... 

 стварање услова на основу планова детаљне 
регулације и урбанистичких пројеката за изградњу 
мањих функционалних целина... у оквиру 
преовлађујућих намена ...“    

„У индустријским зонама могућа је изградња и 
доградња постојећих, садржаја намењиних 
производњи, складиштењу роба и комерцијалних 
садржаја као и пратећих садржаја инфраструктуре. Не 
могу се градити објекти и садржаји који угрожавају 
животну средину нити објекти за становање.“ 

Подлога за израду измене и допуне Плана је по 
правилу оверен катастарско - топографски план у 
размери 1:1000 или 1:500.  

За потребе планирања, због конфигурације терена 
неопходно је спровести одређена ИНЖЕЊЕРСКО-
ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ради упознавања 
инжењерско-геолошких својстава терена за потребе 
дефинисања детаљне намене, нивелације терена, стабилности 
терена и распоредa објеката и посебно уређењa мреже 
саобраћајница и комуналне инфраструктуре.  

 
Члан 4.  

 
Крушевац, кao регионални полифункционални 

привредни центар у просторној организацији привреде 
и индустрије у плановима ширег простора, налази се у 
зони интензивног развоја у оквиру „кластера Западна 
Морава“, представља значајан привредни центар и има 
посебно место у општој концепцији регионалног 
просторног развоја.   

Основни концепт у урбанистичком планирању, на 
основу Генералног урбанистичког плана Крушевац 
2025 је „рационално и оптимално коришћење 
постојећих, природних и створених ресурса, а посебно 
простора који ће се ангажовати за одређене претежне 
намене, које су дефинисане искључиво према 
објективно утврђеним потребама у простору за 
поједине намене.“ За простор у обухвату плана рађен је 
План детаљне регулације комплекса мале привреде 
„Зона Е“ у Крушевцу („Службени лист општине 
Крушевац“, бр. 5/04), али обзиром да је дошло до 
одређених промена у пословању и условима 
привређивања, као и опредељења Града за привлачење 
инвестиција, неопходно је ускладити планску 
документацију израдом Измена Плана.        

Важећим планским документима предвиђен је даљи 
плански развој привредних делатности које подразумевају: 
индустријску и занатску производњу, део саобраћајне 
привреде (гараже и радионице, путне базе) сервисе, 
складишта и сл.“ и у оквиру ГУП-а дефинисана и означена 
као целина 6.3. у делу северне индустријске зоне која се 
разрађује Планом генералне регулације „Север“. 
Планирано је опремање инфраструктуром целокупног 
подручја, како би се створили услови за  реализацију 
планираних садржаја, односно конкретних инвестиција и 
изградњу нових привредних капацитета.    

Планирани садржаји усаглашени су са основним 
концептом намене површина ширег подручја, чиме се 
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остварују основни циљеви планирања и уређења 
простора засновани на принципима одрживог развоја. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ Измене и допуне Плана је стварање 

услова за „даљи развој великих индустријских 
капацитета и мањих производних, услужних и 
складишних функција“ као и уређење и опремање 
планиране локације, потребним садржајима и 
комуналном инфраструктуром.  

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне намене, 
односно регулисање имовинских односа у складу са 
посебним прописима. Такође, на основу овог Плана се 
издају локацијски услови и грађевинска дозвола за 
планиране објекте и комуналну инфраструктуру. План 
садржи неопходне урбанистичке параметре, правила 
уређења и правила изградње у складу са дефинисаним 
детаљним наменама површина у обухвату Измена Плана.   

Општи циљ израде измене и допуне Плана је 
корекција планских решења ради усаглашавања са 
стратешким опредељењима развоја и дефинисање услова 
коришћења земљишта, уређења простора, као и изградње 
комуналне инфраструктуре, одређивањем траса и 
капацитета у складу са плановима ширег простора.  

Основни циљеви измене и допуне Плана су: 
 привлачење и реализација инвестиција, ради 

повећања конкурентности  
 сагледавање могућности организовања 

комплекса у поступку прибављања земљишта ради 
привлачења и реализације инвестиција у складу са 
стратешким опредељењима развоја; 

 попис парцела и опис локација, објеката и 
површина јавне намене; 

 дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, правила уређења и грађења и развоја 
саобраћајне и остале комуналне инфраструктуре; 

 стварање услова за реализацију, односно 
изградњу нових привредних капацитета на планираним 
локацијама и реализацију конкретних инвестиција. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања представља пре 

свега разрада стратешких планских решења из планова 
вишег реда, односно стварање планског основа и 
потребних услова за реализацију већег броја 
инвестиционих програма, а у циљу даљег планског 
развоја привредних делатности, привлачења 
инвестиција и повећања конкурентности града, 
понудом конкретних комунално опремљених локација.    

Развој привредних делатности усмерен је на 
активирање постојећих, уређење неизграђених, као и 
формирање нових локација за реализацију одређених 
инвестиција и стварање основа за њихово ефикасније 
привођење намени. Трасе примарних саобраћајних 
коридора на овом простору, постојеће и планиране, 
чине планско подручје атрактивним за развој 
комерцијалних делатности. 

Планирана претежна намена је: привредна делатност 
(пословање, производња, прерада) са допунским наменама 
комерцијалне делатности, спорт и рекреација и пратеће 
комуналне делатности, јавне функције, зоне заштите. 

Начин коришћења и уређења планског подручја заснива се 
на организовању дела привредно радне зоне, са циљем 
привлачења и реализације инвестиција, на конкретним 
уређеним локацијама.   

Члан 7. 
 

Средства за финансирање израде измена и допуна 
Плана обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе за 
послове урбанистичког планирања.    

Стручни послови израде Плана поверавају се 
Дирекцији за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац.  

Динамика израде Плана у оквиру рока из става 2 
овог члана, биће уређена писаним уговором између 
Обрађивача и наручиоца Плана. 

Оквирна процена финансијских средстава измене и 
допуне Плана је:  

- 937.500,00 динара без ПДВ-а.   
У процену није укључена израда геодетских и 

геолошких подлога и посебних студија.  
        

Члан 8. 
 

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт измене и 
допуне Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта измене и допуне Плана детаљне 
регулације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Зa потребe израдe измене и допуне Планa детаљне 

регулацијe нe приступa сe изради стратешкe проценe 
утицајa планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 10. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
           

Члан 11. 
 
У року од 12 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана. 
Забрана изградње у року од 12 месеци престаје да 

важи ако се План усвоји пре истека тог рока. 
 

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја 

 
Члан 13. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-391/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.07.2016. године, донела је  

                    
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „ЛАЗАРИЦА 1“  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела 

стамбеног насеља "Лазарица 1" у Крушевцу (у даљем 
тексту: План). 

 
Члан 2. 

                  
План обухвата оквирно, површину од приближно 

3,2 ha, у катастарској општини Крушевац.  
ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА: Границом Плана 

обухваћено је подручје у оквиру стамбеног насеља 
"Лазарица 1" које је са северне и северо-источне стране 
одређено делом улице Војислава Илића, са јужне и 
југо-источне стране делом улице Љубостињске и са 
западне стране делом улице Ресавске.  

Граница Плана почиње на северу из тромеђе кат. 
парцела бр. 3190, 3191/1 и 5946/1 КО Крушевац и сече 
улицу Војислава Илића којом даље наставља правцем 
североисток, тј. спољном  границом кат. парцеле бр. 
5946/1 КО Крушевац све до источне међе кат. парцеле  
3226/1 КО Крушевац. Даље том међом у правцу севера 
до тромеђе кат. парцеле бр. 3226/1, 3227 и 3523 све КО 
Крушевац. Од поменуте тромеђе граница Плана 
наставља спољном границом кат. парцеле бр. 5946/1 КО 
Крушевац до тромеђе кат. парцеле бр. 3525 KO 
Крушевац, улица Љубостињска, 3524 и 5946/1 КО 
Крушевац, од ове тромеђе у дужини од 10,00м међом 
између кат. парцела 3524 и 5946/1 обе КО Крушевац, до 
тачке где граница плана сече улицу Војислава Илића у 
правцу запада, и даље наставља спољном границом кат. 
парцеле бр. 3521 и 3518/1 КО Крушевац (улица 
Љубостињска) сече кат. парцелу бр. 3502/24 (улица 
Ресавска, све до тромеђе кат. парцеле бр. 3500, 3502/24 
и 3502/31 све КО Крушевац.  Одатле спољном границом 
кат. парцеле бр. 3502/31 (ул. Стевана Првовенчаног) у 
дужини 31,00м, где  затим сече исту улицу до тромеђе 
кат. парцеле бр. 3528, 5947/2 и 3502/31 све КО 
Крушевац. Од ове тромеђе се граница плана наставља 
улицом Ресавском, у правцу севера и све спољним 
границама кат. парцела бр. 5947/2, 3254, 3265/2, 3265/6 
и 3265/8 све КО Крушевац, затим сече кат. парцелу бр. 
3266/1 КО Крушевац (улицу Стевана Сремца) у 
тромеђи кат. парцела 3191/2, 3266/2 и 3191/1, све КО 
Крушевац. Од те тромеђе унутрашњом границом кат. 

парцела бр. 3266/2 и 3191/1 све КО Крушевац. Граница 
плана завршава у почетној тромеђи кат. парцела бр. 
3190, 3191/1 и 5946/1 све КО Крушевац. 

Планом су обухваћене целе к.п. 3239, 3240, 3241, 
3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 
3251, 3254, 3521, 3236/1, 3236/2, 3237/1, 3238/1, 
3238/11, 3238/12, 3238/15, 3238/16, 3238/17, 3238/2, 
3238/3, 3238/4, 3238/5, 3238/6, 3238/7, 3238/8, 3252/1, 
3252/2, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3253/4, 3265/2, 3265/6, 
3265/8, 3266/2, 3503/2, 3518/1, 3518/2, 3522/10, 3522/11, 
3522/12, 3522/13, 3522/14, 3522/6, 3522/7, 3522/8, 
3522/9, 5947/1, 5947/2, 5947/5, 5947/6, 5947/7 и делови 
следећих к.п. 5946/1, 5947/8, све у КО Крушевац. 

Граница обухвата Плана приказана је у графичком 
прилогу и може се сматрати прелиминарном.   

У току израде Плана могуће су корекције обухвата, 
тако да ће коначна граница бити дефинисана у фази 
припреме Нацрта Плана.  

 
Члан 3. 

 
Генерални план, Крушевац 2021. год. 

(“Службени лист oпштине Крушевац” бр. 4/05), 
дефинише овај простор у оквиру урбанистичке зоне 5 
са наменом породично и вишепородично становање 
густине до 100-200ст/ха. 

"Урбанистичку зону карактерише намена простора 
искључиво за становање изузимајући производни 
простор ДП "Рубин" и "Задругар" са укупном 
површином од 15.70ха (7,5%) укупне површине. 
Простор комунално није довољно опремљен. 

Простор ове урбанистичке зоне карактерише 
знатан обим бесправне стамбене изградње, западно и 
јужно од ДП "Рубин" и северно од саобраћајнице улице 
Наде Марковић до железничке пруге Сталаћ-Краљево. 

Планиране густине од 100-200 ст/ха омогућавају у 
односу на услове сваке парцеле посебно изградњу 
објеката одређених габарита и спратности до П+2+Пк. 

Нова регулација /НР/ и израда Планова детаљне 
регулације, предвиђена је због садашњег стања и 
знатног стања бесправне изградње на већем делу 
простора зоне. 

Подлога за израду Плана је оверен катастарско - 
топографски план у размери 1:1000 или 1:500. 

             
Члан 4. 

 
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите 

простора, на основу Генералног плана, Крушевац 
2021.год. засниваће се на принципима одрживог развоја 
у складу са основним правцима просторног развоја 
града, општом наменом простора као основним 
функционалним садржајима, одређивање парцела и 
опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, 
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.    

Члан 5. 



09.07.2016.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                 
 

 

315

 
План детаљне регулације је основ за утврђивање 

јавног интереса и дефинисање површина јавне намене, 
односно регулисање имовинских односа у складу са 
посебним прописима. Такође, на основу овог Плана се 
издају локацијски услови и грађевинска дозвола за 
планиране објекте и комуналну инфраструктуру. План 
садржи неопходне урбанистичке параметре, односно 
правила уређења и правила изградње у складу са 
дефинисаним детаљним наменама у планском 
обухвату.   

Општи циљ израде Плана је стварање планског 
основа за дефинисање услова коришћења земљишта, 
одређивање површина јавне намене, односно зона 
заштите, уређење простора, као и унапређење 
комуналне инфраструктуре, дефинисањем траса и 
капацитета саобраћајне и остале инфраструктуре за 
планирану намену у обухвату плана.    

 
Основни циљеви израде Плана су: 
 
 повећања комфора становања, рационализовање 

коришћења земљишта и комуналне инфраструктуре и 
уклапање у урбану структуру и стратешка опредељења 
из планских докумената вишег реда; 

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

 одређивање парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте; 

 дефинисање правила коришћења земљишта, 
детаљне намене површина и објеката, правила уређења 
и грађења и развој саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре; 

  
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања представља пре 

свега разрада стратешких планских решења из планова 
вишег реда, односно стварање планског основа за 
реализацију планираних садржаја и дефинисање 
површина јавне намене.  

Претежна намена простора обухваћеног Планом, 
опредељена је Генералним планом, Крушевац 2021. 
год., као породично и вишепородично становање 
густине до 100-200ст/ха у оквиру урбанистичке зоне 5. 

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на дефинисању детаљне намене површина и 
објеката са циљем изградње нових и  реконструкције 
постојећих објеката. 

 План представља основ за изградњу стамбеног 
насеља са свим неопходним објектима и пратећом 
комуналном инфраструктуром, као и дефинисање 
услова за уређење и коришћење површина у обухвату 
Плана у складу са програмским задатком и 
стандардима за појединачне објекте и пратеће садржаје. 

  

Члан 7. 
 
Рок за израду Плана је 12 месеци од дана 

прибављања Катастарско топографског плана. 
                     

Члан 8. 
 
Средства за финансирање израде Плана се 

обезбеђују у буџету града Крушевца а носилац израде 
је надлежни орган Градске управе града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана поверавају се 
Дирекцији за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац.  

По обезбеђењу средстава у буџету расписује се 
јавна набавка за израду Катастарско топографских 
планова.  

Оквирна процена финансијских средстава израде 
Плана је 425.000,00 динара без ПДВ-а. 

У процену није укључена израда геодетских и 
геолошких радова и подлога или претходних студија.  

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана на јавни увид биће извршено 
у просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe не 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-393/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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182 На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013-аутентично 
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тумачење и 44/2014-др.закон), чл. 17. Одлуке о 
оснивању ЈП "Аеродором Росуље" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 5/13-пречишћен текст) и чл. 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. бр. 8/08, 5/11 и 8/15) , 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.07.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП "АЕРОДРОМ РОСУЉЕ" 

КРУШЕВАЦ 
      

I - ИМЕНУЈЕ СЕ МИОДРАГ ВЕЉКОВИЋ, 
професионални пилот, инструктор летења и 
дипломирани менаџер из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора ЈП "Аеродором Росуље" 
Крушевац, за период  до шест месеци. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  

I Број: 023-38/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
183 
На основу  члана 19. Статута  града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и чл. 
18. Одлуке о становању ("Сл. лист града Крушевца бр. 
1/09 - Пречишћен текст и 8/09), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана  08. 07. 2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
 
I  - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије 

за стамбене послове  и то:  
  
За председника:  
Јасмина Палуровић, професор технике и информатике 

из Крушевца, председник Скупштине града.  
 
За чланове:  
1. Синиша Максимовић, еконoмиста за туризам, 

заменик председника Скупштине  града,  
2. Драгана Богдановић, специјалиста струковни  

менаџер из Крушевца,   
3. Иван Анђелић, дипл. правник, начелник Градске 

управе, 
4.  Ивана Петровић, дипл. правник, Центар за 

социјални рад  Крушевац. 
II - Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење о именовању Комисије за стамбене послове 
("Сл. лист града Крушевца" број  10/12 и 1/14). 

 

III - Ово решење објавити у "Службеном листу  
града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 360-62/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

184 
На основу  чланова 29. и 30. Закона о јавном 

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“ број 88/11), члана 9. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11), 
члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина Града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.07. 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ  
за реализацију пројекта реконструкције, 

рационализације и одржавања јавног осветљења на 
територији  Града Крушевца 

 
Члан 1. 

 
У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-

приватног партнерства без елемената концесије за 
реализацију реконструкције, рационализације и одржавања 
јавног осветљења на територији Града Крушевца (у даљем 
тексту: Стручни тим), именују се:  

- Војкан Тутулић, дипл.инж.арх., сертификовани 
службеник за јавне набавке 

- Александар Цветковић, дипл.ел.инг., стручњак 
у области јавне расвете 

- Зоран Стипановић, економиста, стручњак у 
области јавно–приватног партнерства. 

- Иван Анђелић, дипл.правник, начелник Градске 
управе града Крушевца 

- Весна Анђелић, дипл.правник, начелник Одељења 
за инвестиције Градске управе 

 
Члан 2. 

 
Задаци Стручног тима су:  
- пружање стручне помоћи у припреми Предлога 

пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и 
одржавање дела мреже јавног осветљења на територији 
Града Крушевца који се упућује Комисији за ЈПП; 

- пружање стручне помоћи при припреми 
потребних анализа, односно студија оправданости, при 
припреми и изради услова и конкурсне документације, 
правила и услова за оцену понуђача и примљених 
понуда, као и критеријума за избор понуде и 
прегледање и оцена приспелих понуда; 

- утврђивање Предлога Одлуке о избору 
најповољније понуде у поступку јавне набавке или 
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Предлога Одлуке о обустави поступка  јавне набавке и  
образложење тих предлога и 

- обављање осталих послова потребних за 
реализацију поступка. 

 
Члан 3. 

 
Стручни тим о свом раду води записник и 

сачињава друга документа која потписују сви чланови 
Стручног тима. 

 
Члан 4. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу Града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  011-10/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
185   
На основу чл. 19. Статута града Крушевца (,,Сл. 

лист  града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), и члана 
107. и 108. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. 
гласник РС“ бр. 72/2009.....132/2014 и 145/2014), 

Скупштина  града Крушевца на седници одржаној 
дана 08. 07. 2016. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Комисије за урбану комасацију 
 

I - Образује се  Комисија за урбану комасацију.  
Комисију чине  председник и четири  члана: 
- Главни урбаниста града Крушевца; 
- дипломирани правник,  Одељење за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове; 
- дипломирани инжењер архитектуре, представник 

Одељења за урбанизам и изградњу; 
- дипломирани инжењер геодезије, РГЗ Служба 

за катастар непокретности Крушевац; 
- дипломирани просторни планер, "Дирекција за 

урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац. 
 

II - Задатак Комисије је да: 
- пре доношења одлуке о комасацији, по захтеву 

власника, односно других носиоца стварних права на 
катастарским парцелама чија површина представља 
најмање 51% површине подручја за које је донет план 
генералне или детаљне регулације, утврђује основаност 
захтева, у року од десет дана од дана подношења захтева; 

- утврђује границе комасационог подручја и 
одређује странке у поступку; 

- предлаже Скупштини јединице локалне 
самоуправе доношење одлуке о комасацији, која се 
објављује у јавном гласилу јединице локалне 
самоуправе и најмање једном дневном листу који се 
дистрибуира у Републици Србији; 

- спроводи јавно излагање у року од 30 дана од 
дана објављивања јавног позива и ближе упознаје 
заинтересована лица са начелима комасације и 
принципима прерасподеле грађевинског земљишта; 

- сачињава извештај; 
- израђује пројекат комасације, по окончању 

јавног излагања; 
- организује јавни увид у пројекат комасације у 

трајању од 30 дана; 
- одлучује о приговору странака, у року од осам дана 

од дана пријема приговора и извештај са подацима о 
јавном увиду са свим примедбама и приговорима, са 
одлукама о приговорима достави обрађивачу пројекта 
комасације, који је дужан да у року од осам дана 
измени и допуни пројекат комасације, у складу са 
одлукама комисије; 

- потврђује пројекат комасације. 
 

III - Градско веће града Крушевца донеће Решење 
о именовању Комисије за урбану комасацију. 

 
IV - Административне и стручне послове за рад  

Комисије обављаће  Одељење за урбанизам и изградњу. 
 
V - Решење објавити у ,,Службеном листу  града  

Крушевца“.       
   

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  461-2/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

              

186  
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), члана 17. 
Одлуке о  организацији, делокругу и раду заштитника 
грађана града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/11 и 8/12) и члана 84. Пословника Скупштине града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/13 - 
Пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.07.2016. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ПРИХВАТА СЕ Годишњи извештај о раду 

Заштитника грађана града Крушевца за 2015. годину. 
 
II - Закључак  објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-13/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

187       
На основу члана 51а. Закона о планирању и 

изградњи  („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 и 
145/14),  члана 8. Одлуке о Главном урбанисти града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015) и 
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члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/08, 5/2011 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08. 07. 2016. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

  
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Главног 

урбанисте града Крушевца за период 01.04.2015. 
године до 01.04.2016. године. 

  
II -  Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-21/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
188 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр, 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 - длука УС, 132/14 и 145/14),  

Градска управа града Крушевца, дана 20.04.2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛЕ 

ПРИВРЕДЕ „ЗОНА Е“ НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације мале 
привреде „Зона Е“ у Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Изменом и допуном Плана  детаљне регулације мала 

привредна „Зона Е“ (у даљем тексу  План), разрађују се 
планска решења из планова вишег реда, ради 
усаглашавања планске документације са важећим 
прописима и покривености одговарајућим урбанистичким 
плановима.     

План обухвата површину од око 14,5 ха, у оквиру 
северне индустријске зоне, са преовлађујућом наменом 
индустрија, пословање, сервиси, мала привреда, услуге и сл.  

Правни основ за израду Плана је Закон о плланирању 
и изградњи и Плравилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената, а плански  основ је 
Генерални план града Крушевца.  

 
Члан 3. 

 
План ће утврдити основне урбанистичке мере и 

услове за заштиту ваздуха од загађења и заштите од 
буке, дефинисањем одговарајућих урбанистичких 

параметара и правила изградње; мере заштите воде 
кроз планирану канализациону мрежу са прикључком 
на канализациони систем, атмосферску канализацију 
планирану у профилима саобраћајница унутар 
комплекса и прикључак на колектор; заштита 
земљишта спроводиће се применом утврђених мера: 
забрана депоновања отпадних материја, ван простора 
намењеног за то, заштита земљишта од загађивања, 
плављења и испуштања отпадних вода. 

Основни циљ измене и допуне Плана је стварање 
услова за „даљи развој великих индустријских 
капацитета и мањих производних, услужних и 
складишних функција“ као и уређење и опремање 
планиране локације, потребним садржајима и 
комуналном инфраструктуром.  

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне намене, 
односно регулисање имовинских односа у складу са 
посебним прописима. Такође, на основу овог Плана се 
издају локацијски услови и грађевинска дозвола за 
планиране објекте и комуналну инфраструктуру. План 
садржи неопходне урбанистичке параметре, правила 
уређења и правила изградње у складу са дефинисаним 
детаљним наменама површина у обухвату Измена Плана.   

Општи циљ израде измене и допуне Плана је 
корекција планских решења ради усаглашавања са 
стратешким опредељењима развоја и дефинисање услова 
коришћења земљишта, уређења простора, као и изградње 
комуналне инфраструктуре, одређивањем траса и 
капацитета у складу са плановима ширег простора.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

овог решења, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за измену ПДР мале привреде „Зона 
Е“, као и на основу Мишљења бр. 501-60/16-09 од  
08.04.2016. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације  мале привреде „Зона 
Е“ у Крушевцу   на животну средину, а у складу са 
чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о измени и допуни  

Плана детаљне регулације мале привреде „Зона Е“ у 
Крушевцу и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

                                                                                         
IV Број:  350-184/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.

 
 
189 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 
и 145/14), 
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Градска управа града Крушевца, дана 20.04.2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „БАГДАЛА 4“ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Планa детаљне регулације „Багдала 4“ (у даљем тексту 
План). 

 
Члан 2. 

 
План ближе дефинише и разрађује планска решења 

из планских докумената вишег реда. 
Плански основ представља разраду стратешких 

планских опредељења, са планираном претежном 
наменом становање у оквиру опште стамбене зоне.  

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
40ha у КО Пакашница, чини део стамбеног насеља 
Багдала, које се са северне и источне стране граничи 
улицом Багдалски венац, са јужне стране пакашничком 
шумом и са запада граница је Гарски поток, на око 
1,5км југо-западно од центра. 

Плански основ за израду Плана је Генерални план 
Крушевца 2021 ("Сл. лист општине Крушевац", бр. 
4/2005). 

  
Члан 3. 

 
План ће утврдити основне урбанистичке мере и 

услове ваздуха од загађења и заштите од буке, 
дефинисањем одговарајућих урбанистичких параметара 
и правила изградње; мере заштите воде кроз планирану 
канализациону мрежу са прикључком на 
канализациони систем, атмосферску канализацију 
планирану у профилима саобраћајница унутар 
комплекса и прикључак на колектор; заштита 
земљишта спроводиће се применом утврђених мера: 
забрана депоновања отпадних материја, ван простора 
намењеног за то, заштита земљишта од загађивања, 
плављења и испуштања отпадних вода. 

Планирана претежна намена је становање у оквиру 
опште стамбене зоне, што значи да је заступљено 
породично становање малих густина. Повећање 
квалитета становања подразумева повећање просечне 
површине стамбених јединица, увођење нових 
савремених типова становања, подстицање и 
омогућавање реконструкције, чиме се не мења значајно 
број становника. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. овог 

решења, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за ПДР 

„Багдала 4“, као и на основу Мишљења бр. 501-61/2016-09 
од 11.04.2016. године, Служба за заштиту животне средине, 
Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана на животну средину, а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Багдала 4“ и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                         
IV Број:  350-185/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
 

190 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 
145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 23.06.2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „ЛАЗАРИЦА 1“  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

План детаљне регулације дела стамбеног насеља 
„Лазарица 1“ у Крушевцу (у даљем тексту План)  

 
Члан 2. 

 
Планом се дефинишу површине јавне намене, 

одређује детаљна намена и урбанистички параметри на 
принципима рационалног коришћења простора, у циљу 
уређења грађевинског земљишта на основу начела 
одрживог развоја. 

План обухвата оквирно, површину од приближно 
3,2ha у катастарској општини Крушевац.  

Границом Плана обухваћено је подручје у оквиру 
стамбеног насеља "Лазарица 1" које је са северне и 
северо-источне стране одређено делом улице Војислава 
Илића, са јужне и југо-источне стране делом улице 
Љубостињске и са западне стране делом улице 
Ресавске.  
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Плански основ за израду Плана је Генерални план 
Крушевца 2021 ("Сл. лист општине Крушевац", бр. 
4/2005). 

  
Члан 3. 

 
Претежна намена простора обухваћеног Планом, 

опредељена је Генералним планом, Крушевац 2021.год, 
као породично и вишепородично становање густине до 
100-200ст/ха у оквиру урбанистичке зоне 5. 

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на дефинисању детаљне намене површина и 
објеката са циљем изградње нових и  реконструкције 
постојећих објеката. 

План представља основ за изградњу стамбеног 
насеља са свим неопходним објектима и пратећом 
комуналном инфраструктуром, као и дефинисање 
услова за уређење и коришћење површина у обухвату 
Плана у складу са програмским задатком и 
стандардима за појединачне објекте и пратеће садржаје.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за План детаљне регулације дела 
стамбеног насеља „Лазарица 1“ у Крушевцу ,као и на 
основу Мишљења бр. 501-95/2016-09 од 22.06.2016. 
године, Служба за заштиту животне средине, Одељење  
за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана на животну средину, 
а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради План 

детаљне регулације дела стамбеног насеља „Лазарица 
1“ у Крушевцу и објављује се у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

                                                                                         
IV Број:  350-348/2016 НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.

 
 
 
 
 
 

191 
На основу члана 7. Одлуке о изменама Одлуке о 

организацији Градске управе града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2015) и чл. 45. 
Пословника Скупштине града ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 1/13 - Пречишћен текст и 10/13), 
Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, на 
седници одржаној дана 25.12.2015. године, утврдила је 

Пречишћен текст Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца. 

Пречишћен текст Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца обухвата Одлуку о организацији 
Градске управе града Крушевца објављену у 
„Службеном листу града Крушевца“ бр. 11/13 - 
Пречишћен текст и Одлуку о изменама Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца објављену 
у ″Службеном листу града Крушевца“ бр. 8/15.  

Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 
листу града Крушевца".  

 
I број: 016-10/13                   ПРЕДСЕДНИК 
          КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
                                           Живојин Милорадовић, с.р. 
 
     

О Д Л У К А 
 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

(Пречишћен текст) 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређују се питања организације, 

делокруга и начина рада Градске управе града  
Крушевца  и друга питања од значаја за њен рад.  

 
Члан 2. 

 
Градска  управа: 
 
1. припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;  
 
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа;  
 
3. решава у управном поступку у првом степену о 

правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других организација у управним стварима из 
надлежности Града; 

 
4. обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине града;  

 
5. извршава законе и друге прописе чије је 

извршавање поверено Граду;  
 
6. обавља стручне и друге послове које утврде 

Скупштина  града, Градоначелник и  Градско веће. 
 

Члан 3. 
 
Поред послова из изворног делокруга Града као 

јединице локалне самоуправе, Градска управа обавља 
законом поверене послове државне управе (у даљем 
тексту: поверени послови).  

 
Члан 4. 
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Градска управа обавља послове на основу и у 

оквиру Устава, закона и  Статута града.  
 

Члан 5. 
 
Рад Градске управе доступан је јавности и 

подложан критици и јавној контроли грађана на начин 
утврђен законом.  

 
Члан 6. 

 
Запослени у Градској управи дужни су да своје 

послове обављају стручно, не руководећи се при том 
својим политичким убеђењима, нити их у обављању 
послова могу изражавати и заступати.  

 
Члан 7. 

 
Средства за финансирање послова Градске управе 

обезбеђују се у буџету Града, из изворних и 
уступљених јавних прихода у складу са Законом.  

 
Члан 8. 

 
Градска управа примењује прописе о државној 

управи и управном поступку кад решава о правима, 
обавезама и интересима грађана или другог правног 
лица. 

Послове Градске управе који се односе на 
остваривање права, обавеза и интереса грађана и 
правних лица могу обављати лица која имају 
прописану школску спрему, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и одговарајуће радно 
искуство, у складу са законом и другим прописом.  

 
II - ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 
 

Члан 9. 
 
У Градској управи као јединственом органу за вршење 

сродних послова образују се унутрашње организационе 
јединице и делови организационих јединица.  

 
Члан 10. 

 
 Унутрашње организационе јединице у Градској 

управи јесу одељења (у даљем тексту: одељења).  
Делови организационих јединица су службе. 
Изузетно организациони делови могу имати 

другачије називе, ако то захтева природа послова који се 
у тим деловима врше (рачуноводство, писарница и др.). 

 
 

Члан 11. 
 
Поједине послове у Градској управи могу 

обављати самостални извршиоци (послови буџетске 
контроле и ревизије, послови информисања и др.).  

Самостални извршилац за свој рад одговара 
начелнику Градске управе.  

  

 
Члан 12. 

 
Одељења се образују према врсти, међусобној 

повезаности и обиму послова чијим се вршењем 
обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у 
области за коју се образују.  

Службе се образују према пословима који 
захтевају непосредну повезаност и организациону 
посебност.  

 
Члан 13. 

 
За обављање послова Градске управе образују се 

следеће унутрашње организационе јединице:   
- Одељење за урбанизам  и грађевинарство;  
- Одељење за стамбено-комуналне и имовинско 

правне послове;  
- Одељење за друштвене делатности;  
- Одељење за финансије;  
- Одељење за јавне набавке;  
- Одељење за инвестиције, привреду и заштиту жи-

вотне средине;  
- Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода;   
- Одељење за општу управу и заједничке послове;   
- Одељење за скупштинске послове;  
- Одељење за инспекцијске послове;   
- Комунална полиција. 
 

Члан 14. 
 
Одељење за урбанизам и грађевинарство обавља 

послове који се односе на урбанизам и просторно 
планирање, грађевинске послове, комуналне послове, 
нормативне и стручне послове на припреми и 
предлагању израде просторних и урбанистичких 
планова и остале послове у поступку њиховог 
доношења. Обавља послове везане за спровођење 
урбанистичких планова и организује јавну 
презентацију истих. 

Спроводи обједињену процедуру за издавање 
локацијских услова; издавање грађевинске дозволe; 
пријаву радова; издавање употребне дозволе;  
прибављање услова за пројектовање односно 
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;  
прибављање исправа и других докумената које издају 
имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу 
објеката, односно за издавање локацијских услова, 
грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове 
надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење 
на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на 
изграђеном објекту.  

Спроводи поступак озакоњења  бесправно 
изграђених  и реконструисаних објеката, послове 
енергетске ефикасности у зградарству. 

Обавља стручно-административне послове за 
потребе Главног градског урбанисте и Комисије за 
планове; послове израде предлога одлука и других 
аката које доноси Градско веће и Скупштина града у 
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области урбанизма и грађевинарства  и постављања 
мањих монтажних објеката на јавним површинама.  

Врши и друге послове у области урбанизма и 
грађевинарства у складу са законом и одлукама 
Скупштине.  

 
Члан 15. 

 
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-

правне послове, врши послове   припреме нацрта 
одлука и других аката које доноси Скупштина, 
Градоначелник и Градско веће из ове области; врши 
надзор над применом Закона из ове области и над 
законитошћу рада јавних комуналних и јавних 
предузећа; спроводи поступак исељења бесправно 
усељених лица из станова и заједничких просторија, 
регистрацију стамбених зграда и  врши друге послове у 
стамбеној области у складу са Законом; врши послове 
из области техничког регулисања саобраћаја, стручне и 
административне послове за потребе Савета за 
безбедност саобраћаја на територији Града; стручне 
послове за потребе Комисије за утврђивање назива 
улица и тргова; регистрацију редова вожње линијског 
градског и приградског превоза; послове издавања 
такси дозвола, такси легитимација и друге послове 
везане за обављање такси превоза; издавање решења о 
есхумацији; послове везане за спровођење аката којим 
се уређује постављање привремених покретних 
објеката на јавним површинама; спровођење поступка 
давања у закуп пословног простора у својини Града. 

Врши послове који се односе на заштиту, очување, 
евиденцију и упис права на непокретностима у јавној 
својини Града и непокретностима које користи Град; 
спроводи поступак експропријације и утврђивања 
накнаде; поступак поништаја решења о изузимању 
грађевинског земљишта, поступак деекспропријације и 
враћања накнада; поступак утврђивања земљишта за 
редовну употребу објеката; поступак конверзије права 
коришћења у право својине на грађевинском 
земљишту; поступак враћања утрина и пашњака селима 
на коришћење; утврђивање престанка права коришћења 
осталог грађевинског земљишта; послове у вези 
враћања земљишта одузетог по основу Закона о 
пољопривредном земљишном фонду и конфискованог 
због неизмирених обавеза из обавезног откупа; 
издавање тапија. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине.  

 
Члан 16. 

 
Одељење за друштвене делатности врши послове 

који се односе на  задовољавање одређених потреба 
грађана утврђених законом у области: образовања, 
културе, спорта и омладине, примарне здравствене 
заштите, социјалне заштите, заштите људских и 
мањинских права, дечје заштите, борачко-инвалидске 
заштите и информисања; припрема нацрте одлука и 
других аката које доноси Скупштина, Градско веће, 
Градоначелник и начелник управе из ове области; врши 
надзор над радом установа у области друштвених 
делатности и припрема критеријуме за  њихово 
финансирање; учествује у планирању средстава за 

материјалне трошкове и инвестиције за  предшколско, 
основно и  средње образовање и друге установе и 
организације друштвених делатности; обавља  послове 
ученичког и студентског стандарда; врши послове 
инспекцијског надзора у предшколској установи, 
основним и средњим школама; стара се о изради и 
имплементацији стратешких докумената и акционих 
планова из надлежности Одељења, припрема 
нормативе и стандарде за обављање делатности 
установа социјалне заштите чији је оснивач град;  
припрема и извршава прописе о правима у социјалној 
заштити и, врши праћење реализације права из 
социјалне заштите по Одлуци о правима и услугама у 
социјалној заштити; издаје дозволе за почетак рада 
установа социјалне заштите и утврђује испуњеност 
услова  за пружање услуга социјалне заштите у складу 
са законом; стара се о обезбеђивању услова за рад, 
одржавање и остваривање програма установа  
социјалне заштите чији је оснивач град као и 
организација социјалне заштите чија је делатност од 
интереса за град; Стара се и обезбеђује услове за рад, 
одржавање и остваривање програма установа културе, 
услова за рад самосталних уметника, развоја културно-
уметничког аматеризма и заштите културних добара; 
предлаже расподелу средстава и стара се о реализацији 
пројеката организација из области друштвених 
делатности;обавља поверене послове из области 
борачке и борачко-инвалидске заштите  и финансијске 
подршке породици са децом, обавља стручне  и 
административне послове за потребе Фонда за 
подстицање развоја младих талената и послове за 
потребе интерресорне комисије.  

Врши  послове који се односе на задовољавање 
одређених потреба грађана утврђених законом у 
области спорта и физичке културе; припрема нацрте 
одлука и других аката из ове области које доноси 
Скупштина града, Градско веће и Градоначелник; врши 
надзор над радом установа и организација у области 
спорта; послове који се односе на обезбеђивање услова 
за: изградњу, одржавање и коришћење спортских 
објеката у којима се остварују потребе у области спорта 
у граду; помоћ у реализацији  школских спортских 
такмичења на нивоу града, округа и Републике; 
старање о обезбеђивању посебних услова за повећање 
обухвата и квалитета рада са младим спортским 
талентима; припрема критеријуме за финансирање 
делатности организација у области спорта које је 
основао град и праћење реализације  програма или 
делова програма других организација којима се 
доприноси задовољавању  потреба грађана у области 
спорта на нивоу града; стара се о организовању и 
одржавању спортских такмичења и манифестација од 
значаја за град; стара се о обезбеђивању услова за рад 
спортских стручњака у организацијама у области 
спорта на територији града. 

Подстицање различитих активности и програма 
младих и стварање услова за укључивање младих у 
друштвени живот и процесе одлучивања; помоћ у 
стварању услова за организовање омладинских 
активности и делатности омладинских организација; 
сарадња са локалним удружењима младих око 
имплементације локалних стратегија; организовање 
различитих врста обука младих ради њиховог већег 
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укључивања у неформално образовање, волонтерски 
рад и боље коришћење слободног времена; припрема, 
прати и реализује локалне пројекте за младе у складу са 
националном стратегијом; припрема критеријуме за 
суфинансирање пројеката омладинских удружења и 
пројеката који се баве младима.  

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине Града. 

 
Члан 17. 

 
Одељење за финансије врши послове Градске 

управе који се односе на: припрему предлога и 
извршењу буџета и ребаланса буџета Града;  буџетско 
извештавање о остварењу јавних прихода и јавних 
расхода  у складу са законом;   израду Завршног рачуна 
буџета; израду решења о повећању прихода и расхода 
буџета, о употреби средстава са текуће и сталне 
резерве, о преусмеравању средстава унутар корисника 
и промени намене средстава и закључака о исплатама 
са позиција капиталних расхода; финансијско 
планирање и праћење реализације планова, обрачун и 
исплату зарада, вођење помоћних евиденција и 
рачуноводство и извештавање за директне и одређене 
индиректне кориснике; попис покретне и непокретне 
имовине града и поступање по захтевима за откуп 
станова; послове трезора, пријема, контроле и преноса 
трансфера финансијских средстава директним и 
индиректним корисницима, вођење евиденције о 
ликвидности КРТ-а и главне књиге трезора директних 
корисника;  

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 

 
Члан 18. 

 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине, врши послове Градске управе из 
области: привреде, пољопривреде, водопривреде и 
заштите животне средине и то: прикупљање података о 
привредним субјектима и ресурсима и израђује анализе 
за потребе доношења програма развоја привреде из 
надлежности Града и сарадње са другим субјектима на 
укупном привредном развоју Града; припрема Програм 
развоја града и Програм развоја привреде; припрема 
програме и спроводи пројекте локалног-економског 
развоја и стара се о унапређењу општег оквира за 
привређивање, прати политике и програме фондова 
Европске уније од значаја за Град иизрађује пројекте 
ради конкурисања код фондова Европске уније; обавља 
послове из области сарадње са дијаспором, амбасадама 
иностраних држава,надлежним министарствима у циљу 
привлачења инвестиција, предлагање приоритета 
инвестиција као и одређивање пројектних задатака са 
носиоцима, учешће у изради и праћење реализације 
градских пројеката и стручна помоћ у реализацији свих 
градских инвестиција; стручне и административне 
послове за буџетски Фонд за подстицање  развоја 
пољопривреде, Фонд за заштиту животне средине и 
Фонд за финансирање активне политике запошљавања; 
врши промену намене пољопривредног земљишта, 
израђује основе заштите и уређења пољопривредног 
земљишта и обавља послове на њиховом спровођењу, 

прати рад и припрема акта у вези са радом Туристичке 
организације, израђује програм развоја туризма и 
припрема акт о  висини боравишне таксе; прати рад и 
припрема акта у вези са радом Бизнис инкубатора и 
Ветеринарске станице; води евиденцију о задругама и 
пружа стручну помоћ за развој задругарства; послове 
снабдевања тржишта и  робних  резерви;  пружа услуге 
привредним субјектима у поступку регистрације радњи 
и предузећа, на основу споразума са Агенцијом за 
привредне регистре;   

Припрема акт о прописивању радног времена 
угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
издаје радне књижице и обавља послове на 
регистровању уговора о раду са кућним и помоћним 
особљем и за обављање послова ван просторија 
послодавца. 

Обавља послове који се односе на заштиту животне 
средине, припрема програм коришћења и заштите 
природних вредности и програм заштите животне 
средине и припрема акт којим се утврђује посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне средине. 

Врши поверене послове на основу закона из 
области заштите животне средине,пољопривреде, 
туризма и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине. 

 
Члан 19. 

 
Одељење  за јавне набавке спроводи поступак јавних 

набавки за органе Града, установе чији је оснивач Град, 
осим здравствених установа, основне и средње школе за 
јавне набавке које се финансирају средствима буџета града; 
припрема годишњи план набавки, израђује нормативна 
акта из ове области, координира са организационим 
јединицама и установама у циљу израде конкурсне 
документације, израду конкурсне документације, врши 
оглашавања јавних набавки, израђује  моделе уговора и 
стара се о конкурсној документацији, обавља стручно – 
административне послове за потребе Комисије за јавне 
набавке; прати извршавање уговорених обавеза  у складу са 
законом; води регистре и евиденције о спроведеним 
поступцима у електронском и штампаном облику, 
припрема извештаје за надлежне органе;  обавља послове 
који се односе на поверавање обављања комуналних 
делатности у складу са законом и припрему уговора о 
поверавању; врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 

 
Члан 20. 

 
Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода врши послове који се односе на 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 
остварених на територији града Крушевца, припрема 
нацрте одлука везане за утврђивање јавних прихода у 
складу са законом и прати њихово спровођење; 
учествује у планирању прихода буџета Града; води 
првостепени управни поступак по жалбама пореских 
обвезника изјављених против управних аката донетих у 
пореском поступку;издаје уверења и потврде о 
чињеницама о којима води службену евиденцију. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 
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Члан 21. 
 
Одељење за општу управу и заједничке послове  

врши послове који се односе на: припрему прописа који 
се односе на унапређење организације рада и 
модернизацију Градске управе; прописа о начину 
коришћења превозних средстава и опреме, припрема 
акт о матичним подручјима; акт о локалним 
административним таксама; спровођење прописа о 
управи, управном поступку и канцеларијском 
пословању у Градској управи, организацију и рад 
пријемне канцеларије,  заједничке писарнице и архиве 
градске управе; праћење стања остваривања права и 
обавеза грађана и предузећа и других правних лица 
пред Градском управом (ажурност решавања у 
управним стварима); решавање у управном поступку у 
области грађанских стања, вођење бирачког списка;  
послове пружања правне помоћи грађанима са 
територије града Крушевца; послове планирања, 
организовања обуке и спровођење активности које 
организују републичке и међународне институције на 
пословима одбране, елементарних непогода, избеглих и 
расељених лица и азиланата (као и надзор корисника на 
терену); у оквиру овог Одељења, за вршење одређених 
послова из надлежности Градске управе образују се 
месне канцеларије. 

У овом Одељењу обављају се одређени стручни, 
технички и други заједнички послови за потребе Градске 
управе и то: припрема основа и програма јединственог 
информационог система, организацију и рад на увођењу, 
развоју и коришћењу информатичке технологије, 
експлоатацију рачунарске опреме; послове израде идејних 
пројеката у складу са стратегијом града, а у циљу 
побољшања пословања Градске управе, модернизација 
интернет презентације, послови контроле квалитета рада, 
имплементацијом система квалитета у Градској управи, 
мерењем успешности извршења и испуњења циљева које 
је поставила Градска управа у складу са Регулаторном 
реформом рационализације - гиљотина формалности; 
умножавање и повезивање материјала и обезбеђивање 
функционисања конференцијско-дискутних система; 
инвестиционо техничке послове у вези са изградњом, 
доградњом и адаптацијом пословног простора за потребе 
Градске управе; послове текућег и инвестиционог 
одржавања зграде Градске управе; одржавање 
инсталација, уређаја и опреме; спровођење мера 
противпожарне заштите, одржавање чистоће и возног 
парка. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 

 
Члан 22. 

 
Одељење за скупштинске послове обавља 

стручне и друге послове за Скупштину, Градско веће и 
Градоначелника који се односе на: припрему и 
одржавање седница  Скупштине града, њених радних 
тела и Градског већа;  обраду материјала са седница,  
старање о законитости рада ових органа и тела; 
пружање стручне помоћи одборницима и одборничким 
групама и старање о благовременом прибављању 

одговора на одборничка питања; послове у вези избора,  
именовања и постављења  када о томе одлучује 
Скупштина, Градоначелник и Градско веће; израду 
Статута града, Пословника о раду Скупштине и 
Градског већа, Одлуке о организацији Градске управе, 
као и прописа о накнадама трошкова и  изгубљене 
зараде одборницима и члановима радних тела 
Скупштине и Градског већа, прописа који се односе на 
критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других 
примања функционера; припрему општих аката о 
правима и обавезама запослених у Градској управи и 
мерилима и критеријумима за утврђивање зарада 
запослених у Градској управи; одређене послове за 
спровођење избора (градских, републичких); стручне 
послове везане за додељивање признања која 
установљава Град; послови који се односе на 
информисање о раду органа Града, штампање 
службеног листа града; организовање и спровођење 
референдума и зборова грађана када их расписује 
Скупштина, односно сазива председник Скупштине; 
стручне послове у предметима заштите права грађана 
када у другом степену решава Градско веће, стручне  
послове из области радних односа за запослене и 
изабрана, односно постављена лица.  

Врши стручне и административно-техничке 
послове за остваривање надлежности и овлашћења 
председника Скупштине и заменика, градоначелника, 
заменика, чланова Градског већа и помоћника 
градоначелника који се односе на: представљање Града 
у односима према правним и физичким лицима у 
земљи и иностранству,  припрему радних и других 
састанака; организује протокол поводом пријема 
домаћих и страних представника градова и општина, 
протокол поводом додељивања јавних признања и 
друге протоколарне послове које одреде председник  
Скупштине, заменик, градоначелник, заменик 
градоначелника,  и помоћници градоначелника. 

Одељење врши и друге послове у складу са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Пословником Скупштине града и Градског већа. 

 
Члан 23. 

 
У оквиру Одељења за општу управу и заједничке 

послове образују се следеће месне канцеларије: 
1. Месна канцеларија Коњух за насељена места: 

Коњух, Љубава, Брајковац, Каменаре, Коморане и 
Лазаревац; 

2. Месна канцеларија Кукљин за насељено 
место Кукљин; 

3. Месна канцеларија Јасика за насељена места: 
Јасика, Шанац, Гавез, Срње и Велика Крушевица; 

4. Месна канцеларија Падеж за насељена места: 
Падеж, Глобаре, Шашиловац, Крвавица и Вратаре; 

5. Месна канцеларија Глободер за насељено  
место Глободер; 

6. Месна канцеларија  Пепељевац  за насељена 
места: Пепељевац, Вучак, Церова и Лукавац; 

7. Месна канцеларија Жабаре за насељена 
места: Жабаре, Треботин, Мала Врбница, Дољане и 
Мешево; 
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8. Месна канцеларија Велики Купци за 
насељена места Велики Купци,  Мали Купци, Гркљане, 
Штитаре, Себечевац, Суваја, Мајдево и Ћелије; 

9. Месна канцеларија Горњи Степош за 
насељена места: Горњи Степош, Доњи Степош,  
Шавране и Наупаре; 

10. Месна канцеларија Велика Ломница за 
насељена места: Велика Ломница, Буци и Буковица; 

11. Месна канцеларија Трмчаре за насељена 
места: Трмчаре, Модрица, Слатина и Сеземче; 

12. Месна канцеларија Каоник за насељена места 
Каоник,  Јошје, Ђунис и Црквина; 

13. Месна канцеларија Сушица за насељена 
места Сушица и Позлата; 

14. Месна канцеларија Велики Шиљеговац за 
насељена места Велики Шиљеговац и Бојинце; 

15. Месна канцеларија Рибаре за насељена места: 
Рибаре, Зубовац, Гревци, Росица, Бољевац, Мало 
Крушинце и Рибарска Бања; 

16. Месна канцеларија Мала Река за насељена 
места Мала Река, Зебица, Рлица, Велико Крушинце, 
Срндаље и Беласица; 

17. Месна канцеларија Дворане за насељена 
места: Дворане, Петина, Пољаци и  Ловци; 

18. Месна канцеларија Здравиње за насељено 
место Здравиње; 

19. Месна канцеларија Бела Вода за насељено 
место Бела Вода; 

20. Месна канцеларија Мачковац за насељено 
место Мачковац; 

21. Месна канцеларија Јабланица за насељена 
места: Јабланица, Витановац и Шогољ; 

22. Месна канцеларија Читлук за насељена 
места: Читлук, Бегово Брдо и Кошеви. 

 
Члан 24. 

 
Месне канцеларије врше послове који се односе на 

пријем поднесака за Градску управу, бирачке спискове, 
оверу потписа, рукописа и преписа, узимање изјава 
грађана по замолницама  надлежних органа, вођење 
матичних књига, издавање уверења о пословима о 
којима се води службена евиденција, као и уверења о 
чињеницама о којима се не води евиденција код 
Градске управе када је доказивање тих чињеница 
прописано законом, завођење и експедицију поште. 

 
Члан 25. 

 
У вршењу послова и задатака које обављају, месне 

канцеларије остварују сарадњу са одговарајућим 
одељењима Градске управе и месним заједницама. 

Месне канцеларије могу обављати одређене 
послове за друге органе, месне заједнице, јавне службе, 
предузећа и друга правна лица, на свом подручју ако 
им вршење тих послова буде поверено.  

 
Члан 26. 

 
Одељење за инспекцијске послове врши послове 

које се односе на: контролу, надзор  и предузимање 
мера у складу са позитивним прописима у области 
пројектовања, контролу издатих дозвола, контролу 

изградње објеката, коришћења и контролу код 
издавања употребних дозвола за изграђене објекте, и 
контролу над извршавањем закона и других прописа 
који  се односе на даваоце и кориснике комуналних 
услуга у погледу услова и начину  давања и коришћења 
услуга и то: пречишћавање и дистрибуција воде, 
пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних 
вода, производња и снабдевање  паром и топлом водом, 
одржавања чистоће, уређења, коришћења и одржавања 
зелених и јавних површина, држања животиња, надзор 
над извршењем закона и других прописа,  стандарда и 
норматива  у обављању јавног локалног превоза којима 
се уређује превоз путника у јавном градском 
саобраћају, такси саобраћају, пројектовању, изградњи, 
реконструкцији и одржавању јавних путева (локалних, 
некатегорисаних), надзор над радом предузећа за 
путеве и контролу извршења налога и решења од  
стране овог предузећа), врши контролу над применом 
мера заштите ваздуха од загађивања и мера заштите од 
буке у стамбеним, занатским и комуналним објектима 
за које је надлежна градска инспекција; одељење врши 
и поверене послове државне управе.  

 
Члан 27. 

 
Комунална полиција обавља послове који се 

односе на одржавање комуналног реда и другог 
законом уређеног реда у областима, односно питањима: 
снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских 
вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног 
и другог отпада; локалних путева и улица; 
саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; 
превоза путника у градском и приградском саобраћају; 
ауто такси превоза; постављања привремених 
пословних објеката; противпожарне заштите; заштите 
од буке у животној средини; контроле радног времена 
субјеката надзора; одржавање комуналних објеката, 
пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних 
површина, јавне расвете, стамбених и других објеката. 

Обавља послове контроле над применом закона, и 
других прописа и општих аката из области комуналне и 
других делатности из надлежности града; остваривање 
надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају у складу са законом и прописима 
града; заштита животне средине, културних добара, 
локалних путева, улица и других јавних објеката од 
значаја за град, и обавља друге послове из надлежности 
града у складу са законом. 

 
Члан 28. 

 
У Градској управи могу се поставити помоћници 

Градоначелника (у даљем тексту: помоћници) за 
поједине области и то: економски развој, инвестиције и 
финансије; друштвене делатности; омладину и спорт; 
пољопривреду, водопривреду и шумарство; екологију, 
одрживи развој и енергетику. 

У Градској управи може бити постављено највише  
пет помоћника. 

Број помоћника и области за које се постављају 
одређује Градоначелник. Помоћнике поставља и разрешава 
Градоначелник. Градско веће утврђује коефицијенте за 
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обрачун и исплату плата помоћника, а друга права 
остварују у Градској управи. 

 
Члан 29. 

 
Помоћници покрећу иницијативе, предлажу 

пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од 
значаја за развој у областима за које су постављени и 
врше друге послове  које им повери Градоначелник.  

Члан 30. 
 
Административно-техничке послове за помоћнике 

обавља одговарајућа организациона јединица Градске 
управе. 

Помоћници могу преко руководиоца 
организационих јединица да наложе запосленима у 
Градској управи извршавање одговарајућег радног 
задатка. 

Помоћници могу  да ангажују стручњаке из јавних 
предузећа и установа чији је оснивач Град за израду 
одређеног пројекта, предлога, анализе и слично, о чему 
обавештавају Градоначелника. 

 
Члан 31. 

 
Начелник Градске управе може да образује 

посебну радну групу у коју именује запослене из 
различитих организационих јединица ради обављања 
одређеног посла из надлежности Градске  управе.  

Актом о образовању  радне групе одређује се њен 
састав, задаци, време на које се образује и друго.  

 
III - РУКОВОЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
 

Члан  32. 
 
Радом Градске управе руководи начелник Градске 

управе.  
За свој рад и рад Градске управе начелник 

одговара Скупштини града и Градском већу.  
 

Члан 33. 
 
Начелника  Градске управе  поставља Градско 

веће,  на основу јавног огласа на пет година.  
За начелника Градске управе може бити 

постављено лице које има завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање 5 година радног искуства у струци. 

 
Члан 34. 

 
Градско веће доноси одлуку о расписивању јавног 

огласа најкасније 30 дана пре истека мандата 
начелнику Градске управе истовремено са доношењем 
одлуке о расписивању огласа Веће именује комисију од 
5 чланова за спровођење огласа. 

Оглас се објављује у једном дневном и локалном 
листу. 

 
Члан 35. 

 

Акт о постављењу начелника припрема Одељење 
за скупштинске послове  на основу мишљења комисије 
из претходног члана. 

 
Члан 36. 

 
Начелник Градске управе може имати заменика, 

који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника се поставља на исти начин и 
под истим условима као начелник. 

 
 

Члан 37. 
 
Начелник Градске управе може бити разрешен и 

пре истека времена на које је постављен  на лични 
захтев и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 
Члан 38. 

 
Начелник Градске управе у оквиру својих права и 

дужности: 
- координира рад Градске управе; 
- стара се о обезбеђивању потребних услова за рад;  
- доноси акт о унутрашњем уређењу и ситематизацији 

Градске управе уз сагласност Градског већа; 
- подноси Скупштини и Градском већу  Извештај о 

раду Градске управе; 
- решава сукоб надлежности између унутрашњих 

организационих јединица Градске управе;  
- одлучује о правима, дужностима и 

одговорностима запослених у Градској управи; 
- распоређује руководиоце организационих јединица 

у Градској управи и начелника комуналне полиције и 
- врши и друге послове у складу са законом, 

Статутом и  одлукама Скупштине. 
 

Члан 39. 
 
Радом одељења руководи начелник одељења (у 

даљем тексту: руководиоци у Градској управи). 
Радом Комуналне полиције руководи начелник 

Комуналне полиције. 
Радом службе руководи шеф службе (у даљем 

тексту: руководећи радник). 
 

Члан 40. 
 
Руководиоце у Градској управи и начелника 

Комуналне полиције распоређује начелник Градске 
управе, из реда запослених. 

Изузетно руководилац у Градској управи може 
имати заменика, кога распоређује начелник. 

За руководиоце у Градској управи и начелника 
Комуналне полиције,  могу се распоредити лица која 
имају високу школску спрему и радно искуство од 5 
година,  у складу са актом  о унутрашњем  уређењу и 
систематизацији. 

 
Члан 41. 
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Руководилац у Градској управи организује рад  
унутрашње организационе јединице којом руководи, 
стара се о извршењу послова и врши друге послове из 
делокруга Градске управе који му се повере. 

Руководилац у Градској управи за свој рад 
одговара начелнику Градске управе. 

 
IV - ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 
1. Однос Градске управе према Скупштини, 
    градоначелнику  и Градском већу  
 

Члан 42. 
 
Однос Градске управе према Скупштини града,  

градоначелнику и Градском већу заснива се на правима 
и дужностима утврђеним законом и Статутом Града. 

Градска управа је обавезна да органе Града 
обавештава о вршењу послова из свог делокруга даје 
објашњења и податке из свог делокруга  који су 
неопходни за рад ових органа. 

 
Члан 43. 

 
Однос Градске управе према Градском већу 

заснива се на правима и дужностима утврђеним 
Законом, Статутом и одлукама Скупштине града.  

Када у вршењу надзора над радом Градске управе 
утврди да поједина акта Градске  управе нису у складу 
са законом, Статутом града или одлуком Скупштине 
града, Градско веће  може да их укине  или поништи и 
наложи да се донесе нови акт у складу са законом.  

 
2. Однос према грађанима, предузећима  
   и установама 
 

Члан 44. 
 
Градска управа је дужна да грађанима омогући 

несметано остваривање њихових права и обавеза, даје 
им потребне податке, обавештења и упутства, пружа  
одговарајућу правну помоћ и да при том сарађује са 
грађанима и  поштује  достојанство личности грађана и 
чува углед Градске управе.  

 
Члан 45. 

 
Када решава у управним стварима Градска управа  

не може захтевати од грађана да посебним исправама, 
(уверењима и др.) доказују чињенице о којима 
службену евиденцију води Градска управа, други орган 
или предузеће или установа чији је оснивач.  

 
Члан 46. 

 
Градска управа је дужна да захтеве грађана у 

управним стварима решава у прописаним роковима а у 
случају прекорачења тих рокова обавести подносиоца 
захтева о разлозима прекорачења и упути га на 
могућност коришћења правних средстава у таквим 
случајевима.  

 
Члан 47. 

 
Градска управа је дужна да разматра представке, 

притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по 
њима и о томе без одлагања обавештава грађане.  

 
Члан 48. 

 
Грађанин који се уредно одазове позиву Градске 

управе, а службена радња ради које је позван није 
обављена без његове кривице, има право на накнаду 
трошкова које је услед тога имао. 

  
Члан 49. 

 
Ако службена радња није обављена услед пропуста 

запосленог радника Градске управе, Градска управа 
има право обештећења, од тог радника у складу са 
прописима о накнади штете и материјалној 
одговорности радника.  

 
Члан 50. 

 
Одредбе ове Одлуке о односима Градске управе 

према грађанима примењују се на односе према 
предузећима, установама и другим организацијама, 
када одлучују о њиховим правима и интересима, на 
основу закона и одлука Скупштине. 

 
 3. Остваривање сарадње Комуналне полициије 
     са градским инспекцијским службама 
 

Члан 51. 
 
Комунална полиција сарађује са градским инспекциј-

ским службама у складу са законом и прописима Града. 
Сарадња се односи на међусобно обавештавање, 

размену информација, пружање непосредне помоћи и 
предузимање заједничких мера и активности од значаја 
за обављање послова комуналне полиције и 
инспекцијских служби. 

Начелник Градске управе доноси акт о начину 
остваривања сарадње и налаже предузимање 
заједничких мера и активности од значаја за обављање 
послова комуналне полиције и инспекцијских служби. 

Комунална полиција у обављању послова сарађује 
са грађанима у складу са законом и другим прописима 
којима се уређује обављање комуналних и других 
послова из надлежности Града. 

 
V - ПРАВНИ АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 52. 
 
Градска управа, у складу са законом и другим 

прописима доноси следеће правне акте: правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке.  

Правилником се разрађују поједине одредбе закона 
и других прописа ради њиховог извршавања.  

Наредбом се ради извршавања појединих одредаба 
закона и других прописа наређује или забрањује 
поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.  

Упутством се прописује начин рада и вршење  
послова Градске управе.  
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Закључком се у складу са прописима уређују 
правила о начину рада и поступања Градске управе.  

Решењем се одлучује о појединим управним и 
другим појединачним стварима у складу са законом и 
другим прописима.  

Правни акти из става 2, 3 и 4. се објављују.   
 
VI - ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 53. 
 
О изузећу службеног лица у Градској управи 

одлучује начелник.  
О изузећу начелника Градске управе одлучује 

Градско веће. 
 
VII  - ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 54. 
 
Градска управа обезбеђује јавност рада давањем 

информација, средствима јавног информисања, 
давањем службених информација о обављању послова 
из свог делокруга у складу са Законом.  

 
Члан 55. 

 
Начелник Градске управе или лице које он овласти 

даје информације о раду Градске управе, средствима 
јавног информисања.  

 
VIII - РАДНИ ОДНОС У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
 

Члан 56. 
 
На радне односе запослених и постављених лица у 

Градској управи (у даљем тексту: запослени у Градској 
управи) сходно се примењује Закон о радним односима 
у државним органима и други прописи о запосленима у 
државним органима.  

О правима, обавезама и одговорностима 
запослених у Градској управи одлучује начелник.  

 
 
 
 

Члан 57. 
 
Запослени у Градској управи стичу звања и 

занимања у складу са Законом и актом  које доноси 
Градско веће.  

 
Члан 58. 

 
Одлуку о критеријумима и мерилима за 

утврђивање плата запослених у Градској управи доноси 
Градско веће у складу са Законом.  

 
Члан 59. 

 
Радно време у Градској управи утврђује Градско 

веће.  
 
IX - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
    ПОСЛОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 60. 
 
Средства за финансирање изворних и поверених 

послова Градске управе обезбеђују се у буџету Града  у 
складу са Законом.  

 
Члан 61. 

 
За законито коришћење средстава за зараде  

запослених, материјалне трошкове, средства за посебне 
намене, набавку и одржавању опреме и средства за 
посебне накнаде одговоран је начелник, који је дужан 
да о томе тромесечно подноси извештај Градском већу.  

Налоге и друге акте за исплату и коришћење 
средстава из претходног става потписује начелник  или 
лице које он овласти.  

 
Члан 62. 

 
Градска управа може остваривати приходе  својом 

делатношћу у складу са Законом. 
 

Члан 63. 
 
Градска управа може остваривати приходе 

обављањем одређених послова  за подручне јединице 
министарстава и  друге организације, када то не утиче на 
редовно обављање послова из делокруга Градске управе.  

Оствареним приходима од извршених услуга 
покривају се расходи за извршене услуге. 

Услови и начин вршење услуга трећим лицима 
утврђују се актом Градског већа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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