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На основу члана 22. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и чл.  3, 5, 7, 10, 
и 12. Одлуке о установљењу награде и признања града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/09 - 
Пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
 О Д Л У К У 

 
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ДОДЕЉУЈУ СЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

ГРАДА КРУШЕВЦА, заслужним појединцима и 
организацијама и то: 

 
ВИДОВДАНСКА НАГРАДА 

 
- ЛЕКАРИМА, ЗДРАВСТВЕНИМ И НЕЗДРА-

ВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 
КРУШЕВАЦ, ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ И 
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ за 
исказану стручност, пожртвованост и храброст у  
лечењу пацијената  током епидемије вируса  Covid 19. 

 
ПЛАКЕТЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
- ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ КРУШЕВАЦ, за 

допринос у спровођењу мера у борби против вируса 
Covid 19 у време епидемије. 

 
- ГАРНИЗОНУ КРУШЕВАЦ – ЦЕНТАР АБХО 

КРУШЕВАЦ, за допринос у организовању привремених 
ковид болница у граду  у циљу сузбијања вируса Covid 19 
у време епидемије. 

 
- ЗОРАНУ ВУЛИЋУ - постхумно, предузетнику, 

за резултате остварене на унапређењу услова живота 
грађана.  

 
- ВЛАДИМИРУ ТАСИЋУ – постхумно,  

угледном правнику и носиоцу одговорних функција у 
Граду, за резултате остварене на унапређењу услова 
живота грађана и развоју локалне самоуправе. 

 
ПОХВАЛЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
- СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА КРУШЕ-

ВАЦ, за допринос у организовању волонтера у 
пружању помоћи грађанима у време епидемије 
изазване вирусом Covid 19. 

- КЛУБУ ПРИВРЕДНИКА КРУШЕВАЦ, за 
допринос у пружању помоћи грађанима  у време 
епидемије изазване вирусом Covid 19, обезбеђивањем 
пакета животних намирница и средстава за хигијену. 

 
- ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ,  

за дугогодишњи рад  на превенцији болести и 
очувању јавног здравља становништва града 
Крушевца и Расинског округа. 

 
- БИН КОМЕРЦУ Д.О.О. БЕОГРАД – 

ФАБРИКА КРУШЕВАЦ за допринос у сузбијању 
епидемије изазване вирусом Covid 19, производњом 
дезинфекционог средства натријум хипохлорита за 
потребе града и Расинског округа.  

 
- ХЕНКЕЛУ СРБИЈА Д.О.О КРУШЕВАЦ – 

ФАБРИКА КРУШЕВАЦ за допринос  у борби против 
епидемије изазване вирусом Covid 19, донирањем  
респиратора, заштитне опреме и средстава за 
хигијену Општој болници у Крушевцу. 

 
- ПАВЛУ САВИЋУ, за изузетан успех током 

школовања и високе резултате постигнуте на 
републичким такмичењима из хемије . 

 
- ПРОТОЈЕРЕЈУ ИВАНУ ЦВЕТКОВИЋУ, за 

неговање и очување српске духовности. 
 
- ПРЕДРАГУ ПЕЦИ ГРУЈИЋУ, за 30 година 

успешног рада у Регионалној телевизији Крушевац.  
 
- ГОРДАНИ ЈОВАНОВИЋ, за дугогодишњи 

рад на пољу едукацује омладине о значају волонте-
ризма и ангажовање у време епидемије изазване 
вирусом Covid 19. 

 
- ДРАГАНУ ВУЛИЋУ, за успешан рад и до-

принос  развоју задругарства. 
 
- ВОЛОНТЕРИМА ОМЛАДИНСКЕ ТЕРЕНСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕ-
СРЕЋАМА, за допринос у пружању помоћи гра-
ђанима  у време епидемије изазване вирусом Covid 19. 

 
- ПЕНЗИОНЕРИМА И ГРАЂАНИМА ГРАДА 

КРУШЕВЦА СТАРИЈИМ ОД 65 ГОДИНА, за 
доследно поштовање и подршку спровођењу мера у 
борби против вируса Covid 19. 

 
II - Ову одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 17-13/20               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закон о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 88/11 и 15/16), члана 
32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА  

ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ НА 

ЛОКАЦИЈИ ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА НА 
КП. БР. 810, 817, 818, 819 И 2312/1  

СВЕ КО КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
УСВАЈА СЕ Концесиони акт за финансирање, 

изградњу, управљање и одржавање подземне гараже 
на локацији Трг Косовских јунака, кп. бр.  810, 817, 
818, 819, 2312/1 све КО Крушевац, у облику јавно 
приватног партнерстава на који је  дато  позитивно 
мишљење под  бројем  20/2020 од 15.6.2020. године 
од стране Комисије за ЈПП Републике Србије.      

                                     
Члан 2. 

 
Поступак доделе јавног уговора о јавно при-

ватном партнерству за финансирање, изградњу, 
управљање и одржавање подземне гараже на локацији 
Трг Косовских јунака, кп. бр. 810, 817, 818, 819 и 
2312/1 све КО Крушевац са елементима концесије 
спровешће се у складу са Законом. 

Градско веће града Крушевца, пре објављивања 
Јавног позива за давање концесије, акт за 
финансирање, изградњу, управљање и одржавање 
подземне гараже на локацији Трг Косовских јунака кп 
бр. 810, 817, 818, 819 и 2312/1 све КО Крушевац, 
доставља Градском правобранилаштву града Кру-
шевца нацрт Јавног уговора ради оцене усагла-
шености овог нацрта са Законом и конкурсном 
документацијом. 

Градско веће града Крушевца доноси Одлуку о 
избору најповољније понуде у поступку доделе јавног 
уговора о јавно приватном партнерству са елементи-
ма концесије за финансирање, изградњу, управљање 
и одржавање подземне гараже на локацији Трг 
Косовских јунака на кп. бр. 810, 817, 818, 819 и  2312/1  
све КО Крушевац. 

Пре закључења уговора из става 1. овог члана 
Градско веће доставља Нацрт јавног уговора 
Скупштини града на сагласност. 

 
 
 

Члан 3. 
 
Задужује се Одељење за инвестиције, привреду и 

заштиту животне средине да прати реализацију 
Концесионог акта. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука се објављује у "Службеном листу 

града Крушевца", а ступа на снагу даном доношења. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-6/20               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 5. став 2. и члана 6. став 1. тачка 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "КРУШЕВАЦ"  
КРУШЕВАЦ  

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа ,,Крушевац,, Крушевац (,,Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћени текст, 4/15 и 9/16) 
у члану 5. став 2. после шифре делатности 3299-
производња осталих предмета додају се нове шифре 
које гласе:  

 
"91.04 - делатност ботаничких и зоолошких 

вртова и заштита природних вредности,  
50.30 - превоз путника унутрашњим и пловним 

путевима,  
50.40 - превоз терета унутрашњим пловним 

путевима". 
 

Члан 2. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-26/20             ПРЕДСЕДНИК  
          Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 32. став 2. Закона о путевима 
("Службени гласник РС" број 41/18 и 95/18 - др. 
закон), члана 20. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 2, 3, 
14д и 14ђ. Уредбе о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналне делатности („Службени гласник 
РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређују се услови и начин 

управљања, финансирања, изградње, реконструкције, 
одржавања, заштите, коришћења, као и друга питања 
од значаја за општинске путеве и улице на територији 
града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Општински пут у смислу ове Одлуке, је јавни пут 

који саобраћајно повезује насељена места на 
територији града Крушевца, као и територију града са 
мрежом државних путева.  

Општински путеви одређују се Одлуком о 
категоризацији општинских путева на територији 
града Крушевца коју доноси Скупштина града 
Крушевца (у даљем тексту: Скупштина). 

Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно 
повезује делове насеља. Улице на подручју града 
Крушевца одређују се планским документом. 

Правац, односно промена правца државног пута 
који пролази кроз насеље, одређује се одлуком 
Скупштине, по претходно прибављеној сагласности 
Министарства. 

 
II - УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ 

ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА 
 
Управљач пута 
 

Члан 3. 
 

Делатност управљања општинским путевима и 
улицама који нису део државног пута I и II реда на 
територији града Крушевца обавља Јавно предузеће 
за урбанизам и пројектовање Крушевац (у даљем 
тексту: управљач пута). 

 
 

Делатност управљања 
 

Члан 4. 
 
Управљање општинским путевима и улицама (у 

даљем тексту: јавни путеви) је делатност од општег 
интереса. 

Управљање јавним путевима у смислу ове 
Одлуке, обухвата: 

1) планирање, пројектовање, изградњу, рекон-
струкцију, одржавање и заштиту јавних путева; 

2) вршење инвеститорске функције на проје-
ктовању, изградњи, одржавању и реконструкцији 
јавних путева; 

3) организовање и обављање стручних послова на 
пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању 
и заштити јавних путева; 

4) уступање радова на пројектовању, изградњи, 
одржавању, реконструкцији и стручном надзору 
јавних путева; 

5) организовање стручног надзора над изгра-
дњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
јавних путева; 

6) организовање наплате и контролу наплате 
накнада за употребу јавног пута, вршење јавних 
овлашћења; 

7) праћење стања путне мреже; 
8) заштиту јавних путева; 
9) означавање јавних путева и вођење евиденције 

о јавним путевима и о саобраћајно-техничким 
подацима за те путеве; 

10) управљање саобраћајем и организовање и 
обављање бројања возила на јавним путевима. 

 
Извештаји о извршеној контроли и о стању 

јавних путева 
 

Члан 5. 
 

Управљач пута дужан је да најмање једном у току 
године, а најкасније до 1. септембра те године, 
поднесе годишњи извештај о извршеној контроли и 
оцени стања јавног пута. 

Извештај из става 1. овог члана доставља се 
Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-
правне послове Градске управе града Крушевца (у 
даљем тексту: Одељење). 

 
Плански акти управљача пута 
 

Члан 6. 
 

Управљач пута доноси средњорочни план 
изградње, реконструкције, одржавања и заштите 
путева, годишњи програм радова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева, 
појединачне студије, уз претходно прибављено 
мишљење Одељења.  

Сагласност на акте из става 1. овог члана даје 
Градско веће града Крушевца (у даљем тексту: 
Градско веће).  

Управљач пута дужан је да годишњи програм 
радова на одржавању и заштити јавних путева којима 
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управља, доставља Одељењу, најкасније до 1. нове-
мбра текуће године за наредну годину. 

 
Начин одржавања и заштите јавног пута 
 

Члан 7. 
 
Управљач пута дужан је да обезбеди трајно, 

непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту 
јавних путева и да обезбеди несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја на истим. 

Управљач пута, одговара за штету која настане 
корисницима јавних путева због пропуштања 
благовременог обављања појединих радова на 
редовном одржавању јавних путева, односно због 
извођења тих радова супротно прописаним 
техничким условима и начину њиховог извођења. 

  
Члан 8. 

 
Управљач пута дужан је да означава и води 

евиденцију о јавним путевима као и саобраћајно-
техничким и другим подацима за исте, у складу са 
законом. 

 
Члан 9. 

 
Управљачу пута поверава се вршење јавних 

овлашћења која се односе на издавање: 
1) издавање услова за израду техничке 

документације за изградњу и реконструкцију 
саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење 
решења инвеститору о испуњености издатих услова; 

2) издавање услова за израду техничке 
документације, односно за постављање линијског 
инфраструктурног објекта на јавном путу и 
заштитном појасу јавног пута (железничка 
инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, 
гасовод, објекат висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и 
доношење решења инвеститору о испуњености 
издатих услова; 

3) издавање сагласности за одржавање спортске 
или друге приредбе на јавном путу; 

4) издавање дозволе за обављање ванредног 
превоза на јавном путу; 

5) издавање дозволе за прекомерно коришћење 
јавног пута; 

6) издавање одобрења за постављање рекламних 
табли и паноа на јавном путу; 

7) издавање одобрења за постављање уређаја за 
обавештавање или оглашавање на јавном путу; 

8) издавање сагласности за преусмеравање 
саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова 
на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 
јавног пута. 

Акта из става 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 8) издају се на 
основу претходно издатих саобраћајно-техничких 
услова. 

Управљач пута дужан је да одлучи по захтеву за: 
1) издавање услова за израду техничке 

документације из става 1. тач. 1) и 2) овог члана у року 

прописаном законом којим се уређује планирање и 
изградња; 

 
2) издавање сагласности, односно дозволе из 

става 1. тач. 3), 4) и 8) овог члана, у року од осам 
радних дана од дана подношења захтева; 

 
3) издавање дозволе, односно одобрења из става 

1. тач. 5), 6) и 7) овог члана, у року од 30 дана од дана 
подношења захтева. 

 
Против акта из става 1. овог члана, може се 

изјавити жалба Градском већу, у року од 15 дана од 
дана достављања тог акта. 

Управљач пута дужан је да о акту донетом у 
вршењу јавних овлашћења води евиденцију коју 
ажурира на дневном нивоу и објављује на својој 
интернет страници. 

 
III - ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ 

ПУТЕВА И УЛИЦА 
 

Члан 10. 
 
Финансирање изградње, реконструкције, одржа-

вања и заштите општинских путева и улица 
обезбеђује се из: 

1) накнаде за употребу општинских путева и улица; 

2) буџета Града Крушевца; 

3) финансијских кредита; 

4) улагања домаћих и страних лица; 

5) наменских средстава других нивоа власти и 

6) других извора у складу са законом. 
 

Члан 11. 
 

За употребу јавних путева плаћа се накнада, и 
то: 

1) накнада за ванредни превоз; 
2) накнада за постављање рекламних табли, 

рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 
оглашавање на општинском путу, односно на другом 
земљишту које користи управљач пута; 

3) накнада за коришћење делова путног 
земљишта општинских путева; 

4) накнада за постављање водовода, кана-
лизације, електричних, телефонских и телеграфских 
водова и сл. на јавним путевима. 

 
Овлашћење за утврђивање висине накнада 
 

Члан 12. 
 

Висину накнаде из члана 11. ове Одлуке утврђује 
управљач пута, уз сагласност Градског већа. 

Средства остварена од накнаде из претходног 
става, представљају приход управљача пута и користе 
се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
јавних путева. 
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IV - ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА  
        И УЛИЦА 
 
Мере за спречавање угрожавања стабилности 

пута 
Члан 13. 

 
Ради спречавања угрожавања стабилности јавног 

пута и обезбеђивања услова за несметано одвијање 
саобраћаја и режима саобраћаја нa јавном путу, 
носилац права службености на јавном путу, као и 
других права у складу са законом, може да изводи 
радове на јавном путу (грађење, односно постављање 
линијског инфраструктурног објекта на јавном путу: 
железничка инфраструктура, електроенергетски вод, 
нафтовод, гасовод, објекти висинског превоза, 
линијска инфраструктура електронских комуника-
ција, водоводна и канализациона инфраструктура), по 
претходно прибављеним условима и одобрењу из чл. 
9. став. 1. тачке 2. ове Одлуке.  

 
Забрана изградње у заштитном појасу 
 

Члан 14. 
 
У заштитном појасу поред општинског пута ван 

насеља, забрањена је изградња грађевинских или 
других објеката, као и постављање постројења, 
уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних 
површина пратећих садржаја, постројења, уређаја и 
инсталација које служе потребама општинског пута и 
саобраћаја на истом. 

У заштитном појасу из става 1. овог члана може 
да се гради, односно, поставља линијски инфра-
структурни објекат: железничка инфра-структура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекти 
висинског превоза, линијска инфраструктура 
електронских комуникација, водоводна и канали-
зациона инфраструктура и слично), по претходно 
прибављеним условима и одобрењу из чл. 9. став. 1. 
тачке 2. ове Одлуке. 

Управљач пута је дужан да обезбеди надзор над 
извођењем радова из става 2. овог члана. 

Заштитни појас са сваке стране општинског пута, 
ван насеља је ширине 5 метара. 

Одредбе из става 1. овог члана у погледу ширине 
заштитног појаса примењују се и у насељима, осим 
ако то није другачије одређено планским документом. 

 
Ограде, дрвеће и засади поред општинског 

пута 
 

Члан 15. 
 

Забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада 
поред јавног пута, на начин којим се омета захтевана 
прегледност јавног пута и угрожава безбедност 
саобраћаја. 

 
 
 
 
 

Прегледност раскрсница јавног пута 
 

Члан 16. 
 

На раскрсници јавног пута са другим путем и на 
укрштању пута са железничком пругом у истом 
нивоу, морају се обезбедити зоне захтеване 
прегледности у складу са техничким условима за 
пројектовање. 

На растојању којим је одређена захтевана 
прегледност забрањено је подизати засаде, ограде и 
дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати 
постројења и уређаје, градити објекте, односно 
вршити друге радње којима се омета прегледност 
локалног пута. 

Власник, односно непосредни држалац 
земљишта, које се налази на растојању којим је 
одређена захтевана прегледност, дужан је да поступи 
по захтеву управљача пута и уклони засаде, ограде, 
дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и 
објекте из става 2. овог члана, у циљу обезбеђења 
захтеване прегледности пута. 

Лица из става 3. овог члана имају право на 
накнаду штете због ограничења коришћења 
земљишта у зони захтеване прегледности, коју плаћа 
управљач пута. 

 
Члан 17. 

 
Управљач пута дужан је, да у обављању послова 

заштите јавног пута, свакодневно спроводи 
активности на утврђивању заузећа општинског пута и 
улице, бесправног извођења радова на општинском 
путу, улици и у заштитном појасу општинског пута 
ван насеља, као и свих других чињења којима се 
битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут 
или ометати одвијање саобраћаја. 

У случајевима из става 1. овог члана, управљач 
пута, дужан је да без одлагања Одељењу за 
инспекцијске послове Градске управе града 
Крушевца (у даљем тексту: Одељење за инспекцијске 
послове), поднесе писмени захтев ради предузимања 
инспекцијских мера, у којем захтеву је наведено тачно 
и потпуно чињенично стање, уз достављање 
ситуационог плана издатог од надлежног органа, 
односно овлашћеног лица, у случајевима када је тај 
план подесно доказно средство за утврђивање 
чињеничног стања. 

 
Члан 18. 

 
Лице које управља инфраструктурним објектом 

уграђеним, односно постављеним у јавни пут: 
железничка инфраструктура, електроенергетски вод, 
нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, 
линијска инфраструктура електронских комуни-
кација, водоводна и канализациона инфраструктура, 
дужно је да одржава тај објекат на начин којим се не 
оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност 
саобраћаја или не омета одржавање јавног пута. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од 
осам дана пре почетка радова обавести управљача 
пута о радовима на одржавању објекта којим управља. 
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У случају оштећења, односно квара објеката, 
постројења, уређаја, инсталација или водова из става 
1. овог члана, лице које управља тим објектима, 
дужно је да без одлагања приступи отклањању 
оштећења, односно квара и истовремено о предузетим 
радовима обавести управљача путева. 

После отклањања оштећења, односно квара на 
свом објекту, лице које управља тим објектом дужно 
је да отклони оштећење на путу и врати га у 
првобитно и технички исправно стање. 

Управљач пута дужан је да по пријему 
обавештења из ст. 2. и 3. овог члана обезбеди стручни 
надзор над извођењем радова из ст. 1. и 3. овог члана. 

Трошкове извођења радова и ангажовања 
стручног надзора из ст. 1, 3, 4. и 5. овог члана сноси 
лице из става 1. овог члана. 

 
Саобраћајни прикључак на јавни пут 
 

Члан 19. 
 

Саобраћајни прикључак на јавни пут гради се у 
складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња и на основу издатих услова и одобрења из 
чл. 9. тачка 1. ове Одлуке. 

Управљач пута издаће одобрење из става 1. овог 
члана ако утврди да су кумулативно испуњени 
следећи услови:  

1) није могуће извршити повезивање општинског, 
односно улице са општинским, односно некатего-
рисаним путем, односно улицом који већ имају 
изведену раскрсницу;  

2) саобраћајни прикључак из става 1. овог члана 
нема штетне последице за несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја на јавни пут. 

 
Укрштање или прикључивање земљаног 
и прилазног пута на јавни пут 

 
Члан 20. 

 
Земљани пут, који се укршта или прикључује на 

општински пут, мора се изградити са тврдом 
подлогом или са истим коловозним застором као и 
општински пут са којим се укршта, односно на који се 
прикључује, у ширини од најмање пет метара и у 
дужини од најмање 10 метара за општински пут и 
улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. 

На начин из става 1. овог члана мора се изградити 
и прилазни пут који се прикључује на општински пут 
или улицу. 

 
Члан 21. 

 
Рекламне табле, рекламни панои, уређаје за 

обавештавање или оглашавање могу се постављати на 
општинском путу и поред тог пута на удаљености од 
пет метара, мерено са спољне стране од ивице 
коловоза. 

Постављање рекламних табли, рекламних паноа, 
уређаја за обавештавање или оглашавање врши се на 
основу одобрења које издаје управљач пута. 

Управљач пута је дужан да о издатим 
одобрењима обавештава Одељење за инспекцијске 
послове.  

По истеку рока важења одобрења, лице које је 
поставило рекламне табле, рекламне паное, уређаје за 
обавештавање или оглашавање је дужно да их уклони 
и врати заузету површину у првобитно стање у складу 
са овом Одлуком. 

 
Мере забране предузимања одређених 

активности на путу 
 

Члан 22. 
 
На јавном путу забрањено је: 
1) трајно заузимање пута, а привремено заузеће 

јавног пута је могуће, уз претходно прибављену 
сагласност Управљача путева; 

2) извођење радова на јавном путу који нису у 
вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 
заштитом јавног пута, без сагласности Управљача 
пута; 

3) извођење радова носилаца права службености 
и других права установљених на јавном путу којима 
се оштећује јавни пут или угрожава несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја; 

4) испуштање вода, отпадних вода и других 
течности на јавни пут; 

5) спречавање отицања вода са јавног пута, а 
посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута 
и спречавање даљег отицања вода ка њиховим 
реципиjентима; 

6) просипање, остављање или бацање материјала, 
ствари и смећа на јавни пут; 

7) замашћивање јавног пута мазивима или другим 
сличним материјама; 

8) постављање и коришћење светла или других 
уређаја, односно предмета на јавном путу и поред 
пута којима се омета безбедно одвијање саобраћаја на 
јавном путу; 

9) извођење пољопривредних радова на 
банкинама, косинама и путном земљишту; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и других 
врста терета по јавном путу (греде, балвани, гране, 
камени блокови, плугови, дрљаче и сл.); 

11) спуштање низ косине засека, усека и насипа 
јавног пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и 
другог материјала; 

12) паљење траве и другог растиња на јавном 
путу, као и отпадних предмета и материјала; 

13) паљење траве и другог растиња на земљишту 
суседа јавног пута, уколико се тиме угрожава 
безбедност одвијања саобраћаја и умањује захтевана 
прегледност на јавном путу; 

14) кочење запрежних возила спречавањем 
окретања точкова; 

15) укључивање возила на јавни пут и 
искључивање са јавног пута ван прикључка или 
укрштаја; 

16) заустављање или остављање возила којим се 
омета коришћење јавног пута; 

17) нерегулисано вођење бујичних водотокова 
који могу да оштете јавни пут; 
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18) свако друго чињење којим се оштећује или би се 
могао оштетити јавни пут, умањити захтевана 
прегледност, омета одвијање саобраћаја, односно 
угрожава безбедно одвијање саобраћаја на јавном путу. 

 
Члан 23. 

 
Управљач пута, покреће поступак код Одељења, 

за ограничавање коришћења јавног пута, ако је исти у 
таквом стању да: 

1. саобраћај није могућ или је могућ саобраћај 
појединиx врста возила; 

2. саобраћај појединих врста возила може бити 
штетан за јавни пут; 

3. то захтевају основани разлози који се односе на 
заштиту јавног пута и безбедност саобраћаја; 

4. ако то захтева извођење радова на 
реконструкцији и одржавању јавног пута. 

Истовремено са покретањем поступка из става 1. 
овог члана, управљач пута је дужан да предузме мере 
на обезбеђењу јавног пута, постављањем одгова-
рајуће саобраћајне сигнализације и дужан је да о 
предузетим мерама обавести Полицијску управу у 
Крушевцу (у даљем тексту: Полицијску управу) и 
јавност, путем средстава јавног информисања. 

Постављену саобраћајну сигнализацију управљач 
пута уклања по престанку околности из става 1. овог 
члана. 

 
Режим саобраћаја у зимском периоду 
 

Члан 24. 
 

Управљач пута најкасније до 1. октобра текуће 
године покреће код Одељења поступак за доношење 
решења о техничком регулисању саобраћаја, за 
период од 1. новембра текуће календарске године до 
1. априла наредне календарске године. 

Одељење доноси решење из става 1. овог члана 
најкасније до 15. октобра текуће календарске године. 

Саставни део решења из става 2. овог члана је 
план зимског одржавања јавних путева који доноси 
Управљач путева и који садржи програм активности 
на зимском одржавању са приказом локација на које 
се врши постављање саобраћајних знакова за период 
из става 1. овог члана. 

Управљач пута дужан је да путем средстава 
јавног информисања благовремено обавести учеснике 
у саобраћају о измени режима саобраћаја на јавним 
путевима у периоду од 1. новембра текуће 
календарске године до 1. априла наредне календарске 
године. 

Управљач пута дужан је да о постављеној 
саобраћајној сигнализацији у складу са изменом 
режима саобраћаја из става 1. овог члана обавести 
Полицијску управу и Одељење за инспекцијске 
послове. 

Одржавање јавних путева у зимском периоду, 
врши се према плану рада зимске службе који усваја 
Градско веће на предлог Управљача пута, најкасније 
до 1. октобра текуће године. 

 
 

Члан 25. 
 

План рада зимске службе садржи: 
1. прегледну карту мреже јавних путева на 

територији града Крушевца; 
2. места пунктова зимске службе; 
3. локације депонија материјала за посипање и 

снабдевање погонским горивом; 
4. локације критичних места (мостови, кривине, 

велики успони и др.); 
5. подела јавних путева према приоритетима 

одржавања; 
6. распоред механизације, средстава и материјала 

по пунктовима (број, врста и количина); 
7. распоред радника по пунктовима и сменама 

(путара, сменовођа, возача, машиниста); 
8. степен приправности зимске службе; 
9. поступак при спречавању поледице на путе-

вима; 
10. систем обавештавања о стању на јавним 

путевима; 
11. начин евиденције рада и дежурства. 
 
Ванредни превоз 
 

Члан 26. 
 

Ванредни превоз је превоз возилом које само, или 
са теретом, премашује прописима дозвољено 
осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину 
или висину. 

На јавном путу може се обављати ванредни 
превоз на основу посебне дозволе коју издаје 
Управљач пута, за сваки појединачни превоз или за 
више превоза. 

Дозволом из става 2. овог члана одређује се начин 
и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни 
превоз. 

Управљач пута, о издатој дозволи за ванредни 
превоз, писмено обавештава Полицијску управу, као 
и Одељење за инспекцијске послове. 

 
Члан 27. 

 
Ванредни превоз на јавном путу, може да се 

обавља и без исходовања дозволе прописане у члану 
26. ове Одлуке, ако се ванредни превоз обавља ради 
интервенције приликом елементарних и других 
непогода, као и за потребе одбране земље. 

Лице које обавља ванредни превоз из става 1. овог 
члана је дужно да пре почетка обављања истог, са 
Управљачем пута, усклади начин обављања ван-
редног превоза, као и да о обављању ванредног 
превоза обавести Полицијску управу. 

 
Члан 28. 

 
Контролу ванредног превоза, као и контролу 

највећих дозвољених осовинских оптерећења, укупне 
масе и димензија возила, која саобраћају на 
општинском путу и улици, врши Одељење за 
инспекцијске послове преко Комуналног инспектора 
за саобраћај и путеве (у даљем тексту: комунални 
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инспектор) и овлашћено службено лице Полицијске 
управе. 

Комунални инспектор ће возило за које утврди да 
на јавном путу обавља ванредни превоз, без посебне 
дозволе из члана 26. ове Одлуке, искључити из 
саобраћаја и одредиће место паркирања возила до 
прибављања посебне дозволе. 

За време трајања искључења из саобраћаја 
забрањено је коришћење возила које је искључено из 
саобраћаја. 

 
Члан 29. 

 
Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да 

исти обавља у складу са дозволом из члана 26. ове 
Одлуке, као и да Управљачу пута надокнади штету 
причињену обављањем ванредног превоза на јавном 
путу. 

Евиденцију о издатим дозволама за ванредни 
превоз води управљач јавног пута у писаној, односно 
електронској форми.  

Евиденција из става 2. овог члана садржи податке 
о превознику којем је издата дозвола (назив и седиште 
превозника), податке о врсти издате дозволе, броју 
под којим је дозвола издата, датуму издавања и року 
важења дозволе, као и податке о јавном путу на коме 
се обавља ванредни превоз.  

Управљач јавног пута дужан је да на својој 
интернет страници објављује евиденцију о издатим 
дозволама за ванредни превоз, ажурирану на дневном 
нивоу. 

 
Обавештавање о стању и проходности јавних 

путева 
 

Члан 30. 
 

Управљач пута дужан је да благовремено и на 
погодан начин обавештава јавност и кориснике 
путева о стању и проходности јавних путева, а у 
случају предвиђених ограничења, односно обустава 
саобраћаја на јавном путу, у року од 48 сати пре 
почетка примене наведених мера. 

 
Обустава саобраћаја 
  

Члан 31. 
 

Обустава саобраћаја на јавном путу, његовом 
делу или путном објекту, може бити привремена, а 
обустава саобраћаја за одређене врсте возила на 
јавном путу, његовом делу или путном објекту, може 
бити привремена или стална. 

 
Члан 32. 

 
У случају одржавања спортске, односно друге 

приредбе на јавном путу, према закону којим се 
уређује безбедност саобраћаја на путевима, а која 
захтева обуставу саобраћаја или другу измену у 
режиму саобраћаја, Одељење доноси решење о 
техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни 
део саобраћајни пројекат. 

Решење из става 1. овог члана доноси се по 
претходно прибављеној сагласности Управљача пута. 

Организатор спортске, односно друге приредбе 
сноси трошкове постављања саобраћајне сигнали-
зације и опреме којом се врши обустава саобраћаја 
или измена у режиму саобраћаја, као и трошкове 
обавештавања јавности и предузетих мера 
обезбеђења. 

Решење из става 1. овог члана Одељење доставља 
организатору спортске, односно друге приредбе, 
Полицијској управи и управљачу пута на којем ће се 
одржати спортска или друга приредба. 

 
Члан 33. 

 
Одељење доноси решење о обустави саобраћаја 

или обустави саобраћаја одређене врсте возила на 
јавном путу, његовом делу или путном објекту, на 
захтев Управљача пута, у следећим случајевима: 

1) ако се јавни пут налази у таквом стању да се на 
њему не може одвијати саобраћај или се не може 
одвијати саобраћај одређене врсте возила; 

2) ако би учешће одређених категорија возила у 
саобраћају наносило штету јавном путу, његовом 
делу или путном објекту; 

3) ако то захтева извођење радова на рекон-
струкцији и одржавању јавног пута; 

4) ако то захтевају други разлози заштите јавног 
пута и безбедности саобраћаја на јавном путу. 

Управљач пута дужан је да обавести Полицијску 
управу о обустави саобраћаја из става 1. овог члана. 

 
V - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА  
 

Члан 34. 
 

Одржавање јавних путева је комунална делатност 
и под одржавањем јавних путева, у смислу ове 
Одлуке, сматрају се радови којима се обезбеђује 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и 
унапређује њихова употребна вредност. 

Послови одржавања хоризонталне сигнализације 
на територији насељеног места Крушевац, као вид 
редовног одржавања улица, поверени су одлуком 
Скупштине Јавном предузећу „Пословни центар“ 
Крушевац. 

Послови одржавања јавних путева осим послова 
наведених у ставу 2. овог члана поверавају се у 
поступку спроведеном у складу са законом којим се 
уређују јавно приватно партнерство и концесије. 

Вршиоци комуналне делатности одржавања 
јавних путева су дужани да након ступања на снагу 
ове Одлуке ускладе своје пословање са Уредбом о 
начину и условима за отпочињање обављања 
комуналне делатности у погледу минималне стручне 
оспособљености кадрова и минималних техничких 
капацитета. 

Субјекти из става 2. и 3. овог члана су дужни да 
при извођењу радова на одржавању јавних путева 
обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја и 
очување њихове употребне вредности. 
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Члан 35. 
 

Делатност одржавања јавних путева обухвата: 
1. радове на редовном одржавању јавног пута; 
2. радове на рехабилитацији јавног пута и 
3. радове на ургентном одржавању јавног пута. 
 
Редовно одржавање јавних путева 
 

Члан 36. 
 

Редовно одржавање обухвата скуп активности, 
мера и радова, који се предузимају током дела или 
целе календарске године, на путној мрежи или на 
појединим деоницама пута, ради одржавања и 
очувања функционалне исправности јавног пута, 
путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме 
пута. 

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу 
нарочито: 

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и 
путног објекта; 

2) местимично поправљање оштећења коловозне 
конструкције и осталих елемената јавног пута; 

3) местимична површинска обрада коловозног 
застора; 

4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у 
границама путног земљишта; 

5) одржавање и уређење банкина и берми; 
6) одржавање косина насипа, усека и засека; 
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, 

пропуста и других делова система за одводњавање 
пута; 

8) замена деформисаних, дотрајалих или привре-
мених пропуста за воду; 

9) поправка, замена, допуна и обнављање 
саобраћајне сигнализације и опреме; 

10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне 
сигнализације и опреме; 

11) замена, допуна и обнављање оштећене или 
дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту 
пута, саобраћаја и околине; 

12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за 
заштиту пута, саобраћаја и околине; 

13) уређивање зелених површина у путном 
земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење 
дрвећа); 

14) примена мера за уклањање снега и леда на 
коловозу јавног пута и саобраћајним површинама 
аутобуских стајалишта. 

Управљач пута дужан је да изради саобраћајни 
пројекат који садржи начине обезбеђења зона радова 
на редовном одржавању пута.  

Управљач пута Одељењу подноси захтев за 
доношење решења о техничком регулисању саобра-
ћаја чији је саставни део саобраћајни пројекат из става 
3. овог члана. 

Управљач пута поставља привремену саобра-
ћајну сигнализацију и опрему на основу решења о 
техничком регулисању саобраћаја које издаје Оде-
љење. 

Решење из става 4. овог члана издаје се са роком 
важења од годину дана од дана издавања решења. 

Рехабилитација јавног пута 
 

Члан 37. 
 

Рехабилитација јавног пута јесте врста одржа-
вања, тј. извођење радова на јавном путу и путном 
објекту у границама путног земљишта, ради очувања 
карактеристика пута у истом или приближно истом 
стању које је било у тренутку његове изградње или 
последње реконструкције. 

Радови нарочито обухватају: 
1) обнављање и замену дотрајалих коловозних 

конструкција, односно њених делова, а нарочито 
наношење новог асфалтног слоја одређене носивости 
по целој ширини постојећег коловоза; 

2) постављање шљунчаног, односно туцаничког 
застора на неасфалтираним путевима; 

3) обраду површине коловозног застора или 
заптивање; 

4) замену сложених дилатационих справа, 
изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, 
оштећених секундарних елемената и дотрајалих 
пешачких стаза на мостовима, надвожњацима и 
подвожњацима; 

5) постављање система, опреме и уређаја за чије 
постављање није потребно прибавити грађевинску 
дозволу; 

6) обнављање антикорозивне заштите челичних 
конструкција мостова, надвожњака и подвожњака; 

7) поправку оштећених потпорних, обложних и 
порталних зидова; 

8) замену дренажних и система за одводњавање 
јавног пута и путног објекта. 

Радови из става 1. овог члана изводе се на основу 
техничког описа уз предмер радова. 

Управљач пута, 15 дана пре почетка радова 
обавештава Одељење о намери извођења радова на 
рехабилитацији, уз достављање техничког описа и 
предмера радова, као и захтева за доношење решења 
о техничком регулисању саобраћаја чији је саставни 
део саобраћајни пројекат. 

Управљач пута, је дужан да образује независну 
комисију која врши технички преглед изведених 
радова на рехабилитацији. 

Управљач пута дужан је да Одељењу достави 
извештај о изведеним радовима оверен од стране 
стручног надзора са записником о извршеном 
техничком прегледу изведених радова, у року од 30 
дана од дана завршетка радова. 

 
Ургентно одржавање 
 

Члан 38. 
 

Радови на ургентном одржавању јавних путева 
обухватају радове који се морају хитно извести ради 
отклањања штетних последица насталих елементар-
ним непогодама и другим несрећама, ванредним и 
непредвиђеним околностима и обезбеђивања прохо-
дности пута и безбедног одвијања саобраћаја. 

Ако је због елементарних непогода и других 
несрећа проглашена ванредна ситуација у складу са 
прописима којима се уређују ванредне ситуације, та 
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одлука се односи на све јавне путеве који се налазе на 
територији на којој је проглашена ванредна ситуација. 

Управљач пута је дужан да у року од три дана од 
почетка радова на ургентном одржавању обавести 
Комуналног инспектора уз приложени опис узрока и 
предузетих мера. 

Уколико Комунални инспектор процени да обим 
и врста предузетих радова превазилази хитне радове 
упутиће Управљача пута на примену одредаба закона 
којима се уређују послови на изградњи и рекон-
струкцији путева. 

Управљач пута дужан је да обезбеди саобраћајни 
пројекат који садржи начине обезбеђења зона радова 
на ургентном одржавању јавног пута. 

Одељење, на захтев управљача пута, доноси 
решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је 
саставни део саобраћајни пројекат из става 5. овог 
члана. 

Решење из става 6. овог члана издаје се са роком 
важења од годину дана. 

Комунални инспектор може дати обавезујуће 
налоге за предузимање додатних мера заштите зоне 
радова. 

 
Уређивање међусобних односа вршилаца 

комуналне делатности и корисника услуга 
 

Члан 39. 
 
Вршиоци комуналне делатности, су дужни да 

једном годишње спроведу поступак изјашњавања 
корисника о квалитету пружања услуга (у даљем 
тексту: изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана. 

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог 
члана, вршилац комуналне делатности објављује у 
средствима јавног информисања, у електронском 
облику на својој интернет страници и на званичној 
интернет страници Града Крушевца. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да у 
року од 10 дана, од дана завршетка изјашњавања 
достави Градском већу, преко Одељења, извештај о 
резултатима изјашњавања корисника о квалитету 
пружања комуналних услуга. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника 
комуналних услуга такви да већина корисника није 
задовољна пруженом комуналном услугом од стране 
вршиоца комуналне делатности, Градско веће, 
покреће поступак преиспитивања рада вршиоца 
комуналне делатности и налаже му да отклони 
недостатке наведене у изјашњавању корисника у року 
који не може бити дужи од 90 дана. 

Уколико вршилац комуналне делатности не 
поступи у складу са ставом 4. овог члана у погледу 
отклањања недостатака квалитета пружене кому-
налне услуге Град Крушевац може раскинути 
закључени уговор о поверавању и поверити обављање 
комуналне делатности другом вршиоцу у складу са 
законом. 

Вршиоци комуналне делатности у вршењу 
послова из своје надлежности имају права и обавезе 
предвиђене законом, овом Одлуком и уговором. 

 

VI - ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЈАВНИХ ПУТЕВА  

 
Члан 40. 

 
Изградња и реконструкција јавних путева, као и 

путних објеката врши се у складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња и Законом о путевима. 

 
Члан 41. 

 
Управљач пута је дужан да одмах након изградње 

или реконструкције јавног пута покрене поступак код 
Одељења за доношење решења о техничком регули-
сању саобраћаја на том путу. 

 
 
VII - НАДЗОР 
 

Члан 42. 
 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење 
за инспекцијске послове преко Комуналног инспектора и 
Одељење комуналне милиције Градске управе града 
Крушевца, преко комуналног милиционара. 

У вршењу надзора комунални инспектор има сва 
права и дужности предвиђене Законом о путевима и 
Законом о инспекцијском надзору. 

 
Члан 43. 

 
Комунални инспектор има право и дужност да 

проверава: 
1) радове на одржавању и заштити јавног пута, 

његовог дела и путног објекта; 
2) техничку и другу документацију за одржавање 

јавног пута, његовог дела и путног објекта; 
3) испуњеност услова прописаних за лица која 

врше послове пројектовања, техничке контроле 
техничке документације, руковођења извођењем 
радова и вршења стручног надзора на одржавању 
пута, његовог дела и путног објекта; 

4) стање пута, његовог дела и путног објекта; 
5) правилно одржавање пута, његовог дела и 

путног објекта у складу са техничким и другим 
прописима и условима којима се осигурава 
способност пута, његовог дела и путног објекта за 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 

6) услове одвијања саобраћаја на путу; 
7) да ли се правилно и редовно спроводе 

прописане мере заштите јавног пута; 
8) примену техничких прописа, стандарда и 

норми квалитета приликом извођења радова и 
употребе материјала при одржавању јавног пута; 

9) да ли извођач радова на рехабилитацији јавног 
пута, његовог дела и путног објекта води књигу 
инспекције и грађевински дневник на прописан 
начин; 

10) да ли се ванредни превоз врши са дозволом, 
односно у складу са условима прописаним дозволом; 

11) одржавање путева и улица у зимском 
периоду, у складу са Планом зимске службе. 
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Поред послова из става 1. овог члана комунални 
инспектор обавља и друге послове утврђене законом. 

У вршењу контроле поступања сходно обавезама 
из ове Одлуке, комунални инспектор има право да 
зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила 
хитне помоћи и возила министарства надлежног за 
унутрашње послове. 

За прекршаје прописане овом Одлуком кому-
нални инспектор je овлашћен да изда прекршајни 
налог. 

 
Члан 44. 

 
У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор је овлашћен да предузме мере које су 
предвиђене Законом о путевима. 

 
Члан 45. 

 
Ако је јавни пут, његов део или путни објекат у 

таквом стању да се на њему не може одвијати 
безбедан саобраћај, комунални инспектор ће 
наредити да се без одлагања предузму мере 
обезбеђења, а по потреби може привремено забранити 
саобраћај на том путу, његовом делу или путном 
објекту. 

 
Члан 46. 

 
Против решења комуналног инспектора може се 

изјавити жалба Градском већу у року од 15 дана од 
дана достављања. 

Жалба изјављена против решења из овог члана не 
одлаже извршење решења којим се: 

1) забрањују, односно обустављају радови; 
2) привремено обуставља саобраћај на јавном 

путу, његовом делу или путном објекту; 
3) налаже отклањање недостатака на јавном путу, 

његовом делу или путном објекту којима се угрожава 
или може бити угрожена безбедност саобраћаја; 

4) налаже уклањање објеката, цевовода, водова, 
инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, 
грађевинског и другог материјала са јавног пута, 
његовог дела, путног објекта и путног земљишта, 
осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које 
је установљено право службености или друго право 
одређено законом; 

 
5) искључује из саобраћаја на јавном путу возило 

којим се обавља ванредни превоз без дозволе. 
 
Комунално-милицијски послови 

 
Члан 47. 

 
Када комунални милиционар утврди повреду 

одредаба ове Одлуке, овлашћен је да: 
 
 
 
 
 
 

1. изда прекршајни налог за учињени прекршај; 
 
2. поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка; 
 
3. поднесе пријаву надлежном органу за учињено 

кривично дело, 
 
4. обавести други надлежни орган да предузме 

мере из своје надлежности. 
 
 
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 48. 
 

Новчаном казном у фиксном износу од 200.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице  ако: 

 
1. поступи супротно одредбама члана 34. став 5.; 
 
2. не предузме мере из своје надлежности предви-

ђене чланом 35.; 
 
3. не спроведе поступак изјашњавања корисника 

у смислу члана 39. став 1.; 
 
4. поступи супротно члану 39. став 3.; 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном 30.000,00 динара и одговорно лице 
у правном лицу. 

 
 
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
Одлука о критеријумима за категоризацију општи-
нских путева ("Службени лист града Крушевца", бр. 
1/09) и Решење о редовном, периодичном и 
ургентном одржавању улица и општинских путева на 
територији града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 13/16). 

 
Члан 50. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-273/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 7. Закона о путевима („Сл. гласник 

РС“, бр. 41/18 и 95/18 - др. закон),  члана 2, 3 и 4. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 
88/11, 104/16 и 51/19), чл. 2, 3, 14д и 14ђ Уредбе о начину 
и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19), 
и чл. 22. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о некатегорисаним путевима на 

територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 4/14 и 4/15),  у члану 10. став 1.  речи: 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ замењују се 
речима: „Јавно предузеће за урбанизам и пројекто-
вање Крушевац“. 

После става 2. додају се ставови  3. и  4.  који гласе: 
„Одржавање путева  је извођење радова којим се 

обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја 
и чува и унапређује њихова употребна вредност. 

Комунална делатност одржавања путева поверава 
се на основу Одлуке Скупштине града Крушевца о 
начину обављања комуналне делатности и уговора о 
поверавању, у складу са одредбама закона којима се 
уређује јавно приватно партнерство и концесије.“. 

 
Члан 2. 

 
После члана 10. додаје се члан 10а који гласи:  
 

„Члан 10а 
 

Вршилац комуналне делатности одржавања 
путева  је дужан да након ступања на снагу ове 
Одлуке усклади своје пословање са Уредбом о начину 
и условима за отпочињање обављања комуналне 
делатности у погледу минималне стручне оспособље-
ности кадрова и минималних техничких капацитета.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 23. став 1. речи „Комунална полиција“ 

замењује се речима „Комунална милиција“, а речи 
„комуналног полицајца“ замењују се речима „кому-
налног милиционара“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 27.  став 1.  речи „Комунални полицајац“ 

замењује се речима: „Комунални милиционар“. 
После става 1. додаје се нови став  која гласи: 
 

„Комунални милиционар може обавестити друге 
надлежне органе да предузму мере из своје надле-
жности.“ 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-274/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
113 
На основу чл. 60. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 
68/15, 41/18, 44/18 - др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
СТАЈАЛИШТА КОЈА МОГУ ДА СЕ КОРИСТЕ 

ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 
ГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одређивању стајалишта која могу да 
се користе за линијски превоз путника у градском 
превозу путника на територији града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 14/18) у члану 
3. након става 1, додаје се нови став који гласи: 

 
„Одређују се аутобуска стајалишта која се поред 

стајалишта из става 1 овог члана могу користити за 
превоз путника електричним аутобусима: 

 
1. Парк Багдала, у улици Багдалски венац, на 

краку који се пружа ка цркви; 
2. Слободиште, у улици Бруски пут, на паркинг 

простору који се налази са леве стране гледано од 
центра града, преко пута улаза за Меморијални парк 
Слободиште; 

3. Шеталиште Расина, у улици Покров Пресвете 
Богородице, на паркинг простору у близини цркве 
Покров Пресвете Богородице; 

4. Лазарев град, на Тргу деспота Стефана испред 
Улице Миличине са десне стране; 

5. Старо гробље, у улици Првомајској са десне 
стране иза улице Пећке. 
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Члан 2. 
 

Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у 
"Службеном листу града Крушевца". 

   
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 344-386/20           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 

 
114 
На основу члана 2, 3 и 4. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 
51/19), чл. 2, 3, 14е, 14ж, 14з и 14и Уредбе о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности („Сл.гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 
51/19), члана 3. Одлуке о комуналним делатностима 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/12, 7/17 и 11/18) и                      
чл. 22. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ПОДИЗАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18 - 
Пречишћен текст)  у члану 3. додаје се став 1. који гласи: 

„Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, 
поплочаних и других површина јавне намене, 
прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке, 
као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, 
купалишта, плажа и тоалета“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 42. додаје се став 1. који гласи: 
„Одржавање јавних зелених површина је уре-

ђивање, текуће и инвестиционо одржавање и санација 
зелених рекреативних површина и приобља.“ 

 
Члан 3. 

 
После члана  83. додаје се члан  83 а који гласи:  
  

„Члан  83а 
 

Вршилац комуналне делатности одржавања 
чистоће на површинама јавне намене и одржавања 
јавних зелених површина је дужан да након ступања 
на снагу ове Одлуке усклади своје пословање са 
Уредбом о начину и условима за отпочињање обавља-
ња комуналне делатности у погледу минималне 
стручне оспособљености кадрова и минималних 
техничких капацитета.“ 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-275/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
115 
На основу члана 2, 3 и 4. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 104/16 и 
51/19), чл. 2, 3, 14а и 14б Уредбе о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 
51/19), члана 3. Одлуке о комуналним делатностима 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/12, 7/17 и 11/18) 
и чл. 22. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ПИЈАЦАМА  
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о пијацама  ("Сл. лист града Кру-
шевца", бр. 1/09 – Пречишћен текст, 2/09, 8/12 и 3/14 
и 4/14-закључак о исправци грешке из бр. 3/14), члан 
1. мења се и гласи: 

„Овом Одлуком прописују се услови и начин 
обављања комуналне делатности управљања пија-
цама као и пружање услуга на њима на територији 
града Крушевца. 

Управљање пијацама је комунално опремање, 
одржавање и организовање делатности на затвореним 
и отвореним просторима који су намењени за 
обављање промета пољопривредно-прехрамбеним и 
другим производима.“ 

 
Члан 2. 

 
После члана 3. додаје се члан 3а који гласи:  
  

„Члан  3а 
 

Вршилац комуналне делатности управљања 
пијацама је дужан да након ступања на снагу ове 
Одлуке усклади своје пословање са Уредбом о начину 
и условима за отпочињање обављања комуналне 
делатности у погледу минималне стручне оспособље-
ности кадрова и минималних техничких капацитета.“ 

                    
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-276/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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116 
На основу чл. 82 Закона о угоститељским 

објектима ("Сл. гласник РС", бр. 17/19) и чл. 22 тачка 
17 Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И 
ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1.  
 

У Одлуци о радном времену угоститељских, 
занатских и трговинских објеката на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 14/18 - 
Пречишћен текст)  чл. 21. мења се и гласи:  

 
"Члан 21. 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

Градска управа града Крушевца преко Одељења за 
инспекцијске послове. 

Послове инспекцијског надзора над применом 
ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 
Градске управе града Крушевца преко инспектора за 
заштиту животне средине и овлашћеног инспектора 
по Закону о угоститељству. 

У обављању послова овлашћени инспектор издаје 
прекршајни налог за прекршаје прописане овом 
Одлуком, а у складу са чланом 80, 83. и 85. Закона о 
угоститељству. 

У вршењу инспекцијског надзора овлашћени 
инспектор има право и дужност да захтева 
асистенцију полиције, односно комуналне милиције, 
ако основано процени да је то потребно према 
приликама одређеног случаја". 

 
Члан 2 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 130-1/20               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
117 
На основу чл. 200. Закона о привредним 

друштвима (,,Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11 и 83/14 
- др. Закон, 5/15, 44/18, 95/18), члана 15. тачка 4. 
Одлуке о оснивању Бизнис инкубатора д.о.о. 
Крушевац (,,Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09-
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 7/13) и члана 22. став 
1. тачка 51. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I- УТВРЂУЈЕ СЕ да износ обрачунате добити 

Бизнис инкубатора д.о.о. Крушевац за 2019.годину 
према пословним резултатима, после опорезивања, 
износи 12.125,77 динара.  

 
II- Остварена добит у износу од 12.125,77 динара 

распоређује се и то:  
 
- добит у износу од 6.062,89 динара која ће се 

исплатити оснивачу граду Крушевцу,  
 
- добит у износу од 6.062,88 динара, остаје 

нераспоређена.  
 
III- Одлуку објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-27/20             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
118 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени 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, 145/14, 83/18, 31/19,                        
37/19 - др. закон и 9/20), члана 11, 12, 31, 61 и 86. 
Одлуке о уређењу града ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 5/17 - Пречишћен текст, 8/18 и 14/18) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18) и Плана размештаја мањих монтажних и 
других објеката и уређаја на јавним површинама ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 16/19) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА 

МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ 
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

У Плану размештаја мањих монтажних и других 
покретних објеката и уређаја на јавним површинама 
("Сл. лист града Крушевц", бр.16/19), у тачки 3.1 
КИОСЦИ, у табели ЗОНА 1 мењају се групације 
К1-2, К1-13, К1-34, К3-1, К3-2 и К3-3 и гласе: 
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К1-2 
Нова пијаца-

„Прогрес“ 
К1 једна 2335/1 

 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, парфимерија, 

златара, бижутерија, 

сувенири, мењачница 

 

 

К1-13 Зграда “Јастребац“ К1 две 2310/1 

штампа, дуван, прехрамб. производи, 

продаја цвећа, парфимерија, бижутерија, 

сувенири, мењачница, продаја и сервис 

мобилних телефона и сл. сервиси. 

 

К1-34 
Трг Расински 

"РИНГ" 
К1 две 1582/6 

штампа, дуван, лутрија,  сувенири, 

мењачница и прехрамбени производи 

 

К3-1 
Трг Косовских 

јунака-"Коцка" 
К3 једна 810 штампа, дуван, лутрија, сувенири 

 

К3-2 Дом Синдиката К3 једна 860 штампа, дуван, лутрија, сувенири 

 

К3-3 
Расински Трг -

"Костурница" 
К3 једна 1582/4 штампа, дуван, лутрија, сувенири 

 

У тачка 3.1 КИОСЦИ, у табели ЗОНА 2 мења се групација К1-Л10 и гласи: 

 

К1-Л10 
Цанкарева-

Милетине Буне 
К1 две 2570/4 

 

штампа, продаја цвећа, сувенири, 

дуван, бижутерија, керамика, лутрија, 

прехрамбени производи,  

посластичарница, књиге, бутици, 

угоститељство, фотографске радње, 

копирнице,  фризерски салони, 

кројачке радионице, обућарске 

радионице, часовничари, јувелирнице, 

продаја капа, радионице за оправку 

радио и ТВ апарата, електроуређаја, 

оптичари,сервиси, продаја и сервис 

мобилних телефона и сл. 

 

Затим у тачки 3.4 ТИПСКИ АПАРАТИ, у табели ЗОНА 1 (расхладни уређаји и типски апарати) мењају 

се групације ПР14, ПР17 и Зн10 и гласе:    

 

ПР14 – “Прогрес” 2335/1 две расхладни уређаји 

 

ПР17-ГП “Јастребац” 2310/1 две расхладни уређаји 

 

Зн10 – “Социјално” 2316/2                    три 
2 - расхладнa уређаја  

1 - типски апарат 
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У табели ЗОНА 2 (расхладни уређаји и типски апарати) мењају се групације 

2ПР1 и 2ПР17 и гласе: 

   

 

2ПР1- Угао ул. Душанова 

и  Војводе Степе 

 

2410/3 три расхладни уређаји 

 

 

 

2ПР17- угао Ул. Николе 

Тесле и Чеховљеве 

 

2442/1 три расхладни уређаји 

 

 

У табели ЗОНА 2 (расхладни уређаји и типски апарати) после групације 2ПР20 

додаје се групација 2ПР21 и гласи: 

 

 

2ПР21- Парк Багдала 

игралиште 

 

2483/1 једна 1 типски апарат 

 
 
Мења се графички део Плана тако што се у графичком прилогу - лист 13 Зона 1 расхладни уређаји и типски 

апарати уцртава локација за типски апарат и брише се локација за расхладни апарат. И после графичког 
прилога - листа 10 Зона 2 расхладни уређаји и типски апарати, додаје графички прилог - лист 11 "Локација 
2ПР21". 

 
Саставни део овог Плана чини графички прилог. 
 
У осталом делу План остаје непромењен. 
 
Ове измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Служебеном листу града 

Крушевца”. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
I Број: 352-277/20                               ПРЕДСЕДНИК  

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

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13 - Решење УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), члана 32 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) 
и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је 

   
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„БИВОЉЕ 1“ У КРУШЕВЦУ 
 
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
УВОД  
 
Обухват Плана представља сегмент, односно 

мањи део насеља Бивоље које представља једно од 
већих стамбених зона града Крушевца.  

Део овог простора у ранијем периоду третиран је 
кроз урбанистичку документацију Измене и допуне 
ДУП-а стамбеног комплекса „Бивоље 1“ у Крушевцу  
("Сл. лист општине Крушевац", бр. 6/95, 5/03). 

У односу на остале делове насеља Бивоље, у 
којима је изразито заступљено породично становање, 
овај простор се развијао као зона комерцијалних и 
привредних делатности што је и било подржано 
планском документацијом из ранијих периода.  

Простор је у већој мери изграђен, изузев малог 
броја парцела на којима није започета реализација 
објеката. 

Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 
целини 3.1. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи североисточни део, 
односно представља простор подцелине 3.1.2.  

 
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 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- 
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. 
Закон и 9/20)  

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Бивоље 1“ у Крушевцу, I број: 350-724/2018 од 
25.12.2018. 

 
Плански основ 
 
 План генералне регулације „Исток 1“ у 

Крушевцу (“Сл. лист града Крушевца” 10/18) 
 

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

 
ПГР-ом „ИСТОК 1“ у Крушевцу одређене су зоне 

за даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је и предметни План за 
подцелину 3.1.2. („Бивоље 1“) 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, обухвата урбанистичку потцелину 
3.1.2.  

 
Извод из Плана генералне регулације 
„Исток 1“ у Крушевцу   
„Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/2018“) 
 
Планом се „стварају услови за унапређење и 

развој  привредних и комерцијалних делатности и 
услуга“, заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта, уз поштовање „принципа 
развоја и унапређења грађевинског земљишта дуж 
праваца државних путева“. Овај план представља 
плански основ за активирање постојећих зона, 
уређење неизграђених површина и ефикасније 
привођење планираној намени.    

“Планом генералне регулације опредељене су 
зоне за које је предвиђено доношење Планова 
детаљне регулације.  

„Планови ће се радити уз примену урбанистичких 
правила уређења и грађења (дата за целине и 
подцелине које ће бити у обухвату ПДР-ова) и иста 
представљају смернице, односно чине правила 
усмеравајућег карактера за даљу планску разраду.“ 

 
Зоне за које се обавезно доносе Планови 

детаљне регулације са смерницама за њихову израду 
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.1. 
 

3.3.1.1. Урбанистичка подцелина 3.1.2. 
 
Претежна намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-02 
 
- Привредне делатности могу бити организоване 

у склопу једног или више објеката на парцели. 
 
урбанистички параметри привредне делатности 

тип ПД-02 
 

тип 
спра- 
тност 

макс. 
ИЗ 
(%) 

мин. 
повр- 
шина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 40 800 16 
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- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и 
др., чија површина улази у макс. Из на парцели. 

- У оквиру комплекса предвидети заштитно 
зеленило (компактни засади листопадне и четинарске 
вегетације). 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-01  
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трго-

вачко-пословни центри, пословни објекти и сл.), који 
се организују у делу блока. 

 
урбанистички параметри комерцијалне 

делатности типа КД-01 
 

Тип 
спра- 
тност 

макс.  
ИЗ  
(%) 

мин.  
повр 
шина  

парцеле  
(м2) 

мин. 
ширина  
парцеле 

(м) 

КД-01 до П+3 40 1500 30 

 
- На грађевинској парцели површине и ширине 

мање за 10% од мин. дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или догра-
дња објекта са 10% мањим урбанистичким пара-
метрима. 

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

- Остали део парцеле чине простори за 
паркирање, уређене слободне површине и зеленило. 

 
Пратећа намена 
 
 Спорт и рекреација тип  СР-02, СР-03 
 
Тип СР-02 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

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

- За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације 

типа СР-02 
 

Тип 
објекта 

Спра- 
тност 

 
Макс. 

ИЗ 
(%) 

 

Број 
паркинг 

места 

СР-02 П 40 

 
1 ПМ на 20 корисника 

за путничка возила 
 

Тип СР-03 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим кате-
горијама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена,  простори за игру деце, фитнес 
справе на отвореном и др.  

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

 
 Заштитно зеленило 
 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 У заштитни појас могу да се укључе 

расадници, воћњаци, приградско зеленило, паркови, 
парк - шуме и шуме. 

 У заштитном појасу забрањује се свака 
изградња осим објеката везаних за рекреацију као и 
изградња саобраћајница намењених опслуживању. 

 Врсте биљног материјала, распоред и густина 
садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним усло-
вима средине.  

 Обавезно је очување и унапређење зеленила 
дуж водених токова и саобраћајне коридоре. 
 

1.3. Опис граница Плана са пописом 
катастарских парцела 

 
Границом ПДР-а обухваћена је површина између  

Балканске улице са југа, Илије Гарашанина са запада 
и трасе планираног коридора  државног пута IБ реда 
бр. 38 (Источна обилазница) са североистока.  

 
Опис граница  
 
Опис границе ПДР Бивоље 1 (у даљем тексту 

граница) започиње у северном делу комплекса кроз 
КО Крушевац, од четворомеђе к.п.бр. 4219/1, 4219/3, 
5976/3 и 5976/1 (улица Илије Гарашанина) и иде у 
смеру казаљки на сату према југоистоку и прати 
линију експропријације источне обилазнице, тј. 
Североисточном границом следећих к.п. бр. 5976/1, 
4214/1, 4211/1, 4208/1, 4206/1, 4202/1, 4199/1, 4194/1, 
4196/1, 4195/1, 4254/1 и 4254/2, до границе КО 
Крушевац и КО Бивоље. 

Кроз КО Бивоље граница наставља у истом 
правцу пресецајући к.п.бр. 3388/3 (река Расина), 
2568/4, па обухвата к.п.бр. 2568/2, где долази до Ул. 
Савске (к.п. 3405), коју пресеца, па скреће према 
западу, јужном границом Ул. Савске и обухватајући 
мост на реци Расини, поново пресеца к.п. 3388/3 и 
долази до границе КО Бивоље и КО Крушевац.  

Кроз КО Крушевац граница наставља у истом 
правцу јужном границом Ул. Балканске до раскр-
снице исте са Ул. Илије Гарашанина. Обухватајући 
исту граница скреће према северу западном границом 
к.п.бр. 5976/1 (Ул. Илије Гарашанина) све до тромеђе 
к.п.бр. 5976/1, 4218/3 и 4219/1. Од те тромеђе граница 
скреће према североистоку пресецајући Ул. Илије 
Гарашанина, тј. северном границом к.п.бр. 5976/1, до 
места одакле је опис започео.  
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Попис парцела у обухвату плана  
 
5976/1, 5976/2, 4128/1, 4128/2, 4130, 4136/1, 

4146/6, 4146/7, 4146/2, 4146/1, 4146/3, 4146/4, 4189/2, 
4189/1, 4189/3, 4194/1, 4199/1, 4202/1, 4206/1, 4208/1, 
4211/1, 4214/1, 4196/1, 4195/1, 4254/1, 4255/1, 4254/2, 
4255/2, 4256/1, 4257, 4258/2, 4258/1, 4260, 4261, 4262, 
4263, 4264, 4256/2, 4265, део 4266/2, део 4278, 4277, 
4276, 4273/1, 4273/2, 4272/1, 4272/2, 4271/1, 4271/2, 
4270/1, 4270/2, 4269/1, 4269/2, 4266/1, 4267/1, 4268/2, 
4267/2, 4268/1, и 4267/2 све КО Крушевац и део 
3388/3, део 2568/4, део 3405 и 2568/2 све КО Бивоље 

Површина обухвата плана је приближно 7ха45 
ари 

 
Шири приказ ПДР-а „Бивоље 1“ у Крушевцу 

 

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

у правцу север-југ. Нагла висинска разлика у нагибу 
терена евидентна је на левој обали реке тј. у 
контактном делу изграђеног подручја са коритом 
Расине.  

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

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

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

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

сеизмологија - локација је са сеизмолошког 
аспекта у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по 
Меркалијевој скали. У инжењерско-геолошком 

смислу и процене погодности за изградњу, али је 
обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, приликом планирања и пројектовања 
објеката неопходна примена важећих прописа 
противсеизмичке градње. 

опште климатске карактеристике -  просечна 
годишња температура ваздуха износи око 11,4°С, 
најхладнији месец је јануар са средњом температуром 
од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. Годишња 
амплитуда температуре износи 21,6°С, што клими 
Крушевца даје обележје умерено континенталног 
типа, са израженим годишњим добима.  

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

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

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

 
2.2. Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја поклапа се са 

границом плана. 
 
2.2.1. Начин коришћења простора 
 
Простор плана изграђен је објектима комерци-

јалне и привредне делатности, изузев малог броја 
парцела на којима није започета реализација објеката 
(крајњи север плана). 

Основне урбане одлике коришћења простора је 
истоветност функција- комерцијалне и привредне 
делатности. Објекти су уједначене спратности П и 
П+1 који су организовани у виду пословних и 
комерцијалних комплекса са једним или више 
објеката на парцели.  

Већи комплекси орјентисани су ка Ул. Илије 
Гарашанина. Изузетак су постојећи стамбени објекти 
уз Ул.Брвеничку. 

У Ул.Балканској налази се и локација 
ветеринарске станице и бензинске пумпе.  

Улица Балканска је примарна градска саобра-
ћајница која је у строго контролисаном саобраћајном 
режиму и прихвата регионални и транзитни 
саобраћај. 

 
2.2.2. Основна ограничења простора 
 
Инундациони појас реке Расине 
 
Планирање комерцијалних и привредних дела-

тности уз реку Расину условљени су успостављањем 
инундационог појаса реке Расине, што представља 
ограничавајући фактор заједно са трасом и 
заштитним појасом "источне обилазнице" (државни 
пут IБ реда бр. 38). 

 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     20 
 

 

Саобраћај 
 
Источну границу предметног плана чини 

планирана траса „источне обилазнице“ која је део 
планираног државног пута IБ реда бр. 38, и има 
значајану ширину заштитног путног појаса. Овај 
заштитни путни појас свакако представља један од 
ограничавајућих фактора као и чињеница да са 
планиране трасе нису дозвољени чести прикључци на 
саобраћајнице нижег ранга. 

Простор је делимично инфраструктурно опремљен. 
 
Водно земљиште 
 
У циљу заштите површинских и подземних вода, 

неопходно је спроводити строге мере заштите 
приликом планирања и реализације планираних 
пројеката и садржаја у границама плана. Заштита и 
унапређење квалитета површинских и подземних 
вода заснована је на мерама и активностима којима се 
њихов квалитет штити и унапређује преко мера 
забране, превенције, обавезујућих мера заштите, 
контроле и мониторинга у циљу очувања живота и 
здравља живог света, постизања стандарда квалитета 
животне средине, смањења загађења и спречавања 
даљег погоршања стања вода. 

 
Грађевинске парцеле 
 
Уз улицу Илије Гарашанина парцеле имају 

адекватан саобраћајни приступ, површине, ширину 
фронтова и облик парцела. Парцеле  унутар грађе-
винског подручја уз Ул. Брвеничку  су својим ширим 
фронтом орјентисане ка саобраћајници што је 
условило позицију и организацију објеката на овим 
парцелама. 

 
2.3. Подела на урбанистичке целине и подце-

лине према урбанистичким показатељима и 
другим карактеристикама 

 
Обухват плана представља урбанистичку целину 

3.1.2. која је по својим морфоошким и урбанистичким 
карактеристикама подељена  на подцелине 3.1.2.А. и 
3.1.2.Б. 

 
 2.3.1. Урбанистичка подцелина 3.1.2.А. 
 
Ограничена је Ул. Илије Гарашанина, Балкан-

ском, левом обалом реке Расине и границом плани-
ране треасе источне обилазнице у површини од 6ха 
28ари. 

 
постојећа намена –  привредне и комерцијалне 

делатности  
 
Подцелина је изграђена објектима привредних и 

комерцијалних делатности уједначене спратности. 
Производни и објекти за складиштење су приземни 
док су анексни делови (пословање и управа) углавном 
спратности П+1. Привредне делатности заузимају 
највећи део простора ове подцелине. 

Уз Ул. Илије Гарашанина издваја се комплекс 
више угоститељских објеката који пружају услуге 
организације већих скупова, манифестација и про-
слава, а који у оквиру објеката имају и мање 
смештајне капацитете. Приступ са ове саобраћајнице 
има и ветеринарска станица. 

У централном делу простора евидентиране су две 
парцеле са објектима породичног становања.  

Уз Ул. Балканску реализована је бензинска 
пумпа. 

 
2.3.2. Урбанистичка подцелина 3.1.2.Б. 
 
Ограничена је Ул. Балканско,границом трасе 

источне обилазницом и границом подцелине 3.1.2.А 
(лева обала реке) у површини од 1ха 17ара. 

 
постојећа намена – река Расина са приобаљем 
 
Река Расина је водоток I реда , чије корито у овом 

делу није регулисано. Лева обала ка насељу је 
изузетно стрма и неуређена. Приобаље је неуређено, 
обрасло самониклим растињем и дрвећем.  

 
урбанистички показатељи постојећег стања на 

нивоу ПДР-а 
 

 
Намена површина 
 

 
Површина 

/ха/ 

 
Проценат 

/%/ 

Породично становање 0.08 1.07 
Комерцијалне 
делатности 

0.67 8.99 

Привредне делатности 2.90 38.93 
Jавне функције – 
ветеринарска станица 

0.34 4.56 

Неизграђено 
грађ.земљиште 

1.11 14.90 

Река Расина са 
приобаљем 

1.07 14.36 

Саобраћајне површине 1.28 17.19 
 
Површина подручја 
Плана  - укупно 

7.45 ха 100% 

   
Намена изграђених 
објеката 
 

БГП /м2/ БРГП 
/м2/ 

Породично становање, 
спратност П и П+1 251.0 461.0 
Комерцијалне 
делатности П+1 и 
П+1+Пк 2.781 6.952 
Привредне делатности  
П и П+1 10.246 15.360 
Ветеринарска станица  
П+Пк 669.0 961.0 

 

Укупно 

 
13.947 

 
23.734 
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2.4. Зеленило на јавним површинама и 
површинама остале намене 

 
У границама Плана, нема реализованих површи-

на под зеленилом јавног коришћења  (зеленило на 
јавним површинама). Зеленило ограниченог кори-
шћења (површине остале намене) заступљено је у 
виду зеленила у оквиру привредних и комерцијалних 
комплекса са превасходно декоративном улогом. У 
приобаљу реке Расине издвајају се површине само-
никлог зеленила (коров и појединачна стабла). 
Приобаље је неуређено и не одржава се.  

 
2.5.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 

намене 
 
Постојеће површине јавне намене, у границама 

Плана чине: 
 
јавне површине:  саобраћајне површине  
 
објекти јавне намене: објекат ветеринарске 

станице 
 
2.6. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
2.6.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Саобраћај 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен je делом Улице Балканске (са југоисточне 
стране) и делом Улице Илије Гарашанина (са 
југозападне стране) са савременим коловозним 
застором. 

Остале улице у границама ПДР-а са савременим 
коловозним застором. 

Паркирање се врши на парцелама корисника. У  
Ул. Илије Гарашанина паркирање је организавано на 
површини јавне намене,  управно ван коловоза. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу све постојеће саобра-

ћајнице у оквиру предметног плана са савременим 
коловозним застором задржавају своје нивелете 
коловоза и тротоара. 

Уколико се предвиђа проширење или девијација 
неке од улица са савременим коловозним застором 
њена кота нивелете остаје иста обзиром да су на исту 
већ наслоњени и прилагођени контактни улази и 
објекти. 

Постојећи терен је оцедан и у паду ка долини реке 
Расине. Услови одвођења вода гравитационим путем 
су повољни. 

 
2.6.2. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 

Водоводна мрежа 
 
У формираним саобраћајницама предметног 

плана постоји изграђена улична водоводна мрежа, али 

због недостатка пројектне документације и геодет-
ских снимака немогуће је индентификовати њен 
тачан положај у профилу улице и њене димензије. У 
ул. Илије Гарашанина пролази водоводнна цев АЦЦ  
80мм. 

Развод водова по улицама унутар граница 
предметног Плана дат је у графичком прилогу бр. 6. 

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

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Систем за одвођење отпадних вода града 

Крушевца је сепаратан, независно одвођење отпадних 
вода из домаћинстава и индустрије од атмосферских 
вода.Тренутно се отпадне воде Крушевца директно 
упуштају у Западну Мораву и Расину. Концепција 
одвођења отпадних санитарних вода града Крушевца 
је према централном постројењу за пречишћавање 
отпадних вода (ЦППОВ) чија је изградња у току, уз 
реку Западну Мораву.  

Постојећи примарни левообални Расински коле-
ктор ДН 500мм пролази улицом Илије Гарашанина, је 
део канализационе мреже Града Крушевца са уливом у 
примарни колекторАи одводом до централног 
постројења за пречишћавање отпадних. 

Улична канализација задовољавајућег капаци-
тета изведена је у свим постојећим улицама који 
припадају предметном плану. 

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

 
Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу реке  Расине. 
Конфигурација терена је таква да омогућава 

одвођење атмосферских вода до поменутог водотока. 
Атмосферска канализациона мрежа је изграђена у ул. 
Илије Гарашанина и Брвеничкој улици са уливом у 
реципијент реку Расину. 

Река Расина (водоток I реда) је десна притока 
Западне Мораве. Правац пружења је од југа ка северу. 
Кроз подручје плана водоток није регулисан.  

 
2.6.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Ливница” и кабловски водови 
10kV чији је списак дат у Претходним условима “ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електродистри-
буција Крушевац, бр. 8X000-D09.11-335614/2 од 
19.11.2019.год., који су саставни део овог плана. 

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

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV 
и ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у 
којој се предметна мрежа уцртана на овереном 
катастарско-топографском плану. 
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2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, телекомуника-

ционе услуге у фиксној телефонији се реализују преко 
комутационог центра RDLU Бивоље  

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереном 
катастарско-топографском плану. 

 
2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 

Топлотна енергија 
 
Простор обухвата Плана детаљне регулације 

„Бивоље1“ не припада зони  градског топлифи-
кационог система.   

 
Гасификација 
 
Простор обухвата Плана детаљне регулације 

„Бивоље 1“ припада зони гасификације природним 
гасом Града Крушевца.  

Инсталације дистрибутивног гасоводног система 
у границама плана су власништво ЈП„Србијагас“-а, 
притиска до 16.0 бар-а (средњи и ниски притисак).  

Челчине цеви Ø 60,3mm, гасовода средње при-
тисака, положене су у десном тротоару улице Илије 
Гарашанина, на дубини 1,2 м од нивоа терена.  

У кругу бивше фабрике „ФАМ-ФАРМ“ изграђена 
је мерно-регулациона станица, капацитета 600 Sm³/h. 

 На простору обухвата Плана планиран је и 
пројектован полиетиленски гасовод  ниског притиска 
у зеленим површинама, тротоарима и коловозима 
свих улица према Правилнику о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar.  

Планирани су мерно-регулациони сетови за 
„атрикод“ G-40, “Лунар“ G-25, Магацин електро 
материјала G-16 и Ветеринарска станица G-10. 

Приликом реализације гасификације дошло је до 
значајних одступанја (дивљања) траса полиетилеског 
гасовода на подручју ПДР-а.    

У графичком прилогу бр.9 приказане су трасе 
гасоводних инсталација. 

 
2.7. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе и природе и 
амбијенталних целина 

 
Прегледом диспозиције предметног подручја 

Плана, а на основу увида у расположиву доку-
ментацију Завода за Извештаја стручних сарадника 
бр.1926/2 од 03.12.2019.г. констатовано је да је у у 
просторном обухвату предметног планског 
документа нису убележена непокретна културна 
добра, нити евидентирана добра, која уживају 
заштиту на основу Закона о културним добрима ("Сл. 
гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. Закона, 99/2011-
др. Закон). 

 
 

ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

3.1. Концепција уређења  
 
Сама концепција уређења простора је проистекла 

пре свега из потребе стварања услова за унапређење и 
развој постојећег грађевинског фонда а самим тим и 
стварању услова за  побољшање квалитета рада и 
пословања. 

Унапређењем и развојм постојећих намена, 
активирањем неизграђеног грађевинског земљишта и 
потенцијала простора кроз дефинисање детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима постижу следећи циљеви: 

 привлачење инвестиција, уређење постојећих 
и изградња нових привредних, комерцијалних и 
трговинских капацитета, 

 стварања услова, за изградњу мањих 
функционалних привредних целина уз услов да исте 
ни на који начин не угрожавају суседне намене. 

 остваривање нових услова рада планирањем и 
усклађивањем организације простора са принципима 
одрживог развоја кроз планиране намене уз примену 
оптималних урбанистичких параметара и заштиту 
животне средине  

 стварање услова за реализацију површина 
јавне намеме, а самим тим и стварање услова за 
решавања правно-имовинских односа   

 стварање услова за уређивање и развијање 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне 

урбанистичке целине и подцелине  са планираном 
наменом површина и објеката  и  могућим компа-
тибилним наменама  

 
Развој планираних намена усмерен је на унапре-

ђење постојеће намене – привредне делатности. 
Уређење простора остварује се реконструкцијом 

и унапређењем постојећег грађевинског фонда као и 
изградњом нових објеката планираних намена.  

На основу анализе постојећег стања и сагледа-
вања потенцијала простора за даљи развој, планира-
них интервенција и намена, простор обухвата Плана 
подељен је на урбанистичке подцелине 3.1.2.А и  
3.1.2.Б. 

 
3.2.1. Урбанистичка подцелина 3.1.2.А. 
 
планирана намена –  привредне делатности  
 
Постојећи објекти привредних делатности се за-

државају уз могућност интервенција у оквиру до-
звољених урбанистичких параметара. Дозвољена је 
изградња објеката привредних делатности типа        
ПД-02. 

 
компатибилна намена – комерцијалне 

делатности  
 
 комерцијалне делатности типа КД-01.  
 
Као компатибилна намена привредним делатно-

стима дозвољене су комерцијалне делатности типа 
КД-01  
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 комерцијалне делатности типа КД-041.  
 
Као посебан вид комерцијалних делатности 

могућа је реализација објеката у функцији туризма                 
(хотели, мотели, коначишта, виле, апартмани и сл.)  

 
пратећа намена - ветеринарска станица  
 
Комплекс ветеринарске станице се задржава уз 

могућност проширења капацитета путем реконстру-
кције, доградње/надградње и адекватног уређења 
самог комплекса.  

 
3.2.2. Урбанистичка подцелина 3.1.2.Б. 
 
планирана намена – река Расина са приобаљем 
 
Планирано је потпуно очување водног земљишта 

као природног ресурса уз строго контролисано 

коришћење у спортско-рекреативне сврхе, као и 
наставак регулације корита реке.  

Обале се уређују системом заштитног зеленила са 
саджајима рекреације партерног типа.  

 
компатибилна намена  
 
У оквиру ове подцелине није планирана 

компатибилна намена 
 
пратећа намена – спорт и рекреација 
 
У простору приобаља реке, односно инунда-

ционом појасу планирано је уређење садржајима 
спорта и рекреације типа СР-03 (универзални терен за 
спорт, стазе за шетњу и сл.), урбани мобилијар, 
расвета. 

 

 

планирана намена урбанистичких подцелина 
 

урбанистичка 
подцелина 

намена  
урбанистичке  

подцелине 

компатибилна 
намена урбан. 

подцелине 

пратећа намена  
урбан. 

подцелине 

 

3.1.2.А 

привредне делатности 

ПД-02 

комерцијалне делатности 

КД-01, 

јавне функције-ветеринарска 

станица 

3.1.2.Б река Расина са приобаљем ------- спорт и рекреација СР-03 

 

 
3.2.3. Биланс површина 

 

биланс површина  по наменама у обухвату плана 
 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 
становање 0.08 1.07 ------ ------- -0.08 -1.07 
комерцијалне 

делатности 
0.67 8.99 0.67 8.99 ---- ---- 

привредне делатности 2.90 38.93 3.82 51.27 +0.92 +12.34 
ветеринарска станица 0.34 4.56 0.34 4.56 ---- ----- 
зеленило и заштитно 

зеленило 
0.23 3.09 1.11 14.90 0.88 +11.81 

неизграђено грађ. 
земљиште  

1.82 24.43 ---- ----- -1.81 -24.43 

водно земљиште 0.37 4.97 0.44 5.91 +0.07 +0.94 
саобраћајне површине 1.04 13.96 1.08 14.37 +0.04 +0.41 
УКУПНО 7.45 100 7.45 100  

 

биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана 

 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

површина за остале намене 5.47 73.42 4.49 60.27 -0.98 -13.15 

површине  јавне намене 1.98 26.58 2.96 39.73 +0.98 +13.15 

УКУПНО-површина плана 7.45 100 7.45 100  
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3.3. Услови за уређење површина и објеката 

јавне намене 
 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене ( опис 

локације за јавне површине, садржаје и објекте) 
 

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

 
Површине јавне намене опредељене су као:  
 
 јавне саобраћајне површине 
 комплекс ветеринарске станице 
 зеленило на јавним површинама 
 корито реке Расине са инундационим појасом 
 заштитно зеленило 
Површине јавне намене дефинисане су путем: 
 пописа катастарских парцела  
 регулационих елемената (регулационе линије) 
 нумеричких елемената за геодетско 

обележавање (аналитичко-геодетски елементи за 
пренос на терен) 

 планом површина јавне и остале намене 
 
Објекти јавне намене 
 
У границама плана нису планирани нови објекти 

јавне намене. Комплекс ветеринарске станице са 
објектима јавне намене се задржава уз могућност 
изградње у оквиру истог.  

 
процентуално учешће јавних површина на нивоу 

Плана 
 

површине јавне  
намене 

повр-
шина 
(ха) 

процентуално 
учешће у 
односу на 
површину 

плана (7.45ха) 
саобраћајне површине  1.08 14.37 
ветеринарска станица  0.34 4.56 
зеленило и заштитно 
зеленило 

1.11 14.90 

водно земљиште 0.44 5.91 
УКУПНО – ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ 

2.96ха 39.73% 

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

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

Грађевинска парцела бр. 1 - Река Расина: састоји 
се из делова следећих катастарских парцела бр. 
3388/3, 2568/4, 2568/2 све КО Бивоље 

Грађевинска парцела бр. 2 - Река Расина: састоји 
се из делова катастарских парцела бр. 4273/2, 4272/2, 

4271/2, 4270/2, 4266/1, као и целих к.п.бр. 4269/2, 
4267/2, 4268/2, 4268/1, 4255/2, 4254/2, све КО 
Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 3 - Ул. Илије 
Гарашанина: састоји се из целе к.п.бр. 5976/1, КО 
Крушевац  

Грађевинска парцела бр. 4 - Ул. Балканска - део: 
састоји се из делова катастарских парцела бр. 4127/2, 
4256/2, 4265, 4264, 4266/2, 4277, као и целих к.п.бр. 
5976/2, 4128/2, 4278, све КО Крушевац  

Грађевинска парцела бр. 5 - Улица Савска – део 
и мост на реци Расини:састоји се из делова следећих 
катастарских парцела бр. 3388/3, 3405, обе КО 
Бивоље. 

Грађевинска парцела бр. 6 - Ветеринарска 
станица: састоји се из делова следећих катастарских 
парцела бр. 4128/1, 4130, 4256/1, и цела к.п. 4136/1, 
све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 7 - Зеленило: састоји се 
из дела катастарске парцела бр. 4256/1, 4264, 4263, 
4262, 4266/1, 4256/2, све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 8 - Паркинг и ТС: 
састоји се из делова катастарских парцеле бр. 4262, 
4261, 4266/1 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 9 – Пешачка стаза: 
састоји се из делова следећих катастарских парцела 
бр. 4266/1 и 4267/1 обе КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 10 - улица Брвеничка: 
састоји се из делова катастарских парцела бр. 4128/1, 
4130, 4146/7, 4146/2, 4146/1, 4146/3, 4255/1, 4260, 
4261, 4266/1, 4262, 4263, 4256/1, 4256/2, све КО 
Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 11 - улица - нова: 
састоји се из делова катастарских парцела бр. 4146/1, 
4146/3, обе КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 12 - заштитно зеленило: 
састоји се од целих катастарских парцела                бр. 
4202/1, 4206/1, 4208/1, 4211/1, 4214/1,  све КО 
Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 13 - заштитно зеленило: 
састоји се од дела катастарске парцела бр. 4267/1, КО 
Крушевац. 

 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобра-

ћаних површина са нивелацијом 
 
3.4.1. Регулација мреже саобраћајних површина  
 
Елементи решења из Плана генералне 

регулације „Исток 1“ 
 
ПГР-ом „Исток 1“ Ул.Балканска дефинисана је 

као део примарне саобраћајне мреже, док је Ул. 
Омладинска део секундарне саобраћајне мреже. Све 
остале улице на подручју предметног плана су део 
терцијалне саобраћајне мреже.  

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Ул. Балканска 

представља ободну саобраћајницу за посматрани 
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простор, којима се одвија међумесни и међуградски 
саобраћај, а такође служи и за непосредни приступ до 
парцела корисника. Остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање унутарбло-
ковског саобраћаја. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Ободна улица Балканска служи за одвијање 

међумесног и међуградског саобраћаја, као и за 
непосредни приступ до парцела корисника. 

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

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да се улице Балканска и Омладинска 
задржавају са постојећим габаритима, а за Улицу 
Брвеничку су предвиђене следеће измене: 

 Ул. Брвеничка (са продужетком до Ул. И. 
Гарашанина) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 4.50м и са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 м; 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

Ул. Балканском. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

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

посебним потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

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

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника. Правила паркирања дата су у 
тачки 4.1.3 са капацитетима сходно намени и врсти 
делатности које су планиране. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 

Железнички саобраћај 
 
Границом предметног плана није обухваћена 

постојећа јавна железничка инфраструктура, већ се на 
растојању већем од 50м налази регионална једно-
колосечна железничка пруг Сталаћ-Пожега Краљево, 
наспрам км12+600 до наспрам км13+250. 

У складу са напред наведеним, а с обзиром да се 
посматрано подручје налази на растојању већем од 
50м од постојеће и планиране железничке пруке, 
Инфраструктура железнице Србије“ ад; нема 
посебних услова за израду ПДР-а „Бивоље 1“ у 
Крушевцу наводи се у условима бр. 2/2019-1617 од 
30.10.2019. 

 
3.4.2. Нивелација терена 

 

За новопланиране саобраћајнице дато је 
планирано нивелационо решење тачности до на 1cm у 
графичком прилогу.  

Дате висинске коте представљају апсолутну 
надморску висину планираног уређења.  Подужни 
падови су изражени у процентима на одређеној дужини.  

Планиране коте дате су као асолутне на 
карактеристичним преломима као и планираним 
укрштајима у нивоу.  

Планирани тротоари се денивелишу у односу на 
коловоз са попречним падом ка коловозу од 2%. 

 
3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним 

и површинама остале намене 
 

3.5.1. Зеленило на јавним површинама - 
зеленило јавног коришћења 

 
Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

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

Дрворед се планира у улицама Балканској и Илије 
Гарашанина на тротоарима, паркинзима и на 
слободној површини у оквиру регулације улице. 
Постављање дрвореда не сме да угрожава одвијање 
пешачког саобраћаја, због чега се препоручује 
формирање отвора за саднице у нивоу тротоара и 
постављање хоризонталних штитнитника за стабла. 
Уколико због комуналних инсталација није могућа 
класична садња, дрворед се може формирати у 
озиданим јамама или жардињерама. 

 
За линеарно зеленило важе следећи урбанистички 

услови: 
 
 На градским улицама не смеју се користити 

стабла која имају јак површински коренов систем, као 
ни врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл., односно врсте које могу ометати 
саобраћај или изазвати повређивање учесника у 
саобраћају.  

 Не смеју да се користе врсте које имају отро-
вне делове, као и врсте са алергогеним својствима. 
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 Ради заштите подземних инсталација, стабла 
се могу садити у јамама које су озидане. 

 Дрворед се може формирати и од садница 
посађених у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. 

 
Заштитно зеленило 
 
У заштитно зеленило спадају засади са већом гу-

стином садње у урбанистичкој целини 3.1.2.А. и 3.1.2.Б.  
Заштитно зеленило чине уређене озелењене 

површине које немају никакве друге садржаје осим 
претежно високог зеленила. Основна функција ових 
површина јесте смањење неповољних услова микро-
средине, кроз ублажавање доминантних ветрова, 
смањење загађења и нивоа буке и визуелно оплеме-
њивање простора. 

Заштитно зеленило у целини 3.1.2.А. је површине 
820,50а и има улогу заштите становања од негативног 
утицаја планиране источне обилазнице, у оквиру ове 
површина планирана је локација трафостанице. 

У целини 3.1.2.Б заштитно зеленило је  површине 
72,96а и има улогу, пре свега, заштите водотока.  

 
Услови за уређење заштитног зеленила  
 
 Није дозвољено постављање привремених, 

као ни изградња грађевинских објеката осим водова и 
малих објеката комуналне инфраструктурне мреже и 
пешачких стаза, у складу са потребама. Дозвољено је 
постављање јавног осветљења. 

  Објекти инфраструктуре не смеју ни на који 
начин да утичу и угрожавају изглед и намену зелене 
површине. 

 За формирање заштитног зеленила обавезна је 
израда пројекта пејзажног уређења. 

 Заштитно зеленило може да се формира 
пошумљавањем али се у градском подручју препо-
ручује садња у пејзажном стилу уз употребу претежно 
аутохтоних, и врста добро прилагођених условима 
средине.  

 Врсте биљног материјала, распоред и густина 
садње су условљене примарном функцијом самог по-
јаса и природним условима средине. При плани-рању 
се придржавати утврђених норми и правилника за 
дату област. 

 Под зеленилом и травним површинама у 
оквиру заштитног појаса мора бити минимум 90% 
површине. 

 Обавезно је очување и унапређење зеленила 
дуж водених токова. 

 Заштитни појас, као и поједини делови у 
оквиру појаса, могу се по потреби ограђивати. За 
ограђивање важе општи урбанистички услови. 

 
Зеленило водотокова 
 
У једном делу водотока планира се формирање 

зеленила у функцији заштите. Појас је различите 
ширине а препоручује се садња врста које добро 
везују земљиште. Уз водоток у оквиру ове зелене 
површине могућа је реализација пешачких комуни-

кација и шетних стаза са одговарајућим урбаним 
мобилијаром (клупе, корпе за отпатке, расвета и сл.) 

3.5.2. Зеленило на површинама остале намене - 
зеленило ограниченог коришћења 

Зеленило у оквиру ових објеката привредне, 
комерцијалне делатноси планира се као важан 
елемент архитектонске композиције простора чији је 
саставни део и у складу са наменом објеката. Зависно 
од намене објекта, зеленило може да има и карактер 
заштитног зеленила односно зеленила у функцији 
заштите. Већим учешћем високог дрвећа може се 
створити визуелна и звучна баријера.  

Зеленило у функцији заштите се може формирати 
и у оквиру површина за остале намене односно у 
оквиру привреде и комерцијалних делатности са 
којима је компатибилна. С обзиром да је планирана 
површина оваквог зеленила мала и није формирана у 
виду јединственог појаса, зеленило у привредним и 
индустријским објектима мора се планирати са 
основном улогом заштите животе средине. То 
подразумева велику покровност и употребу високих 
листопадних и четинарских врста и жбуња са 
хигијенско-санитарним својствима.  

Унутар планског подручја планира се озеле-
њавање свих контактних зона различитих намена, у 
свему према општим урбанистичким условима. 

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

 
3.6. Услови за уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре 
 

3.6.1. Услови за уређење и изградњу  комунал-
не и водоприврене  инфраструктуре,  хидротехни-
чких инсталација и објеката 

 
Водоводна мрежа 
 
Неопходно је извршити реконструкцију водо-

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

Изградња нових водоводних линија обавиће се у 
новопланираним саобраћајницама. Димензије нових 
водоводних линија одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину 
воде за гашење пожара како се то противпожарним 
прописима захтева. Минималан пречник цеви је                  
100 мм.   

Водоводне линије затварати у прстен што 
омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. 
Код изградње нових водоводних линија предвидети 
довољан број затварача и фазонских комада ради  
исправног функционисања мреже. Са реконстру-
кцијом саобраћајница, у случају потребе, извршиће се 
и реконструкција водоводних линија.  

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 
чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
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задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на 
минимални пречник цеви од Ø100мм. Сваки 
прикључак на главни напојни вод мора се обавити у 
водоводном шахту са вентилима за случај интервен-
ције током одржавања. 

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

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

 
Услови изградње 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

 пошто се водоводна мрежа изводи у 
саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

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

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

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

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

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

 на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

 градска водоводна мрежа се водом снабдева 
са једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 

No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираној саобра-
ћајници предвиђена је изградња фекалне канали-
зације са уливом у постојећи колектор тј. канали-
зацију отпадних вода.  

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

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

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

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

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

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

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

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
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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 други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу; 

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

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

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

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

 
Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
Са повећаним степеном урбанизације насеља 

битно се мења карактер сливне површине чиме се 
повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим тим 
је угроженост од површинских вода већа. У наредном 
периоду мора знатно проширити мрежа атмосферске 
канализације чија је досадашња изграђеност на 
незадовољавајућем нивоу. Планском изградњом 
атмосферске канализације се поред смањења 
опасности од плављења терена побољшавају услови 
отицања са коловозних површина. Потребно је 
урадити атмосферску канализацију у профилима 
саобраћајница на подручју плана коко је дато и 
графичком прилогу и укључити у природни 
реципијент - реку Расина. Димензионисање колектора 
и нопланираних грана атмосферске канализације 
одредити хидрауличким прорачуном (према 
максималном трогодишњем пљуску који се јавља на 
подручју Крушевца у трајању од 20мин, припадајуће 
сливне површине и коефицијенту отицаја). 

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

Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи 300мм, а бочних 
сливничких веза 200мм. 

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

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

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

Потребно је урадити атмосферску канализацију у 
профилима саобраћајница унутар подручја 
обухваћено Планом како је приказано у графичком 
прилогу и прикључити на постојеће  колекторе 
атмосферске канализације. 

Атмосферске воде које се јављају од сливања из 
олучних вертикала и остале сливне површине је 
могуће мрежом затворених канала одвести до 
постојеће уличне атмосферске канализације. Није 
дозвољено мешање атмосферских и отпадних вода. 

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

Евентуално реконструкција трасе регулисаног 
Кожетинског потока предмет је парцијалног 
сагледавања и ближег дефинисања сваке локације. 

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

Кроз подручје плана планирана је регулација 
корита реке Расине изградњом обалоутврда минор 
корита. Инудациони појас је обезбеђен одбрамбеним 
насипима. Ширина појаса регулације износи про-
сечно 100м. 

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

 реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

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

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
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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; 

 атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру 
саме парцеле;  

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

 на канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације (ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу и на правим 
деоницама на растојању не већем од 160D, а 
максималном од 50м); 

 шахтове у које се вода директно слива са 
коловоза (шахтови са сливним решеткама од 
нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) 
градити са таложником дубине 40-50цм; 

 сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм; 

 шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) 
елемената; 

 сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм за 
тешко саобраћајно оптерећење D400; 

 на сливнике монтирати сливне решетке; 
 димензионисање канализационе мреже се 

врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора Ø300мм. 

 
3.6.2.  Услови за уређење и изградњу 

електроенергетских  водова и објеката 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 
развијена површина планираног пословног простора 
и (p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

 
На основу претпостављених површина ново-

планираних привредних и објеката комерцијалних 
делатности  потребна је једновремена снага, и то: 

 

 у урбанистичкој целини 3.1.2.А - Pj=1626,91kW 
 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката и 
дефинисана су тачна места трафостаница и њихова 
места су дата у графичком прилогу бр. 8 На основу 
претпостављене једновремене снаге, за напајање 
новопланираних објеката у границама предметног 
плана електричном енергијом потребно је изградити 
2 (две) нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA типа 
MBTS-CS. Локације новопланираних трафостаница 
су обавезујуће, и свака измена локације подразумева 
и измену плана.  

За напајање новопланираних трафостаница 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се оне повезују на постојеће трафостанице. 
Трасе електроенергетских водова дате су у графичком 
прилогу бр. 8. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

 
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 (СРПС Н. Ц0.101): 

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
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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. Телекомуни-
кациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV пре-
поручује се полагање у исти ров и телекомуни-
кационог 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 канали-
зационих 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 канализа-
ционом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских 

каблова са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак 
између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

 0,8м у насељеним местима 
 1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. На местима укрштања цеви 
гасовода се полажу испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова 

дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

3.6.3. Услови за уређење и изградњу 
телекомуникационе инфраструктуре 

 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране привредне и објекте 
комерцијалних делатности, као и реконструкција 
постојеће ТК мреже. 

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу бр. 8. 
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 укршта-
ња треба да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30◦, по могућности 
што ближе 90◦; Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла. 

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

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

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

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

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

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

 
3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Топлотна енергија 
 
Простор обухвата Плана детаљне регулације 

„Бивоље 1“ не припада зони  градског топлифи-
кационог система.   
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Гасификација 
 
Постојећа гасоводна мрежа срдњег притиска на 

подручју плана  изведена  за  потребе постојећих и 
новопланираних потрошача природног гаса на 
планском подручју. 

За новоланиране потрошаче природног гаса 
ниског притиска (ДГМ) на подручју плана планира се 
реконструција постојеће полиетиленске гасоводне 
мреже на постојећим трасама гасовода заменом 
гасоводних  цеви.    

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

 
3.7. Степен комуналне опремљености грађе-

винског земљишта који је потребан за издавање 
локацијске и грађевинске дозволе 

 
Локацијски услови издају се ако грађевинска 

парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у 
складу са рангом и правилима за најмању дозвољену 
ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је 
планирана минимално водоводна, канализациона и 
електроенергетска мрежа.  

 
3.8. Услови и мере заштите простора 

обухваћеног Планом 
 

3.8.1. Услови и мере заштите непокретних 
културних добара 
 

Прегледом диспозијије предметног подручја 
Плана, а на основу увида у расположиву 
документацију Завода за Извештаја стручних 
сарадника бр.1926/2 од 03.12.2019.г. констатовано је 
да је у у просторном обухвату предметног планског 
документа нису убележена непокретна културна 
добра, нити евидентирана добра, која уживају 
заштиту на основу Закона о културним добрима ("Сл. 
гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. Закона, 99/2011-
др.Закон) 

 Уколико се приликом грађевинских радова 
наиђе на археолошки материјал инвеститор/извођач је 
у обавези да обустави радове и обавести Завод као 
територијално надлежну установу заштите. 

 Инвеститор односно Извођач је дужан да 
предузме мере заштите како откривени археолошки 
материјал неби био уништен и оштећен 

 У току својих редовних активности Завод у 
Краљеву може извршити нових добара која уживају 
предходну заштиту о чему ће обавестити надлежно 
Одељење за урбанизам, Градске управе Града 
Крушевца, као и остале заинтересоване стране (чл.29 
Закона о културним добрима) 

Услови имаоца јавних овлашћења за потребе 
израде предметног Плана, издати су од стране Завода 
за заштиту споменика културе Краљево бр.1925/3 од 
06.12.2019.г. 

3.8.2. Услови и мере заштите природних 
добара 

 
Увидом у  Централни регистар заштићених 

природних добара и документацију Завода , а у складу 
са прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, 
нити природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што у теренска истраживања и др.). 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Србије. - наведено Решење Завода за заштиту 
природе Србије 03 бр.020-3168/2 од 04.12.2019. 

 
Општи услови и мере заштите 
 
 забрањено је испуштање отпадних вода и 

одлагање свих врста отпада у водотоке и земљиште; 
 у циљу заштите фауне, уколико се укаже 

потреба за осветљавањем локације, применити 
одговарајућа техничка решења у складу са функцијом 
локације, користити специјално ЛЕД хладно 
осветљење, а изворе светлости усмерити ка тлу. Ово 
се нарочито односи на уређење приобаља реке Расине 
односно подцелину 3.1.2.Б. 

 отицање воде мора бити решено падовима ка 
путу, а на местима где је и аако је то неопходно и 
коришћење отворених или решеткастих ригола (нпр. 
дуж тротоара) 

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

 уколико се приликом извођења радова или 
других активности на простору плана наиђе на 
геолошка или палеонтолошка документа (фосили, 
минерали, кристали...) или минералошко-петролошке 
објекте, за које се предпоставља да имају својства 
природног добра, сходно Закону о заштити природе 
извођач је дужан да обавести Министарство заштите 
животне средине у року од 8 дана, односно преузме 
све мере како се природно добро неби оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 

 
3.8.3. Услови и мере  заштите  животне 

средине  
 
У складу са чл.10 Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације „Бивоље 1“ у Крушевцу  ( I број: 350-
724/2018. усвојеној на седници одржаној 25.12.2018. 
г.) и на основу  Одлуке о неприступању изради 
стратешке процене утицаја  Плана детаљне регулације 
„Бивоље 1“ у Крушевцу на животну средину, IV бр. 
350-695 од 21.12.2018.г.  не приступа се изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину.  

Све постојеће и планиране делатности своју 
технологију морају прилагодити стандардима и 
прописима заштите животне средине и здравља људи. 

Забрањено је обављање делатности које стварају 
буку или загађење ваздуха, воде и земљишта и 
угрожавају животну средину. 

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

За све постојеће и планиране објекте, садржаје и 
радове који представљају изворе загађивања, 
обавезно је покретање поступка процене утицаја на 
животну средину на основу Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину (Службени гласник РС, 
бр.114/08) уз примену најбоље доступне технологије 
(ВАТ) у циљу спречавања и смањена емисије штетних 
и опасних материја у 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 смернице и мере 
заштите које се могу постићи применом датих 
урбанистичких параметара, комуналном опремље-
ношћу земљишта и планираним слободним и зеленим 
површинама. 

У циљу заштите појединих елемената животне 
средине, у спровођењу плана обавезно је поштовање 
прописаних мера:  

 
Опште мере заштите животне средине у 

току изградње  
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 

Плана:  
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва - 
подстицање коришћења еколошки прихватљивијих 
енергената, обновљивих извора енергије и увођење 
енергетске ефикасности; 

 сви постојећи и планирани производни објекти, 

потенцијални извори аерозагађивања у обавези су да 
примене најсавременију технологију у циљу смањена 
емисије штетних и опасних материја у ваздух; 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција у складу са 
посебним прописима. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије 
у ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30) и 
одговарајућим Уредбама које регулишу ову област; 

 
Смернице и мере заштите вода 
 
Површинске воде на подручју плана чини део 

водотока I реда река Расина. 
Општа карактеристика површинских вода је 

неуређеност обала и водног земљишта. Такође, они 
представљају реципијенте за све отпадне воде 
(комуналне, технолошке, атмосферске) које се 
упуштају непречишћене, тако да су све површинске 
воде оптерећене загађењем. Одбрану од поплава 
спроводити реализацијом планиране регулације 
корита реке Расине, као и: 

 проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и повезивање овог дела насеља 
на канализациону мрежу; 

 производни и прерађувачки погони, 
генератори технолошких отпадних вода, дужни су да 
обезбеде пречишћавање отпадних вода пре упуштања 
у реципијент или градску канализацију и то до нивоа 
којим се не нарушавају стандарди квалитета животне 
средине реципијента, односно који одговара 
граничним вредностима;  

 изградња канализационог система за 
одвођење отпадних вода као сепаратног са посебним 
колектором за одвођење атмосферских вода; 

 
Смернице и мере заштите земљишта 

обухватају: 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са 

заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача 
преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе 
из вода у земљиште. Земљиште као необновљиви 
ресурс, штити се рационалним коришћењем у оквиру 
планираних намена, уз максималну заштиту као и 
спровођењем превентивних мера и прописаних мера 
заштите од загађивања: 

 свака активност и нова изградња искључиво у 
складу са одговарајућим урбанистичким планом, уз 
обавезно прикључење на канализациону мрежу; 

 обавезно управљање отпадом и отпадним 
водама у оквиру привредних комплекса; 

 
Смернице и мере заштите од буке и вибрација  
 
 делатности које емитују буку или могу утицати 

на изложеност, дужни су да обезбеде праћење утицаја 
својих делатности на ниво и интензитет буке; 

 при пројектовању, грађењу и редовном раду 
производних и пословних објеката, обавезно је 
спровођење мера којима се штетни ефекти буке могу 
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спречити, смањити или отклонити (у поступку 
процене утицаја пројеката на животну средину и 
здравље становништва); 

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка специ-
фикација, стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

 
Управљање отпадом 
 
Управљање отпадом је део интегралног 

управљања отпадом, на основу Локалног програма 
заштите животне средине, који је усаглашен са 
националном Стратегијом управљања отпадом за 
период 2010-2019. године ("Службени гласник РС", 
бр. 29/10), као основни документ у дефинисању мера 
и активности управљања отпадом. 

Прикупљање одпада вршиће се организовано 
преко локалног Јавног комуналног предузећа које 
подразумева прикупљање, примарну селекцију, 
транспорт и одлагање на санитарну депонију. У том 
смислу потребно је и: 

 у циљу заштите земљишта и подземних вода 
од загађења, спроводити прописан начин 
складиштења сировина, полупроизвода и производа у 
складу са посебним законима којима су регулисани 
посебни токови одређених врста отпада. 

 Обезбедити одговарајући број и врсту контеј-
нера за одлагање неопасног отпада на водонепропусним 
површинама (комунални отпад, рециклабилни отпад - 
папир, стакло, лименке, PVC боце и сл.); 

 прибавити извештај о испитивању отпада и 
обновити га у случају промене технологије, промене 
порекла сировине, других активности које би утицале 
на промену карактера отпада и чувати извештај 
најмање пет година; 

 
Управљање комуналним отпадом 
 
Поступање са комуналним отпадом – мора бити у 

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

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализују се у складу са нормативима и то:  

 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.). 

 
Управљање амбалажним отпадом:  
 
 обавеза произвођача, увозника, пакера/пуни-

оца и испоручиоца је да обезбеди простор за 
преузимање, сакупљање, разврставање и привремено 
складиштење амбалажног отпада ако укупна 
годишња количина амбалажног отпада (стакло, 

папир, картон и вишеслојна амбалажа сa претежно 
папир-картонском компонентом, метал, пластика, 
дрво, остали амбалажни материјали) прелази 100 t; 

 
Управљање опасним отпадом  
 
Није дозвољено коришћење земљишта за 

формирање ауто-отпада хаварисаних возила и делова, 
који имају карактер опасног отпада (акумулатори, 
рабљена уља и сл.). Управљање посебним токовима 
отпада, (истрошене батерије и акумулатори, отпадна 
уља, отпадне гуме, отпад од електричних и 
електронских производа, флуоросцентне цеви које 
садрже живу, отпад који садржи азбест, отпадна 
возила, отпад из објеката у којима се обавља 
здравствена заштита и фармацеутски отпад) врши се 
у складу са посебним прописима.  

 
Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем убла-

жавања штетних последица реализације планских 
решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере компензације на подручју 
Плана подразумевају: 

 формирање појаса заштитног зеленила у 
подцели 3.1.2.Б дуж тока реке Расине 

 формирање дрвореда и појаса зеленила дуж 
Ул.Илије Гарашанина 

 промовисати пејзажно уређење појединачних 
парцела; 

 формирати појаса зеленила-дрвореде дуж 
постојећих саобраћајница у складу са њиховим 
просторним могућностима 

 
3.8.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Репу-

бличког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем.  

При изради техничке документације водити рачу-
на о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама и Пра-
вилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).  

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

 електрична мрежа и инсталације су у складу 
са прописима из ове области, 
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 објекти морају бити снадбевени одгова-
рајућим средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 
34. Законa о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски 

обликовати у свему према постојећим техничким 
прописима за заштиту од пожара, Закону о заштити 
од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 
87/18), локалном Плану заштите од пожара, као и 
посебним градским одлукама. 

Релативно мала спратност објеката омогућава 
ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката, а слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и 
простор на коме је могуће извршити евакуацију људи 
и материјалних добара. 

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

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

 у објектима за јавну употребу (пословне 
просторије, подземне и веће гараже, трафо станице, 
котларнице и др. објекти), у свему се морају 
применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

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

 објекти пословних, комерцијалних и 
привредних делатности као и објекти јавне намене 
морају бити обезбеђени одговарајућим средствима за 
гашење пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним 
апаратима и др. средствима, као и уређајима за дојаву 
пожара); 

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и 
запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 
53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантсу мрежу за гашење пожара 
("Сл.гласник РС", бр.3/18), Правилнику о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини 

објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", 
бр. 8/95), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" 
бр. 31/05), Правилнику о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о 
техничким нормативима за детекцију експлозивних 
гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), 
Правиднику о смештању и држању уља за ложење 
("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилника о техничким 
нормативима за заштиту од пожара станбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене 
("Службени гласник РС", бр. 22/19), и осталим 
важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/17/1 бр. 217-428/19 од 23.10.2019. год.  

 
3.9. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње морају се применти одредбе  

Правилника о техничким стандардима пла-
нирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/2015). У складу са стандардима 
приступачности осигурати услове за несметано 
кретање на следећи начин: 

 
 на свим пешачким прелазима висинску разли-

ку између тротоара и коловоза неутралисати обара-
њем ивичњака; 

 
 на радијусима укрштања саобраћајница као и 

интерних унутарблоковских саобраћајница са обо-
дним саобраћајницама (на местима пешачких прела-
за) 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. 
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3.10. Попис објеката за које се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови за предузимање мера техничке 
заштите и других радова  

 
У границама плана нема објеката за које је 

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

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
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 пропи-сима 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 44/18 - др. закон). 

 
Према наведеним прописима дефинисани су 

енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије од:  

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

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

угоститељству 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 рационална употреба квалитетних енергената 

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

 рационално коришћење необновљивих приро-
дних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

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

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

 
 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 
 извођење грађевинских радова на свим 

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

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

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

 
3.12. Локације за које је обавезна израда 

пројекта парцелације, односно  препарцелације, 
урбанистичког пројекта и урбанистичко-архи-
тектонског конкурса 

 
Израда пројекта парцелације односно препа-

рцелације обавезна је за формирање грађевинских 
парцела јавне намене.  

 
Урбанистички пројекат се ради: 
 
 када је предвиђено планским документом или 

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

 урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације може се радити и за 
утврђивање промене и прецизно дефинисање 
планиране намене у оквиру планом дефинисане 
компатибилности, према процедури за потврђивање 
урбанистичког пројекта утврђеног Законом. (чл. 61 
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83,/18, 31/19 и 37/19 - др. Закон)  

 
Планом нису предвиђене локације односно 

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

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

заједно са општим правилима  
 
4.1. Општа правила грађења на простору 

Плана 
 
4.1.1. Општа правила за парцелацију и 

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

 

ширина фронта парцеле неправилног облика 

 

 
 
 
- Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приступног пута (приватни 
пролаз) 

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

- Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
парцеле прописане планом за одређену намену и 
обезбеђивање приступа парцели.  

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

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

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kV мора имати димензије 6м x 5м, а снаге 
2x630 kV, димензије 7м x 6м, ТС10/0,4kV, снаге 
1x1000kV мора имати димензије 6м x 5м. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

паркирање 
 
- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 

као компатибилна намена свим планираним наменама 
у Плану. 

 
- Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 Комерцијалне делатности - За паркирање 

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

 
 Привредне делатности - За паркирање возила 

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

Подела простора на карактеристичне урбанистичке 
целине и подцелине  са планираном наменом површи-
на и објеката  и  могућим компатибилним наменама“  

Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката планираних намена: 

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

организују на нивоу подцелине или  дела подцелине и 
чине јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација, 

као што су: производни објекти чија је 
производња еколошки примерена зони становања у 
окружењу, мање производне јединице, занатску 
производњу мањег капацитета, сервисе, складишта, 
магацине, радионице и сл. 

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

 
Могуће компатибилне (допунске) намене 

објеката који се могу градити 
 
- Као компатибилне намене привредним 

делатностима планиране су комерцијалне делатности 
које подразумевају: трговину, угоститељство, 
занатство (услужни део), пословне и финансијске 
услуге и друге пословне просторе, део објеката 
саобраћајне привреде (бензинске и гасне пумпе), 
објекте у функцији туризма и слично: 

 
 Комерцијалне делатности– тип КД-01,  
 
Овај тип подразумева објекте и садржаје: 

трговачко-пословни центри, велики маркети, објекте 
велепродаје, изложбени салони, мулти-забавни 
центри, сервиси и сл. 

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

подразумевају објекате у функцији туризма: хотел, 
апарт хотел, гарни хотел, депанданс, пансион, 
преноћишта, хостел, објекте за исхрану и пиће и сл.  

- У зависности од просторних могућности у 
оквиру ових намена могу се планирати садржаји 
спорта и рекреације партерног типа: различите врсте 
спортских терена, простори за игру деце, фитнес 
справе на отвореном, терени за мини голф, отворени  
базени и др.  

 
Могуће пратеће намене објеката који се могу 

градити 
 
 Спорт и рекреација типа СР-03 - у оквиру 

површина привредних и комерцијалних делатности 
могућа је реализација садржаја спорта и рекреације 
партерног типа (универзални спортски терен, терени 
за различите врсте спортова и сл.)    

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

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

 
Изградња помоћних објеката 
 
- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 

портирнице, гараже, радионице, надстршнице и сл. 
макс. висине 5м и максималне спратности П, чија 
површина улази у максимални индекс заузетости 
парцеле. 

 
Изградња посебних објеката  
 
- Дозвољена је постављање/изградња посебних 

објеката које се не урачунавају у корисну БРГП, као 
што су: рекламни стубови, јарболи, информацине 
табле, билборди, панои и сл.  

- Препорука је да ови објекти буду 
позиционирани на парцели у оквиру грађевинских 
линија, али се такође могу поставити и у појасу 
између регулационе и грађевинске линије. 

- Посебни објекти постављају се тако да не 
представљају опасност по безбедност и да не ометају 
значајно сагледљивост објеката. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Забрањена је изградња економских и стамбених 

објеката. 
- За објекте комерцијалних и привредних дела-

тности није дозвољено обављање намена делатности 
која би буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, 
отпадним водама и другим штетним дејствима или 
визуелно могла да угрози основну намену простора и 
ширег окружења са било ког аспекта. 

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

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

 
Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
- У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 

дозвољеног индекса заузетости парцеле, могу се 
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градити други објекти, као и помоћни објекти који су 
у функцији коришћења главног објекта, чија намена 
не угрожава главни објекат и суседне објекте. 

- На истој грађевинској парцели дозвољава се 
изградња више објеката исте или компатибилне 
намене осим ако није другачије наглашено посебним 
правилима грађења. 

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

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

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

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

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

 
Вертикална регулација 
 
- Висина објекта је растојање од нулте коте 

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

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

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

- Поткровне етаже нису планиране. 
 
Положај објекта на парцели 
 
- Регулационе и грађевинске линије утврђене 

Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато у граф.прилогу бр.3) 

- Међусобна удаљеност нових објеката 
(комерцијалних и привредних) од постојећих објеката 
на парцели суседне намене је 1/2 висине вишег 
објекта али не мање од 5.0м 

- Растојање новог објекта (комерцијалног или 
привредног) од границе парцеле према суседној 
намени је минимално 2.5м, односно  3.5м ако је према 
суседу планиран противпожарни пут. 

- Обавезне је поштовање и све евентуалних мера 
заштите од пожара које се односе на врсту објеката 
која зе гради. 

- Није дозвољено формирање објекта до бочних 
или задњих граница парцеле према суседима, осим 
када се ради о границама између различитих парцела 
јединственог комплекса односно производног 
процеса. 

 
 

Правила за реконструкцију, доградњу и  
адаптацију постојећих објеката 
 
- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

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

- На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољша-
ње, унапређење рада и осавремењавање објеката: 
адаптација, доградња/надградња, реконструкција 
(извођење радова у постојећем хоризонталном и 
вертикалном габариту објекта), санација, инвести-
ционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираној урбанистичкој регулацији, дозвољено је: 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта, 
замена кровне конструкције без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита. 

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

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

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

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

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта.  

- Кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута и може бити највише 1.20м виша од 
нулте коте. 

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

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

- Уколико се због технолошких процеса захтева 
другачија висина коте пода приземља (приступне и 
утоварне рампе, утоварно-истоварне покретне траке и 
сл.) утврдиће се у сваком конкретном случају. 

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

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

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

 на делу објекта према бочним и задњем 
дворишту - 1,0м али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% фасаде изнад 
приземља, 

 
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. 

 
Правила за архитектонско обликовање 

објеката 
 
- Дозвољено је коришћење свих врста материјала 

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

- Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу, изузетно могу бити равни уколико 
одговара архитектонској форми објекта односно  
врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 
обликовним карактеристикама окружења. 

- Архитектуру објеката прилагодити намени 
објеката као и подизању амбијенталних вредности у 
окружењу. 

 
Услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

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

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

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

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

- Грађевинске парцеле намењене изградњи 
објеката привредних и комерцијалних могу се 
ограђивати зиданом или транспарентном оградом 
максималне висине 2,2м са висином парапета 
макс.0,4м. Препорука је да се објекти комерцијалних 
делатности не ограђују. 

- Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са максималном висином 
парапета 0,4м. Дужина ограде која је висине 0,9м 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

- Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

 
Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

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

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

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

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

складу са прописима и Локалним планом управљања 
отпадом. Сакупљање, транспорт, третман и одлагање 
комуналног отпада мора бити организовано преко 
надлежног комуналног предузећа.  

За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање 
отпадом на подручју Плана, потребно је: 

- Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализују се у складу са нормативима и то:  

 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.). 

 
Инжењерскогеолоши услови  
 
- У фази израде техничке документације, у 

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

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

3.1.2.А.  
 
Планирана врста и намена објеката – 

привредне делатности типа ПД-02 
 
- Постојећи објекти привредних делатности се 

задржавају уз могућност свих врста интервенција у 
оквиру дозвољених урбанистичких параметара.  

- Реализација садржаја и објеката на к.п.бр. 4189/2 
КО Крушевац представља стечену урбанистичку 
обавезу и реализоваће се у складу са издатим 
Решењем о грађевинској дозволи бр. ROP-KRU-
14550-CPI-2/2017 и Пријави о радовима на изградњи 
бр. ROP-KRU-14550-WA-3/2019. 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     40 
 

 

- Постојећи стамбени објекти обзиром да су у 
супротности са планираном наменом се задржавају до 
реализације планиране намене. На њима је могуће 
вршити интервенције ради побољшања услова 
живљења и то: замена кровне конструкције без 
промене вертикалног и хоризонталног габарита, 
санација, адаптација и редовно односно текуће 
одржавање објекта. 

- Изградња објеката привредних делатности 
подразумева изградњу производних објеката чија је 
производња еколошки примерена зони становања у 
окружењу: мање производне јединице, занатску 
производњу мањег капацитета, сервисе, складишта, 
магацине, радионице и сл. 

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

урбанистички параметри привредне делатности 
тип ПД-02 

 

тип 
спра- 
тност 

макс. 
ИЗ  
(%) 

мин.  
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

ПД-02 П+1 50 800 16 

 
- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 

гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и 
др., чија површина улази у максимални индекс 
заузетости на парцели. 

- Дозвољена је изградња посебних објеката чија 
површина не улази у Из. 

 -У оквиру комплекса неопходно је предвидети 
посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију 
и одношење комуналног и индустријског отпада. 

- У оквиру комплекса предвидети зеленило у 
функцији заштите (компактни засади листопадне и 
четинарске вегетације).  Mинимални проценат 
зеленила на парцели је 25%  

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

- Остали урбанистички параметри дати су у тачки 
4.1.Општа правила грађења на простору плана. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  
 
- Као компатибилне намене привредним 

делатностима планиране су комерцијалне делатности 
типа КД-01 и КД-041. 

- Постојећи објекти комерцијалних делатности се 
задржавају уз могућност свих интервенција у оквиру 
урбанистичких параметара датих планом. 

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

- У зависности од просторних могућности у 
оквиру комерцијалне намене могу се планирати 
садржаји спорта и рекреације партерног типа: 
различите врсте спортских терена, фитнес справе на 
отвореном, терени за мини голф, отворени  базени и др.  

Тип КД-01  
 
урбанистички параметри комерцијалне 

делатности типа КД-01 
 

Тип 
спра-
тност 

макс.  
ИЗ  
(%) 

мин.  
површина  

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 до П+3 45 1500 30 

 
- На грађевинској парцели површине и ширине 

мање за 10% од мин. дефинисаних, може се 
омогућити изградња или доградња објекта са 10% 
мањим урбанистичким параметрима. 

-Дозвољена је изградња помоћних и посебних 
објеката. 

 
Тип КД-041  
 
урбанистички параметри комерцијалних 

делатности типа КД-041 
 

Тип 
Спра- 
тност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

КД-041 
до 

П+3 
слободно- 

стојећи 
45 600 20 

 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

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

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 20% 

-Дозвољена је изградња помоћних и посебних 
објеката. 

 
Пратећа намена 
 
 Ветеринарска станица – јавне функције 
 
- Постојећи објекти у оквиру комплекса 

ветеринарске станице се задржавају уз могућност 
свих врста интервенција у оквиру дозвољених 
урбанистичких параметара. 

- макс.спратност је П+1; макс ИЗ=40% 
- Дозвољена је изградња више објеката на 

парцели слободностојећег типа . Ови објекти могу 
бити и повезани топлим везама у функционалну 
целину. 

- Дозвољена је изградња помоћних и посебних 
објеката. 

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

- Грађевинска парцела може се ограђивати 
транспарентном оградом максималне висине 2,2м са 
висином парапета макс.0,4м према јавни површинама 
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- саобраћајницама. Препорука је да се зидана ограда 
постави према суседној парцели на северу. 

- Ограда парцеле на углу не може бити виша од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице са макс. висином 
парапета 0,4м.  

 
4.2.2. Посебна правила грађења за подцелину 

3.1.2.Б.  
 

Планирана врста и намена објеката 
 
- Дозвољено извођење радова - регулације корита 

реке Расине и изградња пешачког моста ради 
повезивања садржаја леве и десне обале. 

- Забрањена је свака врста изградње зиданих 
објеката у инундационом појасу. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
- Компатибилне намене нису планиране 
 
Пратећа намена 
 
- Дозвољени су искључиво спортско–рекра-

тивних садржаји партерног типа  који могу да се плаве  
без могућности изградње зиданих објеката 
(свлачионице, оставе за реквизите и сл.), у складу са 
Законом о водама и водопривредним условима као и 
уз поштовање принципа заштите животне средине. 

 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Спровођењем Плана обезбеђује се уређење 

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

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

Површине јавне намене утврђене су пописом 
парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса 
и експропријацију земљишта,(тачка 3.3. Услови за 
уређење површина и објеката јавне намене).  

Спровођење плана вршиће се :  
 директном применом Плана 
 урбанистичким пројектом 
 урбанистичко-техичким документима: проје-

ктом парцелације, препарцелације, елаборатом геоде-
тских радова 

 
5.1. Директна примена плана 

 

-  Директном применом Плана на основу правила 
уређења и грађења дата у мери довољној да 
представљају основ за издавање локацијских услова и 
грађевинске дозволе за простор који није опредељен 
за ближу разраду Урбанистичким пројектом. 

- Реализација садржаја и објеката на к.п.бр.4189/2 
КО Крушевац представља стечену урбанистичку 

обавезу и реализоваће се у складу са издатим 
Решењем о грађевинској дозволи бр. ROP-KRU-
14550-CPI-2/2017 и Пријави о радовима на изградњи 
бр.ROP-KRU-14550-WA-3/2019. 

 
5.2. Израда урбанистичко техничке 

документације 
 

Израда Урбанистичког пројекта 
 
Урбанистички пројекат се ради у складу са 

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

 
Израда Пројекта парцелације, препарцелације, 

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

 
- Грађевинска парцела се формира деобом или 

спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

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

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

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

- Израда пројекта парцелације односно 
препарцелације обавезна је за формирање грађе-
винских парцела јавне намене.  

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, 
бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/2014, 145/14,83,/18, 31/19 и 37/19 - др. Закон) и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања. 

 
5.3. Други елементи значајни за спровођење 

Плана 
 
Изградња у складу са одредбама плана  
 
- Свака изградња објеката, реконструкција, 

доградња и надградња објеката, односно извођење 
грађевинских и других радова у оквиру подручја 
захваћеног Планом мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом. 

- Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гл.РС. 
бр.22/2015) је могућа искључиво за параметре који 
нису Планом дефинисани. 
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Изградња комуналне инфраструктуре  
 
- Приликом изградње комуналне инфра-

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

 
- Неопходно је постављање инфраструктурних 

водова пре извођења саобраћајнице. 
 
 

Интервенције на постојећим објектима до 
привођеља простора планираној намени 

 
- Постојећи објекат се може порушити и заменити 

новим објектом, чија изградња мора бити у складу са 
наменом и параметрима утврђеним овим Планом. 

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираном регулационом решењу дозвољено је: 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта 
и замена кровне конструкције без промене 
вертикалног и хоризонталног габарита. 

 
 

Аналитичко-геодетски елементи за пренос 
Координате новопланраних тачака за пренос граница јавне намене 

 
1    7528151.86     4827072.46 

           2    7528157.62     4827066.50 

3    7528162.86     4827061.07 

4    7528164.26     4827059.62 

5    7528168.22     4827052.74 

6    7528170.90     4827048.08 

7    7528189.70     4827177.97 

8    7528100.26     4827023.67 

9    7528099.71     4827015.47 

           10   7528098.66    4826999.94 

           11   7528098.46    4826996.11 

12    7528098.17    4826990.53 

13    7528107.56    4826991.30 

14    7528106.42    4826991.84 

15    7528105.42    4826992.61 

16    7528105.02    4826993.05 

17    7528104.61    4826993.59 

18    7528104.04    4826994.72 

19    7528103.72    4826995.95 

20    7528103.69    4826997.21 

21    7528103.88    4826999.61 

22    7528103.98    4827000.43 

23    7528104.16    4827001.24 

24    7528104.41    4827002.03 

25    7528104.73    4827002.79 

26    7528105.19    4827003.63 

27    7528105.58    4827004.21 

28    7528106.09    4827004.86 

29    7528109.70    4827008.96 

30    7528112.51    4827012.17 

31    7528113.47    4827013.32 

32    7528114.41    4827014.57 

33    7528115.28    4827015.87 

34    7528116.08    4827017.21 

35    7528116.81    4827018.59 

36    7528123.17    4826998.83 

37    7528119.58    4826997.14 

38    7528129.86    4827001.97 

39    7528158.59    4827015.27 

40    7528176.41    4827023.71 

41    7528176.95    4827024.21 

42    7528185.19    4827028.01 

43    7528231.92    4827049.75 

44    7528236.07    4827051.70 

45    7528248.28    4827057.44 

46    7528257.24    4827061.65 

47    7528105.16    4827016.15 

48    7528105.48    4827020.37 

49    7528106.14    4827028.92 

50    7528106.87    4827038.32 

51    7528107.01    4827040.13 

52    7528107.11    4827040.44 

53    7528107.33    4827040.68 

54    7528107.63    4827040.81 

55    7528107.95    4827040.79 

56    7528108.24    4827040.64 

57    7528108.68    4827040.28 

58    7528109.14    4827039.94 

59    7528109.61    4827039.62 

60    7528110.09    4827039.32 

61    7528110.58    4827039.03 

62    7528111.44    4827038.50 

63    7528112.23    4827037.87 

64    7528112.95    4827037.15 

65    7528113.57    4827036.36 

66    7528114.10    4827035.50 

67    7528114.53    4827034.58 

68    7528114.79    4827033.83 

69    7528115.05    4827032.63 

70    7528115.14    4827031.62 

71    7528115.12    4827030.61 

72    7528114.97    4827029.61 

73    7528114.43    4827026.94 

74    7528114.06    4827025.36 

75    7528113.58    4827023.81 

76    7528113.00    4827022.29 

77    7528112.33    4827020.81 

78    7528111.30    4827018.95 

79    7528110.70    4827018.00 

80    7528109.75    4827016.68 

81    7528108.72    4827015.43 

82    7528108.22    4827014.86 

83    7528107.50    4827014.37 

84    7528106.64    4827014.28 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     43 
 

 

85    7528105.85    4827014.62 

86    7528105.31    4827015.29 

87    7528119.95    4827041.93 

88    7528129.15    4827091.64 

89    7528132.57    4827092.10 

90    7528148.13    4827094.36 

91    7528123.85    4827041.40 

92    7528107.70    4827084.73 

93    7528108.91    4827096.43 

94    7528109.49    4827102.12 

95    7528109.59    4827103.33 

96    7528109.64    4827104.54 

97    7528109.64    4827105.75 

98    7528109.59    4827106.96 

99    7528109.49    4827108.17 

         100   7528109.34    4827109.38 

101  7528109.13   4827110.57 

 102   7528108.88   4827111.76 

 103   7528108.58   4827112.93 

 104   7528108.22   4827114.09 

 105   7528101.47   4827134.90 

 106   7528088.30   4827175.08 

 107   7528087.65   4827176.42 

 108   7528086.68   4827177.56 

 109   7528085.45   4827178.41 

 110   7528084.05   4827178.91 

 111   7528082.56   4827179.03 

 112   7528081.09   4827178.77 

 113   7528041.27   4827166.08 

 114   7528001.45   4827153.40 

 115   7528000.10   4827158.21 

 116   7528039.77   4827170.85 

 117   7528079.45   4827183.49 

 118   7528080.67   4827184.04 
119   7528081.72    4827184.86 

120   7528082.56    4827185.90 

121  7528083.14    4827187.11 

122   7528083.42    4827188.42 

123   7528091.57    4827197.15 

124   7528092.66    4827180.06 

125   7528092.79    4827178.93 

126   7528092.97    4827177.81 

127   7528093.19    4827176.69 

128   7528093.42    4827175.73 

129   7528115.00    4827119.04 

130   7528108.46    4827052.01 

131   7528108.46    4827050.21 

132   7528108.93    4827048.15 

133   7528109.88    4827046.26 

134   7528111.25    4827044.65 

135   7528112.97    4827043.43 

136   7528114.13    4827042.72 
 
Катастарске тачке које задржавају своје 

координате  од 1 до Н, приказане су у графичком 
прилогу црном бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје 
координате а преузете су из ПДР Бивоље 3 приказане 
су у графичком прилогу светло плавом бојом. 

Тачке преузете из ПДР Бивоље 3 приказане су у 
графичком прилогу плавом бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје 
координате а преузете су из ПГР Исток 1 приказане су 
у графичком прилогу светло зеленом бојом. 

Тачке преузете из ПГР Исток 1 приказане су у 
графичком прилогу зеленом бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје 
координате а преузете су из ПДР Бивоље 2 у изради 
приказане су у графичком прилогу светло розе бојом. 

Тачке преузете из ПДР Бивоље 2 у изради 
приказане су у графичком прилогу розе бојом. 

 
Ступање на снагу плана 

 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-426/20           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
120 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - 
Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), 
члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС", бр. 129/07) и члана 19 Статута града Крушевца 
(„Сл.лист град Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ЦЕНТАР 1'' У КРУШЕВЦУ 
 

ДЕО I - ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 

1.1. Правни и плански основ за израду плана   

 

Правни основ за израду Плана детаљне 
регулације: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 
31/2019, 37/19-др.закон и 9/20), у даљем тексту Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
,,Центар 1“ у Крушевцу, бр. 350-847/2017 од 
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25.12.2017. г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
12/17); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације ,,Центар 
1“ у Крушевцу на животну средину, бр. 350-
815/2017.г. од 15.12.2017.г. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 12/17); 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

 План генералне регулације ''Центар''' („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 12/16“). 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана 
 

1.2.1 План генералне регулације ''Центар'' 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/16“) 

 
План генерелане регулације ''ЦЕНТАР'' 
 
Подручје Плана детаљне регулације по Плану 

генералне регулације „Центар“, обухвата урбани-
стичке подцелине  1.1.3. и  1.4.1. које припадају 
централној градској зони. 

 
''2.1.1. Централна градска зона  
 
Планирани развој градског центра усмерен је на 

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

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

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

 
''Урбанистичка целина 1.1  
 
Површине око 30,12 ха обухвата централни 

градски простор чију средишњу нит чини улица 
Видовданска и Доситејева. У овој целини планира се 
као претежна намена:  

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

• Допунска намена: јавне функције - управа и 
администрација, култура, верски обје-кат и др., 
комерцијалне  

 
Урбанистичка целина 1.4  
 
Површине око 15,30 ха обухвата простор 

ограничен улицама Топличином, Косовском, Југо-
вићевом, Владетином, Јакшићевом, Деспота Стефана 
и завршава границом урбанистичке целине 1.1. до 
улице Топличине. У овој целини планира се као:  

• Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02, вишепородично стано-вање ВС-02  

• Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02,  
• Пратећа намена: јавне функције - школство, 

социјална заштита'' 
 
 

''3.6.3. Урбанистичка подцелина 1.4.1 
 

3.6.3.1. Преовлађујућа намена: вишепородично становање ВС-01, ВС-02 
 

Урб. подцелина 1.4.1 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-01 до П+2 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 450 12 

прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 600 15 

прекинути низ 600 15 

 
 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и мања од утврђених за 10%, ако је то затечено катастарско 

стање, а испуњен је параметар који се односи на минималну површину парцеле. 
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За све типове објеката, морају бити задовољени услов обезбеђивања довољног броја гаражних и паркинг 
места, приступних саобраћајница, стаза, места за контејнере, минимума слободних површина неопходних за 
организацију живота станара ових објеката и др. 

За вишепородично становање користити услове дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови 
за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву биће 
одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина биће одређен даљом планском разрадом, у зависности 
од типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
3.6.3.2. Породично становање ПС-01, ПС-02 

 
Урб. подцелина 1.4.1 - Урбанистички параметри ПС 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

 
слободностојећи 

50 

 
300 

 
12 

двојни 
500 

(2х250) 
 

20 (2х10) 

 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то 
катастарски затечено стање. Дозвољени 
урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, 
са највише укупно 2 стамбене јединице и минимална 
ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње. 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.3.3. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки 
и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони 
вишепородичног становања, користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-02. 

 
3.6.4. Урбанистичка подцелина 1.1.3 
 
3.6.4.1. Преовлађујућа намена: јавне функције - 

управа и администрација (АУ) 
 
Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Објекти јавних функција могу се градити, осим на 

планом дефинисаним локацијама и на другим 
локацијама у оквиру ове урбанистичке зоне у складу 
са потребама.  

За изградњу објеката из области јавних функција, 
поред урбанистичких услова, користе се и 
критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри ће бити одређени 
даљом планском разрадом. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
нормативима за одређену врсту објеката јавне 
функције. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати 
у једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, 
паркирање се може организовати на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под 
условом да се гради истовремено са објектом коме 
служи. 
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3.6.4.2. Допунска намена: комерцијалне 
делатности КД-01 

 
Подразумева комерцијалне делатности (трго-

вачко-пословни центри, пословни објекти и сл.) који 
се организују на нивоу блока или дела блока. 

 
Урб. подцелина 1.1.3 – Урбанистички параметри 

КД-01  
 

Тип 
спра- 
тност 

Тип 
објекта 

 
макс. 

ИЗ  
(%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 до П+3 
слободно- 

стојећи 

 
40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине 

мање за 10% од минимално дефинисаних, може се 
даљом планском разрадом омогућити изградња или 
доградња објекта са 10% мањим урбанистичким 
параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

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

 
3.6.4.3. Пратећа намена: комуналне делатности – 

пијаца 
 
Задржава се постојећи објекат комуналних 

делатности - пијаца. 
У оквиру објекта могу бити заступљене и друге 

компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, услуге и сл.).  

За изградњу објеката комуналних делатности - 
пијаца, поред урбанистичких услова, користе се и 
критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Максимална спратност П+1. 
Остали урбанистички параметри и грађевинска 

линија ће бити одређени даљом планском разрадом. 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

нормативима за одређену врсту објеката. 
На једној грађевинској парцели може бити 

изграђено више објеката. 
Садржаји у оквиру зелене пијаце се могу 

организовати у једном или више објеката. 
За паркирање возила користи се јавни паркинг у 

улици Трг Деспота Стефана.'' 
 
1.2.2. Остала планска документација од 

значаја за израду плана 
 
За подручје Плана детаљне регулације, у 

претходном периоду усвојенa су два Плана детаљне 
регулације, који су и сада на снази, и то План детаљне 
регулације стамбено пословног блока  ограниченог 

улицама Немаљином, Косовском, Владетином, дела 
Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трг 
косовских јунака у Крушевцу  (Сл.лист општине 
Крушевац бр.02/05) и План детаљне регулације 
стамбено пословног блока ограниченог улицама 
Немањином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана 
Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу - измена 
дела блока Ц2 ("Сл. лист општине Крушевац бр. 7/14). 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Планом је обухваћено подручје чија граница 

започиње у северном делу комплекса од раскрснице 
ул. Газиместанске (к.п.бр. 2296) и Трг Деспота 
Стефана (к.п.бр. 2320) , тј тромеђе к.п. 838/1, 2296 и 
2320 и иде у смеру казаљки на сату према југоистоку 
североисточном границом к.п.бр. 838/1, до тромеђе 
к.п.бр. 838/1, 2296 и 2319 (ул. Немањина).  

Од те тромеђе граница се ломи према југозападу 
северозаападном границом  улице Немањине (к.п. 
2319) обухватајући следеће к.п.: 838/1, 838/5, 838/10, 
962/1, 954/2, 953/1,953/2, 952/2, 952/1, 948, 947/1, 
947/2, 946/2, 946/3, 943/1, 943/2, 942/1, 935/3, 935/2 и 
935/1, до улице Косовске (к.п.бр. 2290/2), тј. тромеђе 
к.п.бр. 2290/2, 2319 и 935/1. Од те тромеђе граница у 
истом правцу пресеца улицу Косовску (2290/2), па се 
ломи према северозападу и прати југозападну 
границу дела улице Косовске до раскрснице улица 
Косовске и Југовићеве, тј. четворомеђе к.п.бр. 2290/2, 
2323, 1001/4 и 2290/1, затим граница скреће према 
истоку јужном границом к.п.бр. 2290/1, 971 (ул. 
Југовићева), 987/3, 987/2 и 970 (ул. Владетина) до 
расрснице улица Вадетине и Јакшићеве. Граница у 
истом правцу пресеца улицу Јакшићеву (к.п.2322), до 
томеђе к.п.2322, 959 и 960/1, одакле иде према 
североистоку, пресецајући к.п. 960/1, 961/1, па 
обухвата 961/2 и даље пресеца 962/1, до тромеђе к.п. 
962/1, 963 (Трг Деспота Стефана) и 838/2. Граница 
наставља у истом правцу северозападном границом 
к.п. 838/2 и 838/1, до места одакле је опис започео.     

Површина обухвата плана је 5ха93ари. 
Попис катастарских парцела у обухвату плана: 
 
целе катастарске бр.: 985/3, 985/1, 986/1, 986/2, 

987/1, 988/3, 988/1, 988/2, 991/1, 992/1, 993/1, 994/1, 
994/2, 994/3, 994/4, 995/1, 996/1, 997/1, 997/2, 998/1, 
998/2, 998/3, 998/4, 961/2, 959, 958, 957, 956/1, 956/2, 
956/3, 951, 950/1, 950/2, 945, 944/1, 941/1, 940/1, 940/2, 
940/3, 940/4, 940/5, 939, 938, 937, 936/1, 936/2, 936/3, 
936/4, 934/1, 934/2, 934/3, 935/1, 935/2, 935/3, 942/1, 
943/1, 943/2, 941/2, 944/3, 946/1, 946/2, 946/3, 947/1, 
947/2, 947/3, 948, 949, 952/1, 952/2, 953/1, 953/2, 954/1, 
954/2, 954/9, 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 962/2, 
838/1, 838/2, 838/3, 838/5, 838/8, 838/9, 838/10 и 838/11. 

 
делови катастарских парцела бр.: 2290/2, 2322, 

960/1, 961/1 и 962/1. 
 
Све катастарске парцеле у обухвату планског 

подручја припадају Катастарској Општини Кру-
шевац. 
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1.4. Опис постојећег стања 
 

1.4.1. Положај 
 

Подручје обухваћено Планом лоцирано је 
северозападно, у односу на централно градско језгро 
и просторни завршетак линеарног градског центра, 
формираног од подножја Лазаревог града, односно 
Трга мира, Трга косовских јунака и Трга фонтана. 

Простор обухвата Плана ограничен је улицама 
Југовићевом, Владетином, Тргом Деспота Стефана, 
Видовданском, Немањином и Косовском (до улице 
Југовићеве). 

 
 1.4.2. Природне карактеристике подручја  

 

Геоморфолошке, геолошке и хидролошке 
карактеристике 

 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

одређено је положајем у јужном делу крушевачке 
котлине у композитној долини Западне Мораве, на 
делу простране терасне равани, на којој је изграђен 
највећи део централног градског простора. План 
обухвата изграђени део централне зоне града, на делу 
више речне терасе Западне Мораве (20 – 35м) и 
припада вишој равничарској зони, односно 
представља повољне или оптимално повољне терене.  

Терен у обухвату Плана је релативно раван, са 
просечном надморском висином од око157,0м, 
односно од око 160,7м у западном и источном делу, 
до око 154,4м у централном делу.    

Основне карактеристике терасних равни је да су 
настале таложењем, односно акумулацијом речних 
наноса и преобликоване савременим процесима у 
обликовању рељефа, али и прилагођавањем потре-
бама насељавања и урбанизације града. Геолошки 
састав терена чине речни наноси изграђени од 
шљункова, пескова и алеврита, фације корита, који су 
представљају погодне терене за изградњу. Ниво 
подземних вода на овом простору је виши од 10м, а 
површинских водотокова нема.  

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

чког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима.  

 
Опште климатске карактеристике 
 
Према доступним подацима за метеоролошку 

станицу Крушевац, просечна годишња температура 
ваздуха износи 11,4°С, најхладнији месец је јануар, а 
најтоплији јули, што клими даје обележје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим 
добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1мм), тако да је на овом 
простору заступљен континентални плувиометријски 

режим, распоред падавина је повољан, а падавине у 
облику снега јављају се од новембра до априла.    

У току године највећу честину јављања имају 
тишине, а од ветрова најчешће је заступљен јужни 
ветар, а најмање југозападни. Средња годишња сума 
осунчавања је 1826,7 сати, а просечно месечно 
трајање је највеће у јулу и августу 269,0 сати.  

Може се рећи да терен у обухвата плана спада у 
категорију повољних и условно повољних површина, 
у односу на природне карактеристике, односно да не 
постоје ограничења за изградњу у том смислу. 
Обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, при планирању и пројектовању обавезна 
је примена прописа из области противсеизмичке 
градње. Такође, у зависности од карактера и врсте 
објеката који се планирају, потребно је извршити 
детаљна геомеханичка испитивања, ради дефинисања 
посебних услова изградње на конкретној локацији.    

   
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом 

обухвата плана која уједно представља и границу 
грађевинског подручја, приказаном у графичком делу 
плана. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Укупан простор обухвата плана карактеришу, 

објекти вишепородичног становања спратности до 
П+3 као и објекти намењени породичном становању 
спратности од По+П до По+П+1+Пк. Већина објеката 
уз улице Јакшићеву и Косовску, у приземним етажама 
има комерцијалне садржаје.  

У северозападном делу планског подручја 
смештени су јавни објекти – Основна школа (ОШ Вук 
Караџић) и три забавишне групе као део вртића 
''Колибри''. 

У североисточном делу планског подручја налазе 
се објекти јавних функција, и то управно 
административни објекат (градска управа) и објекат 
поште, објекти посебне намене Дом војске и окружни 
затвор. У непосредном контакту са овим објектима је 
и објекат зелене пијаце (стара пијаца) са пратећим 
садржајима комерцијалне намене. 

Саобраћајна матрица подручја је у потпуности 
успостављена.  

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

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација терена 
 
Саобраћај 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Видовданске (са 
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североисточне стране), Улицом Немањином (са 
југоисточне стране), делом Улице Косовске (са 
југозападне стране) и делом Улице Југовићеве, 
Улицом Владетином, делом Трга деспота Стефана (са 
северозападне стране).Све горе поменуту улице су са 
савременим коловозим застором. 

Унутар простора Плана савремени коловозни 
застор имају следеће улице: Јакшићева и Трг деспота 
Стефана. 

Паркирање на подручја Плана се врши на 
парцелама корисника и на коловозу на Тргу деспота 
Стефана према Решењу о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју града Крушевац. 

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу све постојеће 

саобраћајнице у оквиру предметног комплекса са 
савременим коловозним застором задржавају своје 
нивелете коловоза и тротоара. 

Уколико се предвиђа проширење или девијација 
неке од улица са савременим коловозним застором 
њена кота нивелете остаје иста обзиром да су на исту 
већ наслоњени и прилагођени контактни улази и 
објекти. 

Постојећи терен је оцедан и у паду ка постојећем 
регулисаном Кожетинском потоку.  Услови одвођења 
вода гравитационим путем су повољни. 

 
1.4.5.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
 Водоводна мрежа 
 
У формираним саобраћајницама предметног 

плана постоји изграђена улична водоводна мрежа, али 
због недостатка пројектне документације и 
геодетских снимака немогуће је индентификовати 
њен тачан положај и њене димензије у профилу свих 
улица. 

У улици Косовској пролази азбест-цементна 
водоводна цев 300мм. Кроз Немањину улицу од 
раскрснице са Косовском до раскрснице са 
Обилићевом изграђена је водоводна мрежа од ТПЕ 
цеви ø110мм, а од раскрснице са Обилићевом до 
улице Видовданске азбест-цементна водоводна цев 
80мм. 

У свим осталим саобраћајницама је изграђена 
секундарна водоводна мрежа која формира 
хидрауличке прстенове и снабдева водом све објекте 
у обухвату планске документације. Велики део 
мреже, пречника мањих од Ø100мм не задовољава 
услове противпожарне заштите који су прописани 
Правилником о техничким нормативима за 
инсталације  хидрантске мреже за гашење пожара 
(Сл. лист РС, бр. 3/2018). 

Развод водова по улицама унутар граница 
предметног Плана дат је у графичком прилогу.  

Због дотрајалости водоводне мреже изграђене од 
азбест-цементних цеви, неопходна је реконструкција. 

 
 
 
 

Мрежа канализације отпадних вода 
 
Систем за одвођење отпадних вода града 

Крушевца је сепаратан, независно одвођење отпадних 
вода из домаћинстава и индустрије од атмосферских 
вода.  

Улична канализација задовољавајућег капаци-
тета изведена је у свим улицама који припадају 
предметном плану. Кроз улицу Трг деспота Стефана 
пролази секундарни кожетински колектор отпадних 
вода ДН 400мм. 

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

 
Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира 

сливу регулисаног водотока - Кожетинском потоку, 
попречног потковичастог профила 165×220ммм. 
Атмосферском канализацијом уређене су улице 
Видовданска, Јакшићева и Владетина до улива у 
регулисани Кожетински поток, али убог недостатка 
пројектне документације и геодетских снимака 
немогуће је индентификовати како њен тачан положај 
у профилу улице тако и њене димензије и подужни 
пад.  

Изграђена мрежа атмосферске канализације у 
оквиру простора плана није довољна, тако да се при 
појави јаких киша формирају површински токови на 
саобраћајницама, продор атмосферских вода у мрежу 
канала канализације отпадних вода што доводи до 
њиховог преоптерећења и изливања. 

Трасе атмосферске канализације унутар граница 
предметног Плана дат је у графичком прилогу.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следећи 

кабловски водови 35kV: „Крушевац 4 – Центар“ и 
„Крушевац 4 – Крушевац 3“, следеће  TS 10/0,4kV: TS 
10/0,4kV “Јакшићева”, TS 10/0,4kV “Пошта 1”, TS 
10/0,4kV “Вук Караџић”  и кабловски водови 10kV 
чији је списак дат у Претходним условима“ ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак 
Електродистрибуција Крушевац, бр. 8X000-D0911-
213452/2 од 22.07.2019.год., који су саставни део овог 
плана. 

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

Кабловски водови 35kV, 10 kV, кабловски водови 
1 kV и ваздушни водови 1 kV су приказани у оној 
мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози са подземним 
инсталацијама. 

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра ХОСТ Крушевац. 
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Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације „ЦЕНТАР-1„ ЈКП „Градска 
топлана“ Крушевац поседује инсталације градског 
топлификационог система у коловозима, тротоарима 
и у зеленој површини. Инсталације градског 
топлификационог система положене су у земљи на 
дубини приближно 1,0 до 1,5 метара и у ширини од 
приближно 0,6 до 1,2 метара. У графичком прилогу 
приказане су трасе инсталација. 

 
(НАПОМЕНА: Део магистралног вреловода у 

зони граске управе није приказан на подлогама. 
 
Гасификација 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације „ЦЕНТАР-1„ постоје гасне 
инсталације ниског притиска у делу Косовское улице 
и Газиместанске улице ( иза објекта Градске управе). 
Пројектом дистрибутивне гасоводне мреже 
„Крушевац-ЦЕНТАР“ пројектованa je и делимично 
изведена гасоводна мрежа у десном тротоару 
Косовске улице. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
У обухвату Плана зеленило је заступљено на 

малим површинама, на скверу Деспота Стефана и у 
оквиру објеката Градске управе и основне школе „Вук 
Караџић“. У појасу регулације саобраћајница, 
присутна су појединачна дрворедна стабла 
различитих врста, старости и виталности. 

На окућницама индивидуалног становања 
углавном су заступљене мале површине са цветним 
врстама и појединачним стаблима.    

 
 

ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације задржава се 

основна урбана матрица. Улице са већ утврђеним 
трасама и адекватним профилима који омогућавају 
оптимални комфор за коришћење простора су као 
такве задржане. 

У претходном периоду дошло до реализације 
одређених садржаја, пре свега се мисли на реали-
зоване локације на којима су изграђени вишепо-
родични објекти спратности П+3.  

У блоку ''А'' планира се измештање постојећег 
објекта окружног затвора и на тој локацији планира 
доградња уз објекат градске управе, као и изградња 
приступне саобраћајнице са паркинг простором. 
Објекат градске управе као проглашено непокретно 
културно добро од великог значаја планиран је за 
ревитализацију. 

Објекат поште, евидентирано непокретно култу-
рно добро, планиран је за надградњу до спратности 
П+3.  

Локација постојећег дома војске намењена је 
изградњи објекта комерцијалне делатности. 

Планира се тотална реконструкција зелене пијаце 
ради формирања савремен зелене пијаце са свим 
пратећим садржајима за ову врсту објекта и изградња 
подземне гараже. 

У блоку ''Б'' се планира формирање уличног 
фронта тампонирањем парцела и изградњом 
породичних и вишепородичних објеката спратности 
П+2+Пк према опредељеним зонама. У осталом делу 
блока планирана је изградња породичних објеката 
спратности П+1+Пк. 

У блоку  ''Ц'' центарлно место заузима објекат 
основне школе са објектом намењеним 
предшколским групама чија се доградња планира до 
спратности П+2. У осталом делу блока уз улицу 
Јакшићеву планира се формирање уличног фронта 
тампонирањем парцела и изградњом породичних и 
вишепородичних објеката спратности П+2+Пк према 
опредељеним зонама. У осталом делу блока 
планирана је изградња породичних објеката 
спратности П+1+Пк. 

Дефинисањем намене слободних површина и 
одређивањем статуса земљишта створени су услови 
за решавање имовинско правних односа и уређења 
овог земљишта, које се тренутно ненаменски 
стихијски користи. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и 

целине, планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена 

 
Обухват плана чине урбанистичке подцелине  

1.1.3. и  1.4.1. које припадају централној градској зони 
(према Плану генералне регулације „Центар“), и 
подељен је на три урбанистичка блока  (А, Б и Ц).  

Потреба за јасним дефинисањем правила уређења 
и грађења, као и начина спровођења плана, условила 
је даљу поделу урбанистичких блокове (А, Б и Ц) на 
подблокова (А1, А2, ..Б1, Б2...). 

Планом је  дефинисана детаљна намена простора 
као и њој компатибилна намена. 

Објекти компатибилних намена могу се градити 
и на појединачним парцелама. 
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Ознака 
блока 

 
Ознака 
подблока  

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

A 

А1 

 
јавне 
функције 
 

управа; 
администрација; 
култура; наука  

- - 

A2 
јавне 
финкције 

пошта - - 

A3 
 

комуналне 
делатности 

пијаца 
комерцијалне 
делатности 

- 

А4 
комерцијалне 
делатности 

КД-01 
 
јавне функције 
 

управа; администрација; 
култура; наука 

Б 

Б1 становање ПС, ВС 
комерцијалне 
делатности 

КД-02 

Б2 становање ПС-01 - - 

Б3 становање ПС, ВС 
комерцијалне 
делатности 

КД-02 

Б4 становање ПС, ВС 

Комерциталом 
делу блока 
планирана је 
изграњајалне 
делатности 

КД-02 

Б5 становање ВС 
комерцијалне 
делатности 

КД-02 

Б6 становање ПС-01 
комерцијалне 
делатности 

КД-02 

Ц 

Ц1 
јавне 
функције 

школа јавне функције дечија заштита 

Ц2 
реализована 
целина 

ВС - - 

Ц3 становање ПС - - 
Ц4 становање ПС - - 
Ц5 становање ПС - - 
Ц6 становање ПС - - 

Ц7 становање ПС, ВС 
комерцијалне 
делатности 

КД-02 

Ц8 становање ПС - - 
 

 

2.3. Биланс површина 
 
 

намена површина 

постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

становање 2,85 48,06 2,85 48,06 

јавне функције 0,98 16,52 1,05 17,70 

комуналне делатности 0,37 6,23 0,37 6,23 

комерцијалне делатности 0,00 0,00 0,17 2,86 
посебна намена (Дом војске и 

окружни затвор) 
0,33 5,56 0.00 0,00 

Саобраћајнице у укупном 
профилу са паркинг простором и 
зеленилом 

1,40 23,60 1,49 25,12 

УКУПНО 5,93 100 5,93 100 
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2.4. Урбанистички услови за уређење површина и објеката јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодетским 

елементима за пренос на терен, чиме је створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене опредељени су простори за уређење и изградњу јавних 

површина и то: 
  

 саобраћајнице (колске и пешачке) у укупном профилу са паркинг простором и зеленилом  
и објеката јавне намене: 
 градска управа 
 пошта 
 основна школа 
 трафо станице 
 зелена пијаца 

 

намена површина 

 
Површина 

(ха) 
(планирано 

стање) 
Саобраћајнице у укупном профилу са паркинг простором и зеленилом 1,49ха 

Објекти јавне намене 1,05ха 

Остало грађевинско земљиште  3,39ха 

УКУПНО 5,93ха 
 

2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 

Попис парцела опредељених за површине јавне намене и објекте јавне намене 
 

 
површине јавне намене 
 

јавне  

површине 

Бр. 

парцеле 
попис парцела 

саобраћајнице 
 
1 

део к.п.бр. 2290/2 
цела к.п.бр.  

  
2 

део к.п.бр. 2322 и 994/2 
цела к.п.бр.  

  
3 

део к.п.бр. 962/1 
цела к.п.бр.  

 
4 

део к.п.бр. 991/1, 992/1 и 993/1 
цела к.п.бр.  

 
5 

део к.п.бр. 838/1 
цела к.п.бр.  

јавни објекти  
 
градска управа 6 

део к.п.бр. 838/1 и 838/2 
цела к.п.бр. 838/3 

пошта 
 
7 
 

део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 838/5, 838/8, 838/9 и 838/10 

 
школа 

8 
део к.п.бр. 987/1 и 986/2 

цела к.п.бр. 
997/2 и 988/2 
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TS 9 
део к.п.бр.  

  цела к.п.бр. 838/11 

TS 10 
део к.п.бр.  
цела к.п.бр. 962/2 

TS 11 
део к.п.бр. 987/1 

цела к.п.бр.  

зелена пијаца 12 
део к.п.бр. 962/1 

цела к.п.бр.  

 
 
2.5. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 

2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из ПГР-е „Центар“ 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Видовданске (са северо-
источне стране), Улицом Немањином (са југоисточне 
стране), делом Улице Косовске (са југозападне 
стране) и делом Улице Југовићеве, Улицом Владети-
ном, делом Трга деспота Стефана (са северозападне 
стране). 

Планом генералне регулације „Центар“ Косовска 
улица дефинисана је као део примарне саобраћајне 
мреже Града Крушевца, док је Јакшићева улица 
дефинисана као део секундарне саобраћајне мреже 
Града Крушевца. Све остале саобраћајнице на 
подручју Плана су део терцијалне уличне мреже 
Града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Косовска улица је 

ободна саобраћајница за посматрани простор, док 
Јакшићева улица је централна саобраћајница за 
посматрани простор, којима се одвија аутобуски 
саобраћај, док све остале улице служе као приступне 
саобраћајнице и за одвијање унутарблоковског сао-
браћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 04. „План саобраћајница и 
регулационо-нивелациони план“. 

 
Саобраћајни прилази 
 
Све поменуте улице служе за непосредни 

приступ до парцела корисника. 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
 
 

Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да све ободне и све остале улице 
задржавају са постојећим габаритима. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

Косовском улицом и Јакшићевом улицом 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Посебне обавезе према кретању особа са посе-

бним потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

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

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

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

Планира се ванулично паркиралиште: са 
улазом/излазом са Трга деспота Стефана, са укупно 
63 паркинг места за путничка возила. 

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

власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 
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 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

 
 За паркирање возила за објекте јавних 

функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, а у складу са наменом објекта: 
здравствене, образовне и административне установе – 
једно ПМ на 70м2 корисног простора, позориште или 
биоскоп – једно ПМ на користан простор за тридесет 
гледалаца. 

 
 Гараже се планирају у објекту или ван објекта 

на грађевинској парцели. 
Површине гаража објеката које се планирају 

надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

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

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
За новопланиране саобраћајнице дато је 

планирано нивелационо решење тачности до на 1cm у 
графичком прилогу .  

Дате висинске коте представљају апсолутну 
надморску висину планираног уређења.  Подужни 
падови су изражени у процентима на одређеној 
дужини.  

Планиране коте дате су као асолутне на 
карактеристичним преломима као и планираним 
укрштајима у нивоу.  

Планирани тротоари где се денивелишу у односу 
на коловоз са попречним падом ка коловозу од 2%. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Неопходно је извршити реконструкцију 

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

Изградити две нове водоводне линије од ТПЕ 
110мм и реконструисати постојећу  азбестно-
цементну водоводну цеви Ø300 у улици Косовској. 
Димензије нових водоводних линија одредити на 

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

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 
чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на 
минимални пречник цеви од Ø100мм. Сваки 
прикључак на главни напојни вод мора се обавити у 
водоводном шахту са вентилима за случај 
интервенције током одржавања. 

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

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

 
Услови изградње 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

 пошто се водоводна мрежа изводи у 
саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

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

 мора се обезбедити апсолутна 
водонепропусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

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

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

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 
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 на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

 градска водоводна мрежа се водом снабдева 
са једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Задржава се постојећа изграђена мрежа 

канализације отпадних вода. Постојећи објекти су 
прикључени на уличну канализациону мрежу. 
Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

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

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

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

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

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

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

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне отпадне воде које одговарају загађењу 
отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде 

својим загађењем прелазе дозвољене вредности 
морају се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен 
загађења); 

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

 мора се обезбедити апсолутна 
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 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; 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
Са повећаним степеном урбанизације насеља 

битно се мења карактер сливне површине чиме се 
повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим тим 
је угроженост од површинских вода већа. У наредном 
периоду мора знатно проширити мрежа атмосферске 
канализације чија је досадашња изграђеност на 
незадовољавајућем нивоу. Планском изградњом 
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атмосферске канализације се поред смањења 
опасности од плављења терена побољшавају услови 
отицања са коловозних површина. Потребно је 
урадити атмосферску канализацију у профилима 
саобраћајница на подручју плана коко је дато и 
графичком прилогу и укључити у регулисан 
Кожетински поток. Димензионисање нопланираних 
грана атмосферске канализације одредити 
хидрауличким прорачуном (према максималном 
трогодишњем пљуску који се јавља на подручју 
Крушевца у трајању од 20мин, припадајуће сливне 
површине и коефицијенту отицаја). 

У улици Косовској и Немањиној неопходно је 
изградити атмосферску канализацију. 

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

Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи 300мм, а бочних 
сливничких веза 200мм. 

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

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

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

Потребно је урадити атмосферску канализацију у 
профилима саобраћајница унутар подручја 
обухваћено Планом како је приказано у графичком 
прилогу и прикључити на постојеће  колекторе 
атмосферске канализације. 

Атмосферске воде које се јављају од сливања из 
олучних вертикала и остале сливне површине је 
могуће мрежом затворених канала одвести до 
постојеће уличне атмосферске канализације. Није 
дозвољено мешање атмосферских и отпадних вода.  

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

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

 реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

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

 мора се обезбедити апсолутна 
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; 

 атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру 
саме парцеле;  

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

 на канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације (ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу и на правим 
деоницама на растојању не већем од 160D, а 
максималном од 50м); 

 шахтове у које се вода директно слива са 
коловоза (шахтови са сливним решеткама од 
нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) 
градити са таложником дубине 40-50цм; 

 сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм; 

 шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) 
елемената; 

 сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм за 
тешко саобраћајно оптерећење D400; 

 на сливнике монтирати сливне решетке; 
 димензионисање канализационе мреже се 

врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора Ø300мм. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора 
и (p) потребна снага по м2 бруто развијених 
површина. 
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Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према 
обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

 

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

 
На основу претпостављених површина новопла-

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

 

урбанистичка целина А.1 Pj=150kW 

урбанистичка целина А.2 Pj=305kW 

урбанистичка целина Б  Pj=510,8kW 

урбанистичка целина Ц Pj=297,3kW 
 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката.   

На основу претпостављене једновремене снаге, за 
напајање новопланираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом планирана 
је 1 (једна) ТС 10/0,4кV снаге до 2х1000kVA типа 
MBTS-DS.     

Локација новопланирана трафостанице је 
обавезујућа, и свака измена локације подразумева и 
измену целог предметног плана. 

За напајање новопланиране трафостанице 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се оне повезују на постојеће трафостанице 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

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

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе 
елементе терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, 
дуж целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 

 
 
 

Међусобно приближавање и укрштање 
енергетских каблова 

 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.  Енергетски кабл, се по 
правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекому-
никациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0.2м. При полагању енергетског кабла 35 kV препо-
ручује се полагање у исти ров и телекомуникационог 
кабла за потребе даљинског управљања трансформа-
торских станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних канали-
зационих 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 канализа-
ционом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 
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Приближавање и укрштање енергетских каблова 
са гасоводом 

 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак 
између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

 0,8м у насељеним местима 
 1,2м изван насељених места 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. На местима укрштања цеви 
гасовода се полажу испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне 
објекате, као и реконструкција постојеће ТК мреже. 

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

профилима саобрађајних површина према регула-
ционим 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 (СРПС Н. Ц0.101): 

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

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

исти ров са енергетским кабловима, на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,80 м. 

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

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

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

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

 
2.5.5. Eнергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним ПДР 

„ЦЕНТАР-1“ снабдевање толотном енергијом 
постојећих и планираних објекат може да се реализује 
са постојеће  толоводне мреже из постојећих 
топловодних комора.  

 
Гасификација 
 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа 

„Крушевац-ЦЕНТАР“, од полиетиленских цеви, 
пројектована изведена је да обезбеди потребни 
капацитет природног гаса за  технолошких потрошача 
у центру Града (припрема хране  и санитарне топле 
воде). За потребе снбдевања технолошких потрошача 
природним гасом у Јакшићевој улици,  пројектован је 
разводни гасовод у Владетиној и Јакшићевој улици 
(постоји дозвола иа извођење). Постојећи и 
пројектовани гасоводи на планском подручју 
обезбеђују несметамо снабдевање  природним гасом 
свих технолошких објеката. 

Дистрибутивни гасовод гради се од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће 
гасоводне мреже.  

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода је 1.0m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода 
је 0.8 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви 
до горње коте тротоара) је 1.0 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
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конструкције)  је 1.35 m, без примене посебне 
механичке заштите. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.0 m, са механичком заштитом у 
заштитној цеви. 

 У зони 5.0 m лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено надвишивање (насипање 
постојечег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

За паралелно вођене других инфраструктурних 
инсталација обавезо је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16.0 бар. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
С обзиром да у обухвату Плана не постоје 

просторне могућности за формирање нових зелених 
површина, уређење се заснива на повећању квалитета 
и виталности, увођењу нових врста, бољој органи-
зацији и искоришћености постојећих зелених 
површина у оквиру намене становања (површина за 
остале намене), јавних функција и  комерцијалних 
делатности (школа „Вук Караџић“, Градска управа и 
др.) и саобраћајних површина (сквер Деспота 
Стефана, линеарно зеленило). 

 
Општи услови уређења зеленила у обухвату 

плана заснивају  се на следећем: 
 
За реконструкцију постојећих, као и изградњу  

нових зелених површина јавног коришћења, 
неопходна је израда пројекта спољног уређења и 
пејзажне архитектуре који, по потреби, може да 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу 
зеленила и предлог мера за његову санацију. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 

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

Зелене површине морају се ускладити са 
функцијом, садржајима и наменом контактних зона. 

У еколошком смислу морају задовољавати 
захтеве у погледу избора вегетације резистентне на 
градске услове и начина организације у функцији 
оптималне заштите животне средине (бука, 
аерозагађење) 

Не смеју се користити инвазивне и врсте са 
израженим алергеним својствима.  

 
Зеленило јавног коришћења – зеленило на 

површинама јавне намене и објектима јавних 
функција 

 
Зеленило у оквиру површина јавне намене чини 

зеленило на саобраћајним површинама (сквер на Тргу 
деспота Стефана, тротоарима и паркинг простору), 
зеленило Градске управе и зеленило у оквиру 
школског комплекса.  

Комплекс основне школе 
 
Налази се у подблоку Ц1. Поред постојећег 

зеленила које се задржава, планира се додатно 
озелењавање простора до укупног учешћа од 30% у 
односу на површину комплекса. 

Комплекс школе потребно је визуелно и физички 
оградити вегетацијом прилагођеној овој намени и 
простору. Препоручује се жива ограда у комбинацији 
са високим и средњим зеленилом, која формира 
ободно зеленило, чија је основна функција одвајање 
површина у хигијенском смислу као и заштита и 
спречавање негативних утицаја буке и аерозагађења. 
У избору биљног материјала препоручују се врсте 
отпорне на услове средине са израженим фитоцидним 
својствима. Биљке које имају отровне делове и 
алергена својства не смеју се користити у објектима у 
којима бораве деца. 

За уређење и озелењавање школског дворишта 
неопходан је Пројекат спољашњег уређења и 
пејзажне архитектуре.  

 
Зеленило Градске управе 
 
Зеленило које се налази у непосредном окружењу 

објекта који је културно добро од великог значаја 
(објекат Градске управе, подблок А1), се уређује у 
складу са функцијом и значајем самог објекта. 
Реконструкцијом постојећег зеленила треба 
обезбедити декоративност и репрезентативни изглед 
простора у свим годишњим добима. Постојеће високо 
дрвеће треба да чини основу а колоритну и висинску 
разиграност обезбедити увођењем декоративног 
жбуња. Улаз у објекат акцентовати цветним и 
топијарним формама.   

За реконструкцију зеленила неопхода је израда 
Пројекта спољашњег уређења и пејзажне архитектуре.  

 
Саобраћајне површине - тротоари  
 
Сквер у улици Деспота Стефана је уређен па је 

мерама редовне неге и одржавања потребно 
целокупну површину одржавати виталном.  

Поред задржавања појединачних стабала на 
тротоару у улицама Косовској, Обилићевој, 
Југовићевој,  Владетиној и Трг деспота Стефана, 
планирају се додатне дрворедне саднице на свим 
тротоарима који имају довољну ширину и нису 
оптерећена комуналним инсталацијама. Избор  врста 
свести на стабла лоптасте и пирамидалне крошње, 
водећи рачуна о близини и висини постојећих 
објеката, стубова јавне расвете и сл. 

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 јак површински коренов систем, као 
и врсте са лако ломљивим гранама, великим 
плодовима, врсте које имају отровне делове или 
изазивају алергије. Ради заштите подземних 
инсталација, стабла се могу садити у јамама које су 
озидане или у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. Вертикално 
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зеленило се може садити на фасадама или 
канделабрима и сл.  

Сва постојећа стабла која се налазе на 
тротоарима, а задовољавају критеријуме виталноти и 
декоративности, обавезно се задржавају, односно у 
процесу пројектовања третирају као постојећи 
објекти који се уклапају у пројектовано решење 

Места садница, врста и њихов број биће детаљно 
разређен кроз Пројекат спољашњег уређења и 
пејзажне архитектуре.  

 
Зеленило ограниченог коришћења – зеленило на 

површинама остале намене  
 
Зеленило у оквиру комерцијалних делатности и 

стамбених зона је зеленило ограниченог коришћења.  
Зеленило у склопу комерцијалних делатности 

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

 
 Зеленило стамбених зона 
 
Планирано је вишепородично становање са 

пратећим зеленилом. Зелене површине у стамбеним 
зонама намењене су стварању nовољних услова за 
живот, организовању места за краткотрајни одмор и 
рекреацију становника и nобољшавању естетског 
квалитета непосредне околине стана. Партерно 
уређење и озелењавање овог простора треба да буде 
репрезентативно и у складу са наменом и карактером 
објеката и локације. Садњом дрвећа и шибља постиже 
се разноликост у облицима и бојама, односно 
аутентичност саме стамбене зоне. 

У зони становања посебну пажњу обратити на 
правилну организацију зеленила у околини објеката, 
између стамбених зграда и улице.  

У блоку не треба садити дрвеће јако великог 
хабитуса, јер би се тако онемогућило проветравање и 
целокупни простор „угушио“.  

Високо дрвеће користити за акцентовање и 
постизање потребне сенке за одмаралишта.  

Користити претежно високо шибље, које има 
велики значај у апсорбцији прашине и буке.  

Однос листопадног и четинарског дрвећа треба да 
буде 3:1.  

При избору врста за озелењавање треба одабрати 
оне са најмањим захтевима у односу на услове 
средине.  

Предност се даје листоnадном дрвећу, јер је у 
хигијенском погледу ефикасније.  

Применити одговарајуће биљне врсте које су 
прилагођене природним и створеним условима 
станишта и резистентне су на екстремне 
темnературне услове, аерозагађења, високу 
концентрацију соли у земљишту и др. 

Минималан проценат слободних површина на 
парцели у оквиру ове зоне је 30% а минималан 
проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (травњак)  је 10%. 

Обавезно озеленети површинске паркинге. 

Зеленило стамбених зона, односно окућница у 
оквиру индивидуалног становања чине значајну 
површину за формирање зеленила, па их у том смислу 
треба посматрати као један од елемената система 
градског зеленила. 

  
2.7. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање водовода, фекалне 
канализације, електроенергетских водова, решено 
одвођење атмосферских вода. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом 

обухваћеног подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
Утврђена културна добра на подручју плана су: 
Непокретно културно добро од велкиког значаја: 
 
 Зграда Окружног начелства (споменик 

културе од великог значаја) 
Евидентирана непокретна културна добра (добро 

које ужива претходну заштиту): 
 
 1_Кућа у Јакшићевој улици (к.п.бр.951) 
 2_Кућа у Немањиној улици (к.п.бр.946/2) 
 3_Кућа у Немањиној улици (к.п.бр.952/1) 
 4_Зграда Поште у Немањиној улици бр.2 

(к.п.бр. 838/5, 838/8, 838/9) 
 
Део евидентиране целине Трг Деспота Стефана 

(добро које ужива претходну заштиту) 
обухвата парцеле и објекте на њима: 957, 958, 

960/1, 961/1, 961/2, 994/1, 994/3, 994/4 и део 2322 све 
КО Крушевац 

Катастарске парцеле 959 и 994/2 изузете су из 
обухвата ове целине из разлога што су на њима 
изграђени објекти у складу са условима из 
претходних планских докумената у којима нису биле 
евидентиране као такве. 

На непокретном културном добру од великог 
значаја и добру које ужива претходну заштиту не 
могу се изводити никакви радови без претходног 
прибављања мера техничке заштите надлежног 
Завода. 

У делу обухвата плана на катастарским 
парцелама број 838/1, 838/2, 962/1, 961/1, 961/2, 960/1, 
960/2, 959, 994/1, 994/2, 993/1, 992/1, 991/1, 987/1, 
986/1, 986/2 и 985/1 све КО Крушевац, прописују се 
мере сталног археолошког надзора приликом 
земљаних радова. 

Уколико се приликом било каквих земљаних 
радова на преосталом делу Плана наиђе на до сада 
непознате остатке материјалне културе из прошлости 
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Инвеститор и Извођач радова су дужни да одмах 
обуставе радове и обавесте надлежну службу заштите 

Инвеститор и Извођач радова су дужни да 
предузму мере заштите како налаз не би био уништен 
и оштећен 

Стручно лице Завода има право да након увида у 
откривен налаз у зависности од његове вредности 
пропише заштитна археолошка истраживања или 
праћења радова уколико процени да је археолошки 
локалитет угрожен. 

Утврђена културна добра и прописане мере 
заштите проистекле су из услова надлежног Завода за 
заштиту споменика културе Краљево,  бр.1352/3 од 
12.07.2019.год. 

Евидентирана непокретна културна добра пре-
узета су из ПГР ''Центар''. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-1925/2, од 
31.07.2019. године, у обухвату Плана нема  
заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и нема евидентираних 
природних добара, као и да ово подручје не 
представља део еколошки значајних подручја и 
еколошких коридора еколошке мреже националног 
нивоа.   

Планирана детаљна намена усклађена је са 
наменама из плана вишег реда и планова ширег 
простора, који обухватају ову централну градску 
зону.   

Посебно је значајно максимално очување и 
заштита високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала), 
како у целинама намењеним зеленилу, тако и у оквиру 
других целина и поштовање прописаног и 
дефинисаног обавезног учешћа зеленила и уређених 
слободних површина у оквиру планираних намена 
(минимум 20% на парцели).    

Постојеће зелене површине, ради очувања 
биодиверзитета, повезати линијским зеленилом 
(„зелени коридори“) са планираним зеленилом у 
мрежу. У циљу повећања површина под зеленилом, 
смањењу емисија са ефектом стаклене баште и 
доприноса борби против климатских промена, 
применити најсавременија сазнања и еколошке 
стандарде у обликовању слободних јавних простора, 
као и пројектовању објеката јавне намене, у смислу 
унапређења енергетске ефикасности, организација и 
планирање „зелених кровова“ и примена „зелене 
изградње“.        

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину и 
изглед објеката, површине под зеленилом, утврђена 
растојања и сл., а линијско зеленило ускладити са 
ширином регулације и распоредом уличних 
инсталација;   

 потпуно инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима и у складу са 
условима надлежних предузећа; 

 обавезно је уређење и озелењавање слободних 
површина и формирање зелених површина, у складу 
са највишим стандардима, као зеленило високе 
декоративности, тематски усклађено са архитектуром 
и планираном наменом; 

 зеланило тргова и скверова планирати као 
зеленило високе декоративности, колоритно и 
тематски усклађено са архитектуром и урбаним 
мобилијаром, а за дрвореде на градским улицама 
користити стабла чији коренов систем не оштећује 
застор (препоручује се примена аутохтоних, 
брзорастућих врста, уз избегавање врста које су 
алергене и инвазивне);  

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко - палеонтолошког типа и минеролошко - 
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да у року од 8 дана обавести Министарство 
животне средине и да предузме све мере како се при-
родно добро не би оштетило до доласка овлашћеног 
лица.  

 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Надлежно одељење Градске управе је на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, за предметни плана донело Одлуку о 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
ПДР „Центар 1“ на животну средину (Службени лист 
града Крушевца, бр. 12/2017). 

Концепт заштите животне средине заснован је на 
анализи и оцени постојећег стања, валоризацији и 
процени еколошких услова за одрживи урбани развој 
и еколошки прихватљива планска решења.  

Заштита животне средине за подручје Плана, 
заснива се на превентивним мерама и контроли - 
мониторингу животне средине и примени обавезних 
техничко-технолошких мера у реализацији 
планираних објеката и садржаја.   

У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ 
подручје у обухвату Плана припада еколошкој 
потцелини „Центар“, која обухвата централну 
градску зону, а коју карактерише разноврсност 
намена.     

На основу еколошке валоризације и смерница из 
планова вишег редa и услова надлежних предузећа, 
дефинисане су посебне мере заштите животне 
средине за подручје Плана.   

Опште мере заштите на планском подручју 
подразумевају да није дозвољена изградња или било 
каква активност којом би се нарушило стање животне 
средине, као и обављање делатности које угрожавају 
квалитет животне средине, производе буку или 
непријатне мирисе. Такође, није дозвољена изградња 
која би могла да наруши или угрози основне услове 
живота суседа или сигурност суседних зграда.   

Обавезне мере заштите животне средине у односу 
на планиране намене подразумевају:    

 планиране објекте и садржаје осмислити и 
реализовати по највишим еколошким стандардима, уз 
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поштовање дефинисаних правила уређења и правила 
грађења, као и обавезно прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и адекватно управљање 
отпадним водама и отпадом;  

 рационално коришћење енергије, употребу 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности свих објеката, посебно објеката јавне 
намене; 

 формирање линијског зеленила и 
бициклистичких стаза, где услови регулације то 
дозвољавају и обавезно озелењавање слободних и 
паркинг површина; 

 мере заштите животне средине обавезно се 
примењују код урбанистичко - архитектонске разраде 
локација и у поступку реализације пројеката, као 
саставни део локацијских услова и пројектно 
техничке документације;  

 ради праћење стања животне средине 
успостављен је мониторинг квалитета ваздуха и буке, 
у централним деловима града, а обавеза свих носиоца 
пројеката је да адекватно реагују у случају 
акцидентних ситуација; 

 у обухвату плана нису дозвољена 
потенцијално ризична постројења и објекти, у којима 
може доћи до хемијских удеса и објекти са 
заступљеном технологијом и потенцијалним ризиком 
од пожара, акцидентног изливања хазардних материја 
и отпадних вода. 

 обавезно је спровођење поступка процене 
утицаја и израда студије процене, који се покреће код 
органа надлежног за послове животне средине, за 
пројекте који могу имати утицај на животну средину, 
на основу  Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, а у складу са Законом о процени утицаја.   

Посебне мере заштите животне средине односе се 
на планске и техничко технолошке мере: 

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита ваздуха обухвата мере превенције и 

контроле емисије загађујућих материја из свих извора 
загађења (покретних и стационарних), како би се 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали негативни ефекти на животну средину 
и здравље становништва. 

Очување постојећих и формирање зелених 
површина, чија је улога редукција прашине у ваздуху, 
смањење буке и сл. Задржавање постојеће квалитетне 
вегетације, подизање дрвореда дуж саобраћајница и 
обавезно озелењавање јавних и слободних површина 
уз обавезно поштовање урбанистичких параметара, 
карактера изграње и процентуалне заступљености 
слободних и зелених површина. 

Мере и услови заштите квалитета ваздуха односе 
се на смањење емисије гасова са ефектом стаклене 
баште и утицаја на климатске промене, коришћење  
обновљивих извора енергије и енергетске 
ефикасности.  

Смањење и укидање индивидуалних котларница 
и ложишта и прикључење објеката на централизовани 
систем грејања и снабдевања енергијом,  ширење 

гасификационог система и афирмисање коришћења 
обновљивих извора енергије, посебно је значајно за 
квалитет ваздуха комуналне средине, нарочито у 
зимским месецима.  

Стриктно поштовање дефинисаних урбани-
стичких параметара по целинама, посебно однос 
изграђених и слободних површина и прописани 
карактер изградње.  

Наставити са мониторингом квалитета ваздуха, 
редовно објављивање и информисање јавности у 
складу са прописима, ради континуираног праћења 
стања. 

У целинама где је постоји обавеза урбанистичко - 
архитектонске разраде, потребна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала, као и 
утицаја на контактне зоне у односу на проветравање, 
осунчање и процентуалне заступљености уређених 
зелених површина, са реалним приказом обезбеђеног 
довољног броја паркинг места и одговарајућег 
простора за смештај судова за отпад. 

 
Заштита од буке 
 
У складу са граничним вредностима индикатора 

буке, утврђују се тихе зоне – заштићене целине и зоне 
са прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у 
току дана и 40 dB(A) у току ноћи. Тихе зоне 
обухватају зоне индивидуалног становања, зоне 
спорта и рекреације, зелених површина, локације 
вртића и школских објеката, туристичке зоне и 
локације, објекте здравства, у којима је забрањена 
употреба извора, који могу повећати ниво буке.  

Обавезно је спровођење адекватних мера звучне 
заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији 
објеката, посебно јавне инфраструктуре и објеката 
јавне намене, у складу са посебним прописима.  

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при коришћењу и одржавању, 
као и упутства о мерама за заштиту од буке (атест, 
произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу 
нивоа буке и сл.).  

Ради прећења стања, наставити са спровођењем 
мониторинга и мерења буке, посебно у зонама које су 
сврстане у тихе зоне.  

 
Заштита вода 
 
Одвођење отпадних вода по усвојеном 

сепаратном систему, проширење и реконструкција 
канализационе мреже и обавезно прикључење свих 
објеката.  

Адекватна евакуација атмосферских вода при-
меном савремених еколошких стандарда у складу са 
препорукама прилагођавања климатским променама 
и планирања кишних отицаја.     

Са свих платоа и паркинг простора евакуацију 
атмосферских вода извршити на безбедан начин – 
изградњом сепаратора (таложника) уља и масти, уз 
одговарајући третман пре упуштања у јавну кана-
лизацију.  

Носиоци пројеката и генератори отпадних вода, 
који отпадне воде испуштају у јавну канализацију 
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дужни су да изграде уређаје за предтретман или 
пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа.  

 
Заштита земљишта 
 
Рационално коришћење грађевинског земљишта, 

подразумева стриктно поштовање дефинисаних 
урбанистичких параметара, у складу са планираном 
наменом и обавезно процентуално учешће слободних 
и зелених површина на парцели.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности или било 
које активности, која може да загади или деградира 
земљиште.  

Обавезна је санација свих деградираних 
површина и уређење слободних површина у складу са 
Планом.  

 
Поступање са отпадом 
 
Организовано управљање отпадом, подразумева 

прикупљање, примарну селекцију, транспорт и 
одлагање на санитарну депонију, које се оргенизује 
преко надлежног комуналног предузећа у складу са 
Локалним планом управљања отпадом.   

За сваку зграду или групу зграда (у односу на 
планирану намену), потребно је обезбедити простор 
за постављање одговарајућих судова (контејнери, 
канте) за сакупљање отпада  који треба да задовоље 
захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих 
корисника јавних површина, уз поштовање принципа 
примарне селекције.  

У зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити 0,5m² опремљене површине, која мора 
испуњавати све хигијенске услове одржавања и 
неометаног приступа возилима и радницима 
комуналног предузећа.     

У зонама вишепородичног становања, стандард 
за сакупљање отпада са карактеристикама 
комуналног отпада је контејнер, запремине 1100 
литара, габарита 1,5х1,5х1,4m. Апроксимативно, се 
поставља један контејнер на 800м2 корисне површине 
или 1,1 контејнер на 1000m2 бруто површине 
пословног простора, односно 1 контејнер на 15 
стамбених јединица. За сваки контејнер потребно је 
обезбедити око 2m² глатке носиве подлоге у нивоу 
прилазног пута, са решеним одвођењем атмосферских 
оцедних вода. Ови простори треба да су обележени и 
приступачни за возила и раднике јавне хигијене 
(ручно гурање контејнера не дуже од 15м по равној 
подлози), са подлогом одговарајућег материјала и 
могућношћу чишћења и прања.   

На локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, тргови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће, као део урбаног мобилијара.     

Објекти који имају туристичку, спортско - 
рекреативну и комерцијално - услужну намену, 
морају имати посебне просторије за привремено 
одлагање комуналног отпада. Величина просторије се 
утврђује према броју корисника, а приступ овом 
простору повезан на јавни пут (преко рампе за 

приступ комуналног возила). Просторије треба да су 
у оквиру објекта, као засебна просторија, без прозора, 
са електричним осветљењем, са точећим местом за 
славину, холендером и Гајгер - сливником са 
решетком.  

У оквиру комплекса зелене пијаце применити 
посебне санитарне мере и услове у складу са законом 
и прописима који уређују област санитарног надзора. 
Такође, обезбедити посебан простор и потребне 
услове за сакупљање, разврставање и привремено 
чување различитих врста отпада (комунални, 
амбалажни, органски – остаци од хране и од чишћења, 
рециклабилни) у складу са Законом.      

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се 
организовано прикупља у посебним контејнерима 
(жичани за папир, картон и пластику, затворени 
контејнери за стакло).  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Контрола степена излагања нејонизујућем 

зрачењу у животној средини и систематско 
испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења 
и вођење евиденције о изворима нејонизујућих 
зрачења, као и информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима.  

Није дозвољено планирање и постављање уређаја 
и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: болница, 
породилишта, дечијих вртића, школа, простора 
дечијих игралишта (удаљеност од парцеле не може 
бити мања од 50м). 

На основу Закона о процени утицаја на животну 
средину, за реализацију објеката или постављање 
уређаја који су извор нејонизујућег зрачења, потребно 
је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине, који одлучује о потреби израде или не 
изради Студије о процени утицаја на животну 
средину за планиране пројекте потенцијалне изворе 
нејонизујућег зрачења у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08).  

 
Јавни надземни паркинг простори 
 
Спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, као и мере које се односе 
на мере заштите у току изградње објекта, мере 
заштите вода и заштиту од буке.  

Уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација), односно 
није дозвољена употреба компактних бетонских 
материјала (поставити травно бетонске растер 
елементе, тако да однос бетона и траве буде 30:70%)  
у складу са пројектом хортикултурног уређења и 
уколико конкретна локација то захтева, планирати и 
формирање заштитног зеленог појаса (према зони 
становања).  
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Спроводити одговарајуће мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија).  

 
Јавне подземне гараже 
 
Поред претходно наведених општих мера 

заштите животне средине, применити важеће 
техничке норме и стандарде прописане за изградњу, 
коришћење и одржавање ових објеката.   

Обавезно је опремање гаража системом 
вентилације, са одговарајућим бројем измена у 
јединици времена и обимом уноса свежег ваздуха, 
информационим системом аутоматске контроле и 
дојаве и видео надзора и др..  

Отворе вентилационих канала и потенцијалне 
генераторе буке и вибрација, који се обично 
постављају на кров гараже, планирати тако да буду на 
највећој могућој удаљености од припадајућег 
пословног простора гараже и суседних објеката 
(посебно стамбених) и узети у обзир правце 
доминантних ветрова.  

Спроводити одговарајући програм праћења 
утицаја на животну средину, који се односи на мерења 
емисије гасова на вентилационим испустима, мерење 
нивоа емитоване буке и контролу квалитета отпадне 
воде пре упуштања у градску канализациону мрежу. 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе; 

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко - петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, 
извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица. 

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени 
одговарајућим средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 
34. Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обли-

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

Релативно ниска спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију запосленох радника и 
материјалних добара из објеката док слободне површине 
у оквиру плана представљају противпожарну преграду и 
простор на коме је могуће извршити евакуацију 
запосленох радника и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити 

и мере заштите од пожара и то: 
 у јавним и објектима јавне намене (јавна 

управа, школе, објекти културе, подземне и веће 
гараже, трафо станице, котларнице, пословне 
просторије и други објекти), у свему се морају 
применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

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

 стамбени објекти за вишепородично 
становање и објекти јавне намене морају бити 
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обезбеђени одговарајућим средствима за гашење 
пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним 
апаратима и др. средствима, као и уређајима за дојаву 
пожара); 

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и 
запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 
53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантсу мрежу за гашење пожара 
("Сл.гласник РС", бр.3/18), Правилнику о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", 
бр.8/95), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" 
бр. 31/05), Правилнику о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о 
техничким нормативима за детекцију експлозивних 
гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), 
Правиднику о смештању и држању уља за ложење 
("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилника о техничким 
нормативима за заштиту од пожара станбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене 
("Службени гласник РС", бр.22/19), и осталим 
важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/17/1 бр. 217-269/19 од 05.07.2019 год.  

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и 

културних добара од природних непогода, планира се 
у складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради информационог 
система о природним непогодама. На основу Закона о 
ванредним ситуацијама, јединица локалне 
самоуправе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје 

обухваћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, 
што представља условну повољност са аспекта 
сеизмичности и није област са сопственим трусним 
жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне органи-
зације града, размештају објеката од виталног значаја 
и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвали-
дитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове 
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр.33/06). 

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

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
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примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних 
технологија, енергетски ефикасних материјала, 
система и уређаја, што треба да доведе до смањења 
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр.69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката 
прилагодити принципима пројектовања енергетски 
ефикасних зграда, у складу са микроклиматским 
условима. Најпогоднији облик локације је 
правоугаоник, са широм страном у правцу исток-
запад и ужом страном у правцу север - југ.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 рационална употреба квалитетних енергената 

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

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

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

Посебне мере за унапређење енергетске ефика-
сности: 

 извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

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

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

 побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

 побољшање енергетске ефикасности даљин-
ског грејања изградњом модерних подстаница и 
уградњом термостатских вентила. 

 
 
 
 
 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Планом се одређује обавеза израде урбанистичких 

пројеката за: 
 подблокове А3 и Б4 
Урбанистички пројекат може се радити у складу са 

Законом и на захтев инвеститора. 
За површине осталих намена, пројекти парце-

лације, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 

Општи урбанистички услови представљају општа 
правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 

 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној повр-
шини, која је изграђена или планом предвиђена за 
изградњу. 

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

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

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

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

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница 10м 
 секундарна саобраћајница      8,5м 
 терцијална саобраћајница          6м 
 приватни пролази             2,5м 
 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу 

регулације. 
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Грађевинска линија и положај објекта на 
парцели 

 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 задњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Положај грађевинске линије, утврђен је у односу 
на регулациону линију, у односу на постојећи габарит 
објекта, у односу на границу катастарске парцеле 
(односно границу локације) или се поклапа са 
регулационом линијом. 

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 функцио-
нисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне 
мреже. Подземна грађевинска линија не сме да 
прелази границе парцеле.  

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

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање од задње границе парцеле 
је ½ висине вишег објекта, не мање од 2м. 

Међусобна удаљеност породичних објеката, осим 
полуатријумских и објеката у непрекинутом низу је 
4.0м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта 
од границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност породичних 
објеката је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације 1.5м слободностојеће 
објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 
2.5м 

 Растојање новог објекта који има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до 
границе грађевинске парцеле, утврђује се 
локацијским условима у складу са Правилником. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у 
јавну површину. 

Изузетно, постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије задржавају се у 
постојећем габариту и волумену, уз могућност 
извођења радова на одржавању, санацији и 
адаптацији.  

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

стамбених, стамбено-пословних објеката, пословних, 

објеката јавних функција као и објеката 
компатибилне  намене. 

На простору Плана поред градње нових објеката 
планира се реконструкција, доградња, адаптација, 
санација и пренамена већ изграђених објеката у 
складу са правилима датих Планом. 

Стамбени објекти могу бити намењени  
породичном становању  (до 3 стамбене јединице ) и 
вишепородичном становању (са 4 и више стамбених 
јединица). 

Пословни простор може бити коришћен за 
обављање свих  непроизводних, комерцијалних, 
трговинско-услужних, занатских и осталих по намени 
сродних делатности које не угрожавају животну 
средину и еколошки су примерене зонама становања. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
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. 

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

 
Изградња у зонама заштите 
 
У границама овог плана дефинисана су добро од 

великог значаја и добра која уживају претходну 
заштиту на којима се не смеју изводити никакави 
радови без претходног прибављених мера техничке 
заштите надлежног Завода за заштиту споменика 
културе.  

Такође су утврђене локације на којима се 
прописују мере сталног археолошког надзора 
приликом земљаних радова.   

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

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

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

 максимална спратност објеката, као 
параметар којим се одређује висинска регулација. 

Постојећи реализовани објекти који прекорачују 
урбанистичке параметре дате овим планом 
задржавају се у постојећем хоризонталном и 
вертикалном габариту. За ове објекте је могуће 
извођење радова на одржавању. 
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Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

грађевинској парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну 
бочну линију грађевинске парцеле), 

 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле). 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

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

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или 
једнако 2,0м - растројање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца; 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растројање од коте нивелете јавног пута до коте слемена 
(венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

 на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута - растојање од коте 
нивелете пута до коте слемена (венца); 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте; 

 за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута; 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

 
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. 

 
Реализоване целине 
 
На локацијама које су у графичким прилозима 

означене као реализоване целине дозвољава се само 
извођење радова на одржавању објеката. 

 
Изградња на међи 
 
Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 

у случају реконструкције, доградње и надградње не 
могу имати нове отворе на тим фасадама. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може 
прелазити регулациону линију. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

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

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

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

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

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

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

 Корисна ширина пролаза на грађевинској пар-
цели, поред једне стране објекта мора бити без фи-
зичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

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

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

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

 за паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица; 

 за паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, по критеријуму једно ПМ на 
70м2 корисног простора. 

Неопходан број паркинга може се обезбедити у 
подземним етажама. 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

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

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

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

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 35°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

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

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

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

Грађевинске парцеле за вишепородично 
становање могу се ограђивати транспарентном или 
живом оградом максималне висине 0,9м. 

Грађевинске парцеле намењене изградњи 
објеката комерцијалних и комуналних делатности, 

могу се ограђивати зиданом или транспарентном 
оградом максималне висине 2,2м. 

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

Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са максималном висином 
парапета 0,4м. Дужина ограде која је висине 0,9м 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот 
људи, одређује се условима за сваки конкретни 
случај. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију 
и одношење комуналног отпада. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

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

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац (Сл. лист општине Крушевац бр. 7/01). 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 

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

 
3.3. Правила грађења по подблоковима 
 
Правила грађења представљају скуп 

урбанистичких услова регулације и изградње који се 
односе на поједине целине, блокове и подблокове. 

 
3.3.1. Правила грађења за подблок А1 
 
Планирана је ревитализација објекта Градске 

управе у постојећем габариту као и измештање 
окружног затвора и уклањање свих објеката у 
функцији истог. На овом простору планира се 
доградња објекта градске управе као и изградња 
приступних саобраћајница са паркингом у партеру са 
59 паркинг места.  

Објекат градске управе проглашен је за 
непокретно културно добро од великог значаја. Свака 
интервенција на објекту мора бити у складу са 
условима надлежног Завода за заштиту споменика. 

Планирана намена: јавне функције из области 
администрације и управе, културе и информисања, 
науке и сл.  
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Положај објекта одређен је грађевинским 
линијама планиране доградње објекта датим у 
графичком прилогу, које представљају габарит 
планиране доградње. 

Максимални индекс заузетости је 50%. 
Задржава се спратност постојећег објекта Градске 

управе. 
Планиран доградња је спратности П+2, односно 

0+2 на делу објекта изнад саобраћајнице. 
Оставља се могућност промене спратности 

уколико се то постигне архитектонским обликовањем 
објекта с тим да укупна висина планиране доградње 
не сме прећи висину кровног венца постојећег објекта 
Градске управе. 

Тип објекта је слободностојећи. 
Нису дозвољени испади на планираној доградњи 

изван дефинисаних грађевинских линија.  
Планом је дефинисана грађевинска парцела, чија 

је површина проистекла након дефинисања јавних 
површина као и сагледавања фактичког стања на 
терену.  

Паркирање је решено увођењем нове саобраћајне 
матрице. 

Гараже се могу планирати у оквиру подземних 
етажа планиране доградње.  

Гаража се може извести у више подземних етажа, 
уколико нема сметњи геотехничке и хидротехничке 
природе. 

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

Висина кровног венца постојећег објекта Градске 
управе представља основни елемент који дефинише 
висинску регулацију планиране доградње. 

Обзиром да се ради о објекту у централној 
градској зони у непосредном контакту са заштићеним 
културним добром неопходно је у архитектонском 
обликовању применити високе стандарде у форми и 
материјализацији.  

Ово треба имати у виду и при одабиру врсте и 
нагиба крова и кровног покривача. 

Ограђивање није дозвољено. 
Могућа је фазна реализација планског решења. 
У оквиру локације дефинсана је уређена зелена 

површина коју треба функционално и естетски 
уредити, простор поплочати, опремити урбаним 
мобилијаром и озеленити примерено амбијенту. 

Зеленило формирати од декоративних врста 
жбуња системом мањих зелених површина и 
жардињера. 

До реализације планских решења дозвољава се 
само текуће одржавање објеката окружног затвора. 

 
3.3.2. Правила грађења за подблок А2 
 
Овај подблок представља локацију поште. 

Планирана је доградња у смислу изједначавања спра-
тности објекта до максималне изведене спратности 
П+3. 

Објекат поште је евидентирано непокретно 
културно добро. Свака интервенција на објекту мора 
бити у складу са условима надлежног Завода за 
заштиту споменика. 

Планирана намена су јавне функције – пошта. 
Положај објекта одређен је грађевинским 

линијама планиране доградње објекта датим у 
графичком прилогу, које представљају габарит 
планиране доградње. 

Максимални индекс заузетости је 90%. 
Максимална спратност објекта је П+3. 
Тип објекта је слободностојећи. 
Нису дозвољени испади на планираној доградњи 

изван дефинисаних грађевинских линија.  
Планом је дефинисана грађевинска парцела, чија 

је површина проистекла након дефинисања јавних 
површина као и сагледавања фактичког стања на 
терену.  

Паркирање је омогућено преко јавних паркинга у 
оквиру приступне саобраћајнице. 

Обзиром да се ради о објекту у централној 
градској зони у непосредном контакту са заштићеним 
културним добром неопходно је у архитектонском 
обликовању планиране доградње применити високе 
стандарде у форми и материјализацији, а у складу са 
обликовним елементима и материјализацијом 
постојећег објекта.  

Ово треба имати у виду и при одабиру врсте и 
нагиба крова и кровног покривача. 

Ограђивање није дозвољено. 
Није могућа је фазна реализација планског 

решења. 
 
3.3.3. Правила грађења за подблок А3 
 
Подблок је уједно локација зелене пијаце која је 

реализована. 
Планом се оставља могућност тоталне 

реконструкције постојеће пијаце уз поштовање 
параметара из плана. 

Планирана намене: комуналне делатности – 
зелена пијаца. 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности.  
Пијаца мора имати директан прилаз са јавне 

саобраћајнице који не омета функционисање других 
садржаја и адекватан паркинг простор. 

У оквиру пијаце неопходно је обезбедити 
садржаје у складу са нормативима за ту врсту 
објеката.  

У оквиру пијаце могуће је организовати садржаје 
комерцијалне делатности и то: трговину, 
угоститељство, услуге, пословање и сл. 

Максимални индекс заузетости је 80%. 
Максимална спратност објеката је П+1. 
Тип објекта слободностојећи.  
Нису дозвољени испади на планираној доградњи 

изван дефинисаних грађевинских линија.  
Планом је дефинисана грађевинска парцела, чија 

је површина проистекла након дефинисања јавних 
површина као и сагледавања фактичког стања на 
терену.  

Обавезна је изградња јавне гаража у подземним 
етажама. Приступ гаражи је обавезан са југозападне 
стране локације.  

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње, 
према параметрима за комерцијалне делатности. 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     70 
 

 

Грађевинске линије дате у плану представљају 
максимални могући габарит објекта. 

Ограђивање парцеле је могуће транспаретном 
оградом маx висине 2.2m . 

Могућа је фазна изградња. 
Обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
До реализације планског решења дозвољава се 

адаптација, санација и текуће одржавање постојећих 
објеката. 

 
3.3.4. Правила грађења за подблок А4 
 
На делу локације садашњег Дома војске који има 

статус Мастер плана и регулисане својинске односе у 
складу са Законом, планирана је изградња објекта 
комерцијалне намене. 

Планирана намена: комерцијалне делатности тип 
КД-01. 

Подразумева комерцијалне делатности 
(трговачко-пословни центри, пословни објекти и сл.) 
који се организују на нивоу блока или дела блока. 

Компатибилна намена: јавне функције из области 
администрације и управе, културе и информисања, 
науке и сл.    

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећег објекта или уклањањем постојећег и 
изградњом новог објекта.  

Положај објекта одређен је грађевинским 
линијама датим у графичком прилогу. 

Максимални индекс заузетости је 40%. 
Максимална спратност објекта је П+3. 
Тип објекта је слободностојећи. 
Планом је дефинисана грађевинска парцела, чија 

је површина проистекла након дефинисања јавних 
површина као и сагледавања фактичког стања на 
терену.  

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

Обзиром да се ради о објекту у централној 
градској зони у непосредном контакту са заштићеним 
културним добром неопходно је у архитектонском 
обликовању планиране доградње применити високе 
стандарде у форми и материјализацији. 

Ово треба имати у виду и при одабиру врсте и 
нагиба крова и кровног покривача. 

Ограђивање није дозвољено. 
Минимални проценат озелењавања слободних 

површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.5. Правила грађења за подблок Б1 
 
Овај подблок је део евидентиране целине Трг 

Деспота Стефана која ужива претходну заштиту. 
Планирана изградња мора бити у складу са условима 
надлежног Завода за заштиту споменика. 

У оквиру овог подблока је и реализована локација 
намењена породичном становању са пословањем 
спратности П+2. 

Планирана намена: породично (ПС) и 
вишепородично становање (ВС). 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
(тип КД-02). 

У оквиру породичног и вишепородичног 
становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области јавних функција, 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих или уклањањем постојећих и изградњом 
нових објеката.  

Положај објекта одређен је зоном за изградњу 
утврђеном грађевинским линијама датим у 
графичком прилогу. 

Грађевинска линија према улици и суседним 

парцелама је обавезујућа. 

 

Урбанистички параметри 

Тип 
Спра- 

тност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

ПС 

П+2+Пк 

непрекинути низ 

50 

200 

прекинути низ 250 

ВС 
непрекинути низ 450 

прекинути низ 500 

 

Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
Обзиром да се ради о заштићеним културним 

добру неопходно је у архитектонском обликовању 
планиране изградње применити високе стандарде у 
форми и материјализацији. 

Ово треба имати у виду и при одабиру врсте и 
нагиба крова и кровног покривача. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Комерцијалне делатности (тип КД-02). у 
функцији компатибилне намене подразумевају 
садржаје из области трговине, угоститељства, 
пословања, објекте у функцији туризма и слично. 
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За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за планирану намену у овом 
подблоку. 

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

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

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

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.6. Правила грађења за подблок Б2 
 
Овај подблок је део евидентиране целине Трг 

Деспота Стефана која ужива претходну заштиту. 
Планирана је ревитализација објеката до саобра-
ћајнице и изградња у зони означеној на графичком 
прилогу.  

Планирана изградња и ревитализација објеката 
морају бити у складу са условима надлежног Завода 
за заштиту споменика. 

Планирана намена: породично становање тип 
ПС-01. 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Положај објеката одређен је зоном за изградњу 
утврђеном грађевинским линијама датим у 
графичком прилогу. 

 
Урбанистички параметри 
 

Тип 
Спра-
тност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ 

(%) 

Мин. 

П 
парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. 
(м) 

ПС-01 П+1+Пк 

 
слободно- 

стојећи 
 

50 300 12 

двојни 

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

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

Обзиром да се ради о заштићеним културним 
добру неопходно је у архитектонском обликовању 
планиране изградње применити високе стандарде у 
форми и материјализацији. 

Ово треба имати у виду и при одабиру врсте и 
нагиба крова и кровног покривача. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.7. Правила грађења за подблок Б3 
 
У оквиру подблока реализоване су четири 

локације (три намењене вишепородичном становању 
спратности П+3 и П+3+Пк  и једна породичном 
становању спратности П+1+Пк.  

У подблоку су и два објекта која уживају 
претходну заштиту као евидентирана непокретна 
културна добра. Планирана доградња ових објеката 
мора бити у складу са условима надлежног Завода за 
заштиту споменика. 

Планирана намена:  породично и вишепородично 
становање. 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
(тип КД-02). 

Изградња породичних (ПС-02) и вишепо-
родичних (ВС) стамбених објеката спратности 
П+2+Пк планирана је у оквиру зона за изградњу 
утврђених грађевинским линијама датим у графичком 
прилогу. Остали део подблока намењен је поро-
дичном становању (тип ПС-01). 

У оквиру породичног и вишепородичног 
становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области јавних функција, 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
Забрањено је складиштење и депоновање 

материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих или уклањањем постојећих и изградњом 
нових објеката.  
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Урбанистички параметри 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ПС-02 П+2+Пк 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ВС П+2+Пк 
непрекинути низ 450 10 
прекинути низ 500 10 

 
 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

Дозвољена је изградња помоћних објеката на 
парцелама чија је намена породично становање. 
Помоћни објекти су: гараже, оставе, радионице, 
летње кухиње, вртни павиљони, стаклене баште, 
отворени и затворени базени, фонтане и сл., 
максималне висине 5,0м и максималне спратности 
„П“.  

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади. Максимални 
нагиб косих кровова је 25º са завршном кровном 
атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Комерцијалне делатности (тип КД-02). у 
функцији компатибилне намене подразумевају 
садржаје из области трговине, угоститељства, 
пословања, објекте у функцији туризма и слично. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за планирану намену у овом 
подблоку. 

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

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

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

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.8. Правила грађења за подблок Б4 
 
Планирана намена:  породично и вишепородично 

становање. 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 

(тип КД-02). 
Изградња породичних (ПС-02) и вишепоро-

дичних (ВС) стамбених објеката спратности П+2+Пк 
планирана је у оквиру зоне за изградњу утврђене 
грађевинским линијама датим у графичком прилогу. 
Изградња породичних (ПС-01) стамбених објеката 
спратности П+1+Пк планирана је у оквиру зоне за 
изградњу утврђене грађевинским линијама датим у 
графичком прилогу.  

У оквиру породичног и вишепородичног стано-
вања, могу бити заступљене и друге компатибилне 
намене из области јавних функција, комерцијалних, 
привредних и других делатности (трговина, посло-
вање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
Забрањено је складиштење и депоновање мате-

ријала и робе, што подразумева и отпадни материјал, 
грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих или уклањањем постојећих и изградњом 
нових објеката.  
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Урбанистички параметри 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ПС-02 П+2+Пк 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ВС П+2+Пк непрекинути низ 450 10 
 
 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
У обради фасаде тежити високим урбаним и 

архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади. Максимални 
нагиб косих кровова је 25º са завршном кровном 
атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Комерцијалне делатности (тип КД-02). у 
функцији компатибилне намене подразумевају 
садржаје из области трговине, угоститељства, 
пословања, објекте у функцији туризма и слично. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за планирану намену у овом 
подблоку. 

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

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

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

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 

До реализације планског решења дозвољава се 
текуће одржавање постојећих објеката. 

 
3.3.9. Правила грађења за подблок Б5 
 
У оквиру подблока реализована је једна локација 

намењена комерцијалним делатностима спратности 
П+3. 

Планирана намена:  вишепородично становање. 
 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 

(тип КД-02). 
У оквиру вишепородичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
Забрањено је складиштење и депоновање 

материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Реализација планског решења условљена је 
обједињавањем свих парцела на којима је планирана 
изградња и подразумева уклањање постојећих и 
изградњу новог објекта.  

 
Урбанистички параметри 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС П+2+Пк 
непрекинути 

низ 
50 550 10 

 
Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
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У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади. Максимални 
нагиб косих кровова је 25º са завршном кровном 
атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Комерцијалне делатности у функцији 
компатибилне намене подразумевају садржаје из 
области трговине, угоститељства, пословања, објекте 
у функцији туризма и слично. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за планирану намену у овом 
подблоку. 

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

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

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

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
До реализације планског решења дозвољава се 

текуће одржавање постојећих објеката. 
 
3.3.10. Правила грађења за подблок Б6 
 
У оквиру овог подблока је реализована локација 

намењена вишепородичном становању са 
пословањем спратности П+3. 

У подблоку је и објекат који ужива претходну 
заштиту као евидентирано непокретно културно 
добро. Планирана доградња овог објекта мора бити у 
складу са условима надлежног Завода за заштиту 
споменика. 

Планирана намена:  породично становање (тип 
ПС-01). 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
(тип КД-02). 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је              
60% : 40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

На графичком прилогу означена је зона за 
изградњу објеката спратности П у оквиру које су 
планирани искључиво садржаји из области 
комерцијалних делатности. Грађевинске линије 
према саобраћајници и суседним парцелама су 
обавезујуће. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих или уклањањем постојећих и изградњом 
нових објеката.  

 
Урбанистички параметри 

Тип 
Спра- 

тност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин.  

ширина  

фронта  

парц. 

 (м) 

ПС-01 
До 

П+1+Пк 

слободно-

стојећи 

50 

300 12 

прекинути 

низ 
250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непре- 

кинути низ 
200 6 

 
Дозвољена је изградња помоћних објеката 

(гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл.), максималне висине 5,0м и 
максималне спратности „П“.  

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади.  

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у 
складу са условима за уређење зеленила. 

 
Ограђивање парцеле према општим условима 

изградње. 
Комерцијалне делатности (тип КД-02). у 

функцији компатибилне намене подразумевају 
садржаје из области трговине, угоститељства, 
пословања, објекте у функцији туризма и слично. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за планирану намену у овом 
подблоку. 

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

Однос комерцијалних делатности према стано-
вању 80% : 20%. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је скла-
диштење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и: отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др. 
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Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.11. Правила грађења за подблок Ц1 
 
Планирана намене: јавне функције – основна 

школа  
Компатибилна намена: дечија заштита 
Планирано је задржавање објекта основне школе 

у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габартиту. 

Планирана је доградња до спратности П+2 
објекта васпитно-образовне намене  за потребе 
припремне предшколске групе у постојећем 
хоризонталном габариту. 

У обухвату планом формиране локације је и део 
двојног објекта планиран за реализацију васпитно 
образовних садржаја (дневни боравак, дечији клуб, 
медијатека, библиотека, просторије за разне секције, 
ван-наставне активности, саветовалиште за децу и 
родитеље и сл.). Планирана је реконструкција и 
доградња до спратности П+1+Пк у постојећем 
хоризонталном габариту. 

Реализација планиране реконструкције и 
надградње објекта могућа је само у случају да се 
изврши провера и докаже статичка стабилнот истог. 

Габарит објекта који се надграђује мора да буде 
такав да ни на који начин не угрози суседни објекат 
(к.п.бр988/1) обзиром да са истим чини целину (део  
двојног објекта). 

Нису дозвољени било какви испади на будућој 
надграђеној етажи, као ни постављање било каквих 
отвора на бочној контактној фасади са суседним 
објектом. 

Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. Приликом надградње 
обавезно водити рачуна о суседном објекту и 
усаглашавању ових елемената уз минимална 
одступања.  

Кров се изводи као коси, вишеводни, уз обавезу 
усклађивања са суседним објектом, уз примену 
адекватног нагиба према примењеном кровном 
покривачу, стим да је нагиб крова и покровни 
материјал потребно прилагодити и архитектури 
објекта. 

Планирани индекс заузетости на нивоу 
комплекса је 31%. 

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

Планирано је додатно озелењавање простора до 
укупног учешћа од 30% у односу на површину 
комплекса. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

 
3.3.12. Правила грађења за подблок Ц2 
 
Подблок обухвата реализовану локацију наме-

њену вишепородичном становању са пословањем 
спратности П+3. 

 

3.3.13. Правила грађења за подблок Ц3 
 
Планирана намена:  породично становање (ПС). 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Грађевинске линије приказане на графичком 
прилогу су обавезујуће и представљају максимални 
могући габарит објекта. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих или уклањањем постојећих и изградњом 
нових објеката.  

Максимална планирана спратност објеката је 
П+1+Пк. 

Тип објеката је прекинути и непрекинути низ. 
Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
У обради фасаде тежити високим урбаним и 

архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади.  

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
До реализације планског решења дозвољава се 

текуће одржавање постојећих објеката. 
 
3.3.12. Правила грађења за подблок Ц4 
 
Планирана намена:  породично становање (ПС). 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 
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Грађевинске линије приказане на графичком 
прилогу су обавезујуће и представљају максимални 
могући габарит планиране доградње, односно 
изградње објеката. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих објеката или уклањањем постојећих и 
изградњом нових објеката.  

Максимална планирана спратност објеката је 
П+1+Пк. 

Тип објеката је прекинути низ и двојни објекат. 
Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
У обради фасаде тежити високим урбаним и 

архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади.  

Габарит дела двојног објекта који се надграђује 
или гради мора да буде такав да ни на који начин не 
угрози суседни објекат (к.п.бр988/2) обзиром да са 
истим чини целину. Завршна кота плоче изнад 
приземља и кровни венац представљају основне 
елементе који дефинишу висинску регулацију 
објекта. Приликом надградње обавезно водити рачуна 
о суседном објекту и усаглашавању ових елемената уз 
минимална одступања.  

Нису дозвољени било какви испади на 
надграђеној етажи, као ни постављање било каквих 
отвора на бочној контактној фасади са суседним 
објектом. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.13. Правила грађења за подблок Ц5 
 
Планирана намена:  породично становање (ПС). 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Грађевинске линије приказане на графичком 
прилогу су обавезујуће и представљају максимални 
могући габарит планиране доградње, односно 
изградње објеката. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих објеката или уклањањем постојећих и 
изградњом нових објеката.  

Максимална планирана спратност објеката је 
П+1+Пк. 

Тип објеката је двојни објекат, односно 
слободностојећи у случају обједињавања парцела бр. 
991/1 и 992/1) и прекинути низ. 

Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
 
У обради фасаде тежити високим урбаним и 

архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади.  

Габарит дела двојног објекта који се надграђује 
или гради мора да буде такав да ни на који начин не 
угрози суседни објекат обзиром да са истим чини 
целину. Приликом надградње обавезно водити рачуна 
о суседном објекту и усаглашавању ових елемената уз 
минимална одступања.  

Нису дозвољени било какви испади на 
надграђеној етажи. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
До реализације планског решења дозвољава се 

текуће одржавање постојећих објеката. 
 
3.3.14. Правила грађења за подблок Ц6 
 
Овај подблок чине парцела и објекат који су део 

евидентиране целине Трг Деспота Стефана која ужива 
претходну заштиту.  

Планирана је ревитализација објекта до 
саобраћајнице и изградња на осталом делу парцеле.  

Планирана изградња и ревитализација објекта 
морају бити у складу са условима надлежног Завода 
за заштиту споменика. 

Планирана намена: породично становање тип 
ПС-01. 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 
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Урбанистички параметри 
 

Тип 
Спра- 

тност 

Тип  

објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

 

ПС-01 П+1+Пк 

слобо- 

дностојећи 

 

50 300 12 

 
Дозвољена је изградња помоћних објеката: 

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

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

Обзиром да се ради о заштићеним културним 
добру неопходно је у архитектонском обликовању 
планиране изградње применити високе стандарде у 
форми и материјализацији. 

Ово треба имати у виду и при одабиру врсте и 
нагиба крова и кровног покривача. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 

3.3.15. Правила грађења за подблок Ц7 
 
У подблоку су две парцеле које са објектима чине 

део евидентиране целине Трг Деспота Стефана која 
ужива претходну заштиту. Планирана доградња ових 
објеката мора бити у складу са условима надлежног 
Завода за заштиту споменика. 

Планирана намена:  породично и вишепородично 
становање. 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
(тип КД-02). 

Изградња породичних (ПС-02) и вишепо-
родичних (ВС) стамбених објеката спратности 
П+2+Пк планирана је у оквиру зона за изградњу 
утврђених грађевинским линијама датим у графичком 
прилогу. Остали део подблока намењен је 
породичном становању (тип ПС-01). 

У оквиру породичног и вишепородичног стано-
вања, могу бити заступљене и друге компатибилне 
намене из области јавних функција, комерцијалних, 
привредних и других делатности (трговина, посло-
вање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је                   
60% : 40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање мате-
ријала и робе, што подразумева и отпадни материјал, 
грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих или уклањањем постојећих и изградњом 
нових објеката.  

 
 

Урбанистички параметри 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

 
Мин. 

ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ПС-02 П+2+Пк 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ВС П+2+Пк 
непрекинути низ 450 10 
прекинути низ 500 10 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

Дозвољена је изградња помоћних објеката на 
парцелама чија је намена породично становање. 
Помоћни објекти су: гараже, оставе, радионице, 
летње кухиње, вртни павиљони, стаклене баште, 
отворени и затворени базени, фонтане и сл., 
максималне висине 5,0м и максималне спратности 
„П“.  
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Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади. Максимални 
нагиб косих кровова је 25º са завршном кровном 
атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Комерцијалне делатности (тип КД-02). у 
функцији компатибилне намене подразумевају 
садржаје из области трговине, угоститељства, 
пословања, објекте у функцији туризма и слично. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за планирану намену у овом 
подблоку. 

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

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

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

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.16. Правила грађења за подблок Ц8 
 
У оквиру подблока реализована је једна целина, 

локација намењена породичном становању 
спратности П+Пк.  

Планирана намена:  породично становање (ПС). 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Грађевинске линије приказане на графичком 
прилогу су обавезујуће и представљају максимални 
могући габарит планиране доградње, односно 
изградње објеката. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећих објеката или уклањањем постојећих и 
изградњом нових објеката.  

Максимална планирана спратност објеката је 
П+1+Пк. 

Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
У обради фасаде тежити високим урбаним и 

архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади. Максимални 
нагиб косих кровова је 25º са завршном кровном 
атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Нису дозвољени било какви испади на 
надграђеној етажи. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
До реализације планског решења дозвољава се 

текуће одржавање постојећих објеката. 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом 

нових, као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим 
планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/15) је једино могућа за параметре који 
нису планом одређени. 

 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1.  Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, остају на снази сви 

урбанистички пројекти донети до ступању на снагу 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
47/2003), осим у делу регулационе линије. 

Након доношења овог плана, примењиваће се и 
урбанистички пројекти донети после ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
47/2003) до ступања на снагу овог плана, који нису у 
супротности са правилима утврђеним у овом плану. 

 
5.2. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Усвајањем овог плана, стављају се ван снаге: 

План детаљне регулације стамбено пословног блока  
ограниченог улицама Немаљином, Косовском, 
Владетином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана 
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Ђукића и Трг косовских јунака у Крушевцу  (Сл.лист 
општине Крушевац бр. 2/05) и План детаљне 
регулације стамбено пословног блока ограниченог 
улицама Немањином, дела Јакшићеве, Стевана 
Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у 
Крушевцу - измена дела блока Ц2 ("Сл. лист општине 
Крушевац", бр. 7/14). 

 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-427/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
121 
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, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), члана 32 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) 
и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„МУДРАКОВАЦ 3“ У КРУШЕВЦУ 
 

ДЕО I – ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 
31/2019, 37/19-др.закон и 9/20), у даљем тексту Закон; 

 
 Правилник о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 
 Одлука о изради Плана детаљне регулације 

“Мудраковац 3“ у Крушевцу, I бр. 350-711/2018 од 
25.12.2018.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/2018); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  
 
 План генералне регулације ''Југ'' („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 3/2015“). 
 

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

 
1.2.1 План генералне регулације ''Југ'' („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 3/2015“) 
 
Подручје Плана је подељено на 2 урбанистичке 

зоне: стамбено мешовиту зону „Југ“ и рубну зону 
„Југ“. 

Рубна зона „Југ“ обухвата јужни део плана. 
Развој становања се остварује кроз повећање 

комфора, повећање површине стамбеног простора по 
становнику и обезбеђивање простора за паркирање 
неопходног за укупни квалитет становања, повећање 
густине становања увођењем вишепородичних 
стамбених структура, реконструкцију и унапређење 
постојећег грађевинског фонда, повећање површина 
за заједничко коришћење и зеленило, као и кроз 
наставак праксе омогућавања услужних и других 
компатибилних делатности унутар објеката и 
блокова. 

Обухват плана функционалним, обликовним и 
амбијенталним карактеристикама представља 
атрактивну зону за развој и унапређење свих типова 
комерцијалних делатности, како на постојећим тако и 
на новим локацијама. 

Створен је плански основ за развој привредних 
делатности, односно активирање постојећих, уређење 
неизграђених, као и формирање нових привредних 
зона, односно за њихово ефикасније привођење 
намени. 

Планска решења реализоваће се изградњом 
нових, као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Урбанистичка целина 9.1 
Површине око 92,00ха обухвата простор 

ограничен улицама Жртава фашизма, Аеродромском, 
улицом Бруски пут и пољопривредним земљиштем. 

 
Приказ намене површина по урбанистичким 

подцелинама 
 

Ознака урб. 

подцелине 

Претежна 

намена 

Допунска  

намена 

Пратећа  

намена 

намена тип намена тип наме- 

на 

тип 

 

9.1.1. 

 

стано- 

вање 

 

ПС-01  

ПС-02 

 

комерцијалне  

делатности 

 

КД-02 

 

- - 

 

- - 

привредне  

делатности 

 

ПД-03 

 
1.2.2. Остала планска документација од 

значаја за израду плана 
 
За подручје Плана детаљне регулације у ранијем 

периоду није рађена планска документација. 
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1.3. Опис обухвата плана са пописом 
катастарских парцела 

 
Опис границе ПДР „Мудраковац 3“ (у даљем 

тексту граница) започиње у северозападном делу и  иде 
у смеру казаљки на сату, од раскрснице улица Бруски 
пут и Жртава фашизма u КО Крушевац и иде према 
истоку јужном границом к.п.бр. 2638/4 КО Крушевац, 
односно улице Жртава фашизма, до границе КО 
Крушевац и КО Мудраковац, па наставља у истром 
правцу поклапајући се са границом КО обухватајући 
следеће к.п.бр. 438/3, 438/4, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 
438/2, и 438/1, све КО Мудраковац, и даље наставља у 
истом правцу кроз КО Мудраковац и прати јужну 
границу к.п.бр. 439 Ул. Жртава фашизма, до 
раскрснице улица Жртава фашизма и Аеродромске.  

Граница се затим ломи према југу поклапајући се 
са западном границом дела улица Аеродромске и 
Незнаног јунака (к.п.бр.1308/2) до раскрснице исте са 
Ул. Петра Јовановића, тј. до к.п.бр. 473/1, коју пресеца 
и скреће према западу и прати северну страну улице 
Петра Јовановића, пресецајући следеће к.п.бр. 473/2, 
473/3 и 475, па наставља у истом правцу поклапајући 
се са северном границом к.п.бр. 1309 (Ул. Петра 
Јовановића) до раскрснице улица Петра Јовановића и 
Старца Вујадина (к.п.бр. 471).  

Граница наставља у истом правцу северном 
границом к.п.бр. 1309 (Ул. Зорана пилота) обухва-
тајући и делове следећих к.п.бр. 423, 422/3, 422/2, 
422/1, 421/3, 421/1, 420/3, до раскрснице са улицом 
Бруски пут (к.п.бр. 1306/1), где граница скреће према 
северу источном границом исте, до границе КО 
Мудраковац и КО Крушевац.  

Кроз КО Крушевац граница наставља у истом 
правцу, такође источном границом к.п.бр. 2655/1 
(Бруски пут) обухватајући к.п.бр. 2638/3, КО 
Крушевац, до места одакле је опис започео.   

 
Списак парцела у обухвату плана ПДР 

„Мудраковац 3“ 
 
Целе катастарске парцеле: 438/3, 438/5, 438/8, 

438/4, 438/6, 438/7, 438/2, 438/1, 437/1, 2638/3 (КО 
Крушевац), 437/9, 438/10, 437/13, 437/34, 437/50, 
437/35, 437/12, 437/49, 437/18, 437/51, 437/19, 436/5, 
436/6, 437/36, 437/11, 437/8, 437/48, 489/4, 437/33, 
436/4, 436/3, 437/52, 437/20, 437/16, 437/37, 436/7, 
437/6, 437/47, 490/3, 489/3, 436/8, 437/32, 436/9, 436/2, 
437/3, 437/7, 437/46, 437/17, 436/10, 437/21, 491/2, 
437/38, 489/1, 1702, 436/19, 492/5, 437/31, 437/15, 436/1, 
437/45, 437/22, 489/2, 490/4, 436/11, 490/5, 437/2, 
437/39, 489/5, 428/12, 437/30, 437/14, 491/3, 436/13, 
437/10, 437/44, 436/12, 490/2, 492/3, 499, 437/23, 437/40, 
489/6, 437/29, 492/1, 492/4, 428/9, 436/18, 490/1, 436/14, 
428/11, 498, 437/43, 492/2, 437/5, 436/15, 437/41, 437/24, 
436/16, 428/7, 437/4, 436/17, 497/1, 435/11, 437/28, 
435/7, 497/2, 435/10, 435/9, 496/2, 491/1, 435/6, 437/25, 
437/42, 496/1, 435/2, 428/4, 428/1, 437/27, 434/12, 
428/10, 495, 434/11, 435/1, 435/3, 435/8, 434/8, 428/16, 
437/26, 428/3, 435/5, 488/1, 428/15, 427/7, 491/4, 434/7, 
435/4, 494, 488/3, 488/4, 434/6, 429/33, 429/31, 427/9, 
488/5, 434/10, 488/6, 427/6, 427/1, 434/5, 429/34, 427/2, 
493/1, 428/14, 429/35, 427/3, 434/1, 493/2, 434/4, 488/7, 
429/2, 434/9, 488/2, 1704, 429/10, 427/8, 434/3, 482/3, 
427/4, 433/1, 427/13, 487, 427/12, 427/11, 482/4, 427/5, 

429/7, 427/10, 429/27, 426/1, 429/8, 483/2, 434/2, 426/30, 
483/8, 426/29, 431/2, 426/9, 482/1, 429/9, 483/7, 426/31, 
426/28, 483/9, 432, 431/1, 433/2, 483/18, 426/32, 426/27, 
429/13, 483/17, 483/6, 429/16, 483/15, 426/8, 429/26, 
426/13, 483/10, 426/26, 429/25, 426/10, 426/2, 426/23, 
429/20, 429/4, 426/11, 429/6, 483/3, 429/5, 483/14, 
429/22, 426/14, 429/15, 429/21, 485, 471, 483/5, 426/12, 
483/11, 425/3, 426/3, 425/5, 426/4, 472/11, 429/17, 
429/23, 429/19, 483/13, 481/8, 426/15, 483/12, 430/1, 
483/16, 426/5, 481/3, 425/9, 425/8, 483/4, 425/6, 426/6, 
426/33, 425/7, 426/24, 481/9, 481/6, 429/1, 429/14, 430/2, 
472/12, 481/2, 483/1, 426/16, 472/7, 484/4, 429/3, 478/4, 
481/7, 426/17, 429/30, 426/19, 472/10, 426/18, 484/9, 
429/11, 425/17, 484/7, 484/10, 481/4, 484/3, 429/29, 
478/2, 429/32, 425/10, 426/7, 472/8, 484/2, 478/8, 484/1, 
481/1, 478/3, 425/18, 472/16, 472/13, 426/20, 484/8, 
478/6, 472/9, 478/7, 472/6, 426/21, 426/25, 478/9, 477/4, 
480/1, 472/4, 425/2, 477/6, 426/22, 478/11, 477/5, 472/1, 
429/12, 478/10, 481/5, 425/1, 480/2, 425/12, 478/1, 472/5, 
472/14, 477/1, 425/14, 425/4, 479, 425/13, 478/14, 477/2, 
472/3, 472/2, 476, 475, 419, 477/7, 477/3, 420/4, 420/1, 
474, 420/3, 420/2, 473/2, 424, 473/3, 473/1, 423, 421/2, 
421/1, 421/3, 422/2, 422/3 и 422/1. 

 
Делови катастарских парцела: 2655/1 (КО Кру-

шевац), 439, 1306/1, 1308/2 и 1309. 
Све парцеле у обухвату плана припадају КО Му-

драковац. 
ПДР „Мудраковац 3“  обухвата средишњи део 

Плана генералне регулације ''Југ'' ограничен улицама 
Жртава фашизма, Аеродромска, Незнаног јунака, 
Петра Јовановића, Зорана пилота и Бруски пут.  

Површина обухвата плана је око 21.11ха. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Подручје Плана детаљне регулације по Плану 

генералне регулације „Југ“, обухвата урбанистичку 
подцелину 9.1.1.. 

 
 1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 
Обухват плана налази се у подручју умерено ко-

нтиненталне климе. Терен је у благом паду од југо-
запада (171.90мнв) према североистоку (167.70 мнв).  

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

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Предметну урбанистичку подцелину каракте-

рише започета парцелација већих парцела и стварање 
мањих намењених углавном изградњи породичних 
стамбених објеката. Тако је и планско подручје 
делимично изграђено управо објектима за породично 
становање уз појединачне објекте комерцијалне 
(трговина, угостотељство) и привредне делатности 
(занатске радње, мање производне јединице). 
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1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 
инфраструктуре 
 

1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 
нивелација терена 
 

Саобраћај – постојеће стање 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је Улицом Зорана Пилота и Улицом Петра 
Јовановића (са јужне стране), делом Улице Незнаног 
јунака (са источне стране), Улицом Незнаног јунака 
(са северне стране) и Државним путем IБ реда број 38 
Крушевац – Блаце – Белољин (са западне стране) и 
оне су са савременим коловозним застором, осим 
Улице Зорана Пилота и Улице Петра Јовановића које 
нису са савременим коловозним застором. 

Унутар простора Плана Улица Старца Вујадина 
је са савременим коловозним застором, док Улица 
Милана Кашанина, Улица Раке Љутовца, Улица 
косовских божура, Улица кнез Вратка, саобраћајница 
О8 – О9, саобраћајница О10 – О11, саобраћајница О12 
– О13, саобраћајница О14 – О15, немају савремени 
коловозни застор. 

Паркирање на подручја Плана се врши на 
парцелама корисника. 

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу предметни комплекс је 

оивичен са недавно реконструисаним и модерни-
зованим саобраћајницама као што је "Бруски пут" са 
запада као и улицом „Незнаног јунака" са истока и 
југа комплекса као и улице Жртава фашизма са 
севера.. Коте ових саобраћајница биће полазни 
фиксни репери за даљу нивелациону разраду. 

Стихијски формиране улице:  Зорана пилота, 
Старца Вујадина ,  Милана Кашанина, Раке Лутовца, 
Петра Јовановића, Косовских божура, Кнеза Влатка, 
Грује капетана као и новопланиране су у нивелационо 
– регулационом смислу стихијски насипане и 
формиране без дефинисаних подужних и попречних 
падова. Саобраћајнице су углавном насипане и 
подигнуте у односу на околни терен тако да не могу 
да прихвате атмосверске воде са околног терена већ 
се вода као код ванградских саобраћајица задржава у 
околним јарковима.  

 
1.4.5.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Дуж Бруског пута је постављен магистрални 

цевовод ф1000 мм који доводи пречишћену воду из 
постројења у Мајдеву до дистрибутивног развода 
водоводне мреже Крушевца. 

Досадашњим планским документима је 
планирана и изградња примарног вода дистрибутивне 
мреже Крушевца, ф250 мм за водоснабдевање 
околних насеља који се прикључују на систем 
водоснабдевања са система Ћелије. 

Примарна водоводна мрежа је у насељу 
формирана. 

 
 
 

Мрежа канализације отпадних вода 
 
У циљу одвођења отпадних вода изграђени су 

примарни градски колектори са одводом према 
ЦППОВ града Крушевца. Изграђени колектори су: 

- Кошијски колектор дуж Бруског пута 
- Расински колектор (положајно назначен у 

ПДР Мудраковац 5) 
- Колектор у улици Жртава фашизма 
Примарна канализација отпадних вода у насељу 

је изграђена, са одводом према поменутим колекто-
рима. 

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
Атмосферска канализација у оквиру граница 

планске документације није изграђена. Одводњавање 
терена је површинско према путним јарковима дуж 
Бруског пута, Незнаног јунака и Жртава фашизма. 
Планском документацијом, ПДР „Мудраковац 5“, 
планирана је изградња примарног атмосферског 
колектора дуж улице Ђорђа Ћурчије (наставак улица 
Зорана пилота и Петра Јовановића), са уливом у 
природни реципијент, реку Расину. 

Примарни колектор атмосферске канализације је 
изграђен и у улици Жртава фашизма са одводом 
према упојним бунарима који су постављени у зеленој 
површини (ПДР Стари Аеродром – фаза 3). 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Мудраковац 4”, TS 
10/0,4kV “Мудраковац 5” и кабловски водови 10kV 
чији је списак дат у Претходним условима“ ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електроди-
стрибуција Крушевац, бр. 8X000-D0911-260729/2 од 
23.08.2019.год., који су саставни део овог плана. 

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

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

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра RDLU Шумице  

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације Mудраковац 3, ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац не поседује инсталације градског топли-
фикационог система.   
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Гасификација 
 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације 

(ПДР) Mудраковац 3 припада зони гасификације 
природним гасом Града Крушевца. Инсталације 
дистрибутивног гасоводног система су власништво 
ЈП „Србијагас“-а, притиска до 16.0 бар-а (средњи и 
ниски притисак). Челчине цеви гасовода средње 
притисака положене су у десном тротару улица 
Бруски пут, на дубини 1,0 м.  Полиетиленске цеви 
гасовода ниског притиска положене су у зеленим 
површинама, тротоарима и коловозима планског 
подручја према Правилнику о условима за несметану 
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 bar. У графичком прилогу приказане 
су трасе гасоводних инсталација. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у оквиру Плана, углавном, 

чини зеленило породичног становања и самоникло 
зеленило. У окућницама је заступљено углавном 
декоративно партерно зеленило, чији се значај огледа 
у великој заступљеност 

 
 

ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Концепција уређења планског подручја 

произилази из планског основа и општих циљева 
израде плана: 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама Закона о планирању и 
изградњи 

 Одређивање детаљне намене простора 
 Одређивање површина јавне намене 
 Рационализовање коришћења земљишта и 

комуналне инфраструктуре 
 Повећање квалитета становања и квалитета 

осталих намена у обухвату плана 
 Повећање енергетске ефикасности објеката и 

заштита простора 
 Стварање услова за решавање правно-

имовинских односа 
Породично становање, комерцијалне и привредне 

делатности су планиране намене у оквиру планског 
подручја. Планом се омогућава изградња објеката 
допунских, односно компатибилних намена из 
области породичног становања, комерцијалних и 
привредних делатности. 

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

Концепција уређења простора се заснива на 
функционалној подели подручја Плана на целине, 
односно блокове (подблокове) са расподелом основ-
них намена у блоку (подблоку), према положају у 

односу на карактер постојећих и планираних саобра-
ћајница, положају у оквиру самог Плана, односу 
према контактним зонама, потребом за функционално 
међусобним повезивањем свих планираних садржаја. 

Урбанистичка подцелина 9.1.1. обухвата простор 
подељен на блокове и подблокове: 

 у оквиру подблока А1 и Б1 је организовано 
породично становање са компатибилним наменама 
(комерцијалне делатности, привредне делатности 

 у оквиру подблока А2 и Б2 су организоване 
привредне делатности са комерцијалним делатно-
стима и породичним становањем као компатибилним 

 у оквиру подблока А3 и Б3 су организоване 
комерцијалне делатности са привредним делатно-
стима и породичним становањем као компатибилним. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и 

целине, планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена 

  
На основу стечених услова и планских решења, 

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

 
  

Подблок А1 и Б1 
 

Претежна намена: Породично становање (тип 
ПС-01, ПС-02) 

 
Допунска намена: 

 
Комерцијалне делатности 
(тип КД-02), привредне 
делатности (тип ПД-03) 

Пратећа намена: - 

Спратност:                           П+1+Пк, П+2 

Индекс заузетости: 50% 
Тип изградње: Слободностојећи објекат, 

прекинути низ, непрекинути 
низ 

 
 

 Подблок А2 и Б2 

 
 

 
Претежна намена: 

 
Привредне делатности                     
(тип ПД-03) 

 
Допунска намена: 

 
Комерцијалне делатности 
(тип КД-02), породично 
становање (тип ПС-01,                    
ПС-02) 

Пратећа намена: - 

Спратност:                           П+1+Пк, П+2 

Индекс заузетости: 50% 
Тип изградње: Слободностојећи објекат, 

прекинути низ, непрекинути 
низ 
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 Подблок А3 и Б3 

 
 

 
Претежна намена: 

 
Комерцијалне делатности (тип 
КД-02) 

Допунска намена: Привредне делатности (тип 
ПД-03), породично становање 
(тип ПС-01, ПС-02) 

Пратећа намена:           - 
Спратност:                           П+1+Пк, П+2 
Индекс 
заузетости: 

               50% 

Тип изградње: Слободностојећи објекат, 
прекинути низ, непрекинути 
низ 

 
Планирање, коришћење, уређење и заштита 

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

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

Подручје у обухвату Плана је делимично 
изграђено тако да се новопланирани објекти требају 
градити у складу са свим важећим прописима и 
стандардима за захтевани тип изградње. 

 
2.3. Биланс површина  

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

намена површина Блок А Блок Б укупно 

Површина (м2) 176.084 95.086 271.170 

Површина под 
објектима (м2) 

21.130 14.226 35.356 

Индекс заузетости (%) 12.00 14.96 13.03 

БРГП (м2) 39.425 20.585 60.010 

Становање (м2) 35.864 18.376 54.240 

Комерцијалне 
делатности 

1.678 642 2.320 

Привредне делатности 2.545 905 3.450 

Саобраћа-
јнице 

(м2) -   

(%) -   

Број домаћинстава 185 126 311 

 

 

 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

намена површина Блок А Блок Б укупно 

Површина (м2) 176.084 95.086 271.170 

Површина под 
објектима (м2) 

52.825 28.526 81.351 

Индекс заузетости (%) 30.00 30.00 30.00 

БРГП (м2) 89.802 48.495 138.297 

Становање (м2) 80.457 46.040 126.497 

Комерцијалне 
делатности 

2.820 1.300 4.120 

Привредне делатности 6.525 1.155 7.680 

Саобраћа-
јнице 

(м2) 9.307 3.989 13.296 

(%) 5.28 4.19 4.90 

Број домаћинстава 521 224 745 
 
 

2.4. Урбанистички услови за уређење 
        површина и објеката јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

Урбанистички услови за уређење површина и 
објеката јавне намене дефинисани су у поглављу 3. 
Правила грађења. 

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте 
 
У оквиру Плана опредељене су површине за јавне 

намену и то за: 
- све саобраћајнице 
 
Приближна површина јавног земљишта износи- 

2ха 07ара 70м2. 
 
2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (саобраћај-

ница) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
437/5, 1702, 428/12, 428/1, 428/4, 429/31 и 437/4.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (саобраћај-
ница) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
428/1, 428/12, 428/15 и 428/10. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (саобраћај-
ница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.:439/8, 437/7, 437/10, 437/51, 437/50, 437/49, 437/48, 
437/2, 437/43, 439/5, 437/44, 437/36, 437/37, 437/33, 
437/32, 437/3, 437/26 и 437/27.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (саобраћај-
ница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.:427/1, 428/3, 428/1, 427/2, 427/6, 427/3, 427/9, 
428/15, 427/4, 427/13, 427/12, 427/5, 427/10, 427/11, 
428/14 и цела 427/7.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (саобраћај-
ница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.:426/1, 426/27, 426/29, 426/8, 426/30, 426/26, 426/31, 
426/2, 426/28, 426/9, 426/3, 426/4, 426/22 и целих 
426/32, 426/23, 426/24 и 426/25.   
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ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.:429/5, 429/6, 429/7, 429/27, 429/31, 437/5, 437/4, 
434/12, 435/11, 435/1, 434/1 и 431/1.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.:429/12, 472/1, 429/6, 429/5, 429/29, 429/3, 429/30, 
433/1, 433/2, 434/2, 482/1, 434/3, 434/4, 434/5, 434/1, 
435/1, 435/4, 435/3, 482/3, 488/6, 488/5, 435/2, 488/1 и 
целе 471.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (саобраћа-
јница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.:482/1, 483/8, 483/7, 483/18, 483/17, 483/15, 483/6, 
483/5, 485, 483/1 и целе 483/14.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (саобраћа-
јница) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
480/2, 479, 478/2, 478/4, 481/8 и целих 481/5 и 481/9.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (саобраћа-
јница) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
472/7, 472/2, 472/3 и 472/11.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 11 (саобраћа-
јница) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
477/3, 477/7, 478/2 и целе 477/2.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (трафо стани-
ца) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 2638/3.   

 
Све парцеле у обухвату јавне намене припадају 

КО Мудраковац. 
 
2.5. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  
 

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 
нивелација 
 

2.5.1.1. Саобраћај 
 

Елементи решења из ПГР „Југ“ 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је Улицом Зорана Пилота и Улицом Петра 
Јовановића (са јужне стране), делом Улице Незнаног 
јунака (са источне стране), Улицом Незнаног јунака 
(са северне стране) и Државним путем IБ реда број 38 
Крушевац – Блаце – Белољин (са западне стране). 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу све улице служе као 

приступне саобраћајнице и за одвијање унутарбло-
ковског саобраћаја. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Улицама које су предмет Плана детаљне 

регулације не одвија се транзитни саобраћај. 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 

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

двиђене су следеће измене: 
 Улица Старца Вујадина, за двосмеран 

саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.50 метара, са обостраним тротоарима минималне 
ширине 0.75 метара; 

 Улица Милана Кашанина са планираним 
продужетком до Улице Старца Вујадина за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Улица Раке Љутовца са планираним 
продужетком до Улице Кнеза Вратка за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза 3.50 метара, са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

 Улица Косовских Божура за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза 3.50 метара, са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

 Улица Кнеза Вратка за једносмеран саобраћај 
са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 
метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

 Улица Грује капетана са планираним про-
дужетком до О5 за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара. 

 Саобраћајница О8 – О9 са планираним 
продужетком до О7 за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара. 

 Саобраћајница О10 – О11 са планираним 
продужетком до О9 за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара. 

 Саобраћајница О12 – О13 са планираним 
продужетком до О7 за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара. 

 Саобраћајница О14 – О15 са планираним 
продужетком до О16 за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара. 

 Нова саобраћајница предвиђена Планом је 
планирана са следећим елементима: 

 Планирана саобраћајница (О1 – О2 – О3 – О5 
– О6 – О7) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, 
са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О2 – О4 – О6) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О3 – О4) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О2 – Улица Грује 
капетана) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, 
са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     85 
 

 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза не одвија 

се предметним улицама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

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

посебним потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

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

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

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

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

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

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и машина), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, тако да 
је број паркинг места једнак броју 50% радника из 
прве смене. 

 За паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, а у складу са наменом објекта: 

здравствене, образовне и административне установе – 
једно ПМ на 70м2 корисног простора, позориште или 
биоскоп – једно ПМ на користан простор за тридесет 
гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

 
Није допуштено привремено ни трајно претва-

рање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу задржавају се постојеће 

коте улица Бруски пут и Незнаног јунака као и ул. 
Жртава Фашизма из економских разлога обзиром на 
њихову недавну рехабилитацију и реконструкцију. 

Новопланиране и постојеће саобраћајнице се 
нивелационо спустају на или нешто испод околног 
терена.Због контра падова поједине урбанистичке 
зоне морају се одвоњавати атмосверском 
канализацијом. Обзиром на мале подужне падове са 
нивелационог аспекта предлог је да се у читав 
комплекс уведе атмосферска канализација обзиром на 
мале подужне падове и велике коефицијенте отицања. 

Нивелационо решење је дато у апсолутним 
котама тачности до на центиметар по свим саобра-
ћајницама, на свим раскрсницама и карактери-
стичним преломним тачкама. Подужни падови 
изражени су на графичком прилогу у процентима на 
одређеној дужини. Предлаже се једнострани 
попречни пад саобраћајница због мале ширине 
саобраћајница слива ка атмосверској канализацији.  

Колски од пешачког саобраћаја денивелисати 
непрелазним ивичњацима висине 12 – 15цм а улазе у 
индивидуалне поседе радити или у нивоу ивице 
коловоза или благо денивелисане до 5цм са падом ка 
коловозу од 2% како је на графичком прилогу 
наглашено. 

 Систем атмосверских колектора поставити по 
природним водосливовима без обзира што на тим 
местима и нису свуда предвиђене саобраћајнице.  Тако 
ће се атмосверске воде најједноставније транспортовати 
ка коначном реципијенту реци Расини.  

Планиране коте на раскрсницама и каракте-
ристичним преломним тачкама дате су као апсолутне 
надморске висине. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 

 

2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Водоводну мрежу изградити у новопланираним 

саобраћајницама и реконструисати постојећу водо-
водну мрежу према потребама потрошње и у складу 
са важећим противпожарним прописима. Минимална 
димензија уличног развода износи ф100 мм. 
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Услови изградње 
 
o Мора се градити од материјала који су 

атестирани, хигијенски исправни и одобрени 
o Мора се обезбедити апсолутна 

водонепропусност цевовода и објеката на мрежи 
o Сви елементи мреже морају бити лако 

доступни и приступачни ради интервенције 
o Око изворишта, резервоара, црпних станица 

мора се обезбедити прописана заштитна зона 
o Цевоводи се у рову постављају на постељици 

од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације 

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

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

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

o Свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу 

o Улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста. У складу са противпожарним прописима 
за делове насеља које чине претежно стамбени 
објекти може се извести и слепи цевовод чија је 
максимална дужина 180м. 

o На мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције 

o Градска водоводна мрежа се водом снабдева 
са једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора 

o Димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода ф100мм, према важећим 
противпожарним прописима 

o На уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти. По правилу се постављају 
надземни хидранти, а уколико ометају комуникацију, 
могу се поставити и подземни хидранти. Димензије 
хидраната су No80 и No100, у зависности од 
потребног протока. Растојање између хидраната 
износи највише 80м, а у деловима насеља где се 
налазе претежно стамбени  објекти, максимално 
растојање између хидраната је 150м. 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Будућу канализациону мрежу отпадних вода у 

новопланираним саобраћајницама одвести према 
изграђеним уличним колекторима. Минимална 
димензија уличног канализационог развода износи 
ф200мм. 

 
 

Правила грађења 
 
o Градска канализациона мрежа је изведена по 

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

o 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 

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

o Мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи 

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

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

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

o 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 

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

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

o 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 

o 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. 

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

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

o Уколико у насељу или деловима насеља није 
изграђена канализациона мрежа и њена изградња се 
не предвиђа отпадне воде са парцела се могу 
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одводити до непропусних септичких јама које се 
постављају у оквиру парцеле. Ове јаме се морају 
празнити и материјал из њих одводити на за то 
предвиђену градску депонију. Препорука је да се ове 
јаме граде као објекти са више комора – најмање две. 

o Могуће је отпадне воде одводити и до 
индивидуалних постројења за пречишћавање које се 
такође постављају у оквиру грађевинске парцеле са 
које се одводе. Из ових постројења је могуће 
пречишћене воде упуштати у оближње водотоке или 
јаркове, канале... Контролу квалитета пречишћене 
воде поверити надлежној организацији. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације 
 
Планира се формирање уличне мреже 

атмосферске канализације са одводом према 
планираном колектору у улици Ђорђа Ћурчије и 
према постојећем колектору у улици Жртава 
фашизма. Терен је нивелационо тако постављен да је 
могуће формирати канализациону мрежу 
атмосферске канализације. 

 
Правила грађења 
 
o Градска канализациона мрежа је изведена по 

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

o У ову канализациону мрежу се смеју 
упуштати само оне воде које потичу од атмосферских 
падавина 

o Реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет 

o Хидраулички прорачун се спроводи за 
меродавну кишу за подручје града Крушевца: 
двогодишња киша у трајању од 15 мин., интензитета i 
= 160 l/sec/ha 

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

o Мора се обезбедити апсолутна 
водонепропусност колектора и објеката на мрежи 

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

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

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

o 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 

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

o Атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру 
саме парцеле. 

o Атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем 

o Могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до 
природних или вештачких ретензија са 
контролисаним испустом у канализациону мрежу 

o 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 50м. 

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

o Димензионисање канализационе мреже се 
врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора ф250мм 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора 
и (p) потребна снага по м2 бруто развијених 
површина. 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према 
обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

 

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

На основу претпостављених површина ново-
планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је 
једновремена снага  

  
Pj=2369,33kW 

 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
2369,33kW, за напајање новопланираних објеката у 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     88 
 

 

границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 3 (три) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

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

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе 
елементе терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, 
дуж целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телеко-

муникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не 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 канали-
зационих 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 канали-
зационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак 
између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

0,8м у насељеним местима 
1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. На местима укрштања цеви 
гасовода се полажу испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне 
објекате, као и реконструкција постојеће ТК мреже. 

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     89 
 

 

Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према регула-
ционим елементима датим на графичком прилогу. 

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

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

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енер. и телекомуникационог кабла 

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

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

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

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

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

 
2.5.5. Енергофлуиди 
 
Гасификација 
 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа 

(ДГМ) на подручју ПДР-а „Mудраковац 3“ изведена је 
за потребе постојећих и новопланираних  потрошача 
природног гаса у свим улицама. 

Новопланиране улице планиране су за 
снабдевање природним гасом са постојеће 
дистрибутивне гасне мреже на подручју плана. 

Изведена и новоланирана дистрибутивна 
гасоводна мрежа обезбеђује насметано снабдевање 
природним гасом свих објеката на подручју ПДР-а. 

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

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило јавног коришћења - зеленило на 

површинама јавне намене  
 
A) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

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

Дрворед се планира у улицама на тротоарима који 
имају довољну ширину, како се не би угрожавало 
одвијање пешачког саобраћаја. Уколико због комуна-
лних инсталација није могућа класична садња, 
дрворед се формира у озиданим јамама или жарди-
њерама. 

 
За  линеарно зеленило важе следећи урбанисти-

чки услови: 
 
Линеарно зеленило планирати упоредо са 

планирањем уличног профила како би се ускладила 
ширина профила и распоред уличних инсталација и 
омогућило формирање дрвореда и других видова 
линеарног зеленила. 

На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају јак површински коренов систем, као 
ни врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл., односно врсте које могу ометати 
саобраћај или изазвати повређивање учесника у 
саобраћају.  

Не смеју да се користе врсте које имају отровне 
делове, као и врсте са алергогеним својствима. 

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. 

 
Б) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, 
урбани џепови и сл. Ове површине су често 
запуштене али се реконструкцијом и ревитализацијом 
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могу уредити тако да се користе за краткотрајни 
одмор, игру деце, боравак на отвореном и сл. зависно 
од положаја и величине. 

 
Г) Зеленило у оквиру објеката јавне намене 

(привредне, комерцијалне и комуналне делатности и 
јавне функције) 

 
Зеленило у оквиру ових објеката планира се као 

важан елемент архитектонске композиције простора 
чији је саставни део и у складу са наменом објеката. 
Зависно од намене објекта, зеленило може да има и 
карактер заштитног зеленила. Већим учешћем 
високог дрвећа може се створити визуелна и звучна 
баријера.  

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

 
Услови за уређење зеленила објеката јавне 

намене (привредне, комерцијалне и комуналне 
делатности и јавне функције)  

 
Површина зеленила, начин обраде и садржаји 

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

 
Зеленило на површинама остале намене - 

зеленило ограниченог коришћења 
Д) Зеленило у зонама индивидуалног становања 
 
Зеленило у оквиру зоне становања је зеленило 

ограниченог коришћења. 
С обзиром да чини велику површину у оквиру 

Плана, учешће зеленила које се формира у овим 
зонама је веома важно. Основну вредност ове 
категорије, у погледу заштите животне средине, 
представља распрострањеност на целом подручју 
насеља и могућност квалитетног подизања и 
неговања и утилитарних и декоративних врста. 
Такође утиче на амбијенталну вредност насеља као и 
његову особеност. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање водовода, фекалне 
канализације, електроенергетских водова, решено 
одвођење атмосферских вода. 

 
 
 

2.8. Услови и мере заштите планом 
обухваћеног подручја  
 

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

На простору Плана детаљне регулације 
„Мудраковац 3“ нема евидентираних непокретних 
културних добара. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-2472/2, од 
24.09.2019. године, у обухвату ПДР-а „Мудраковац 3“ 
нема заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и не налази се у 
просторном обухвату еколошке мреже, нити у 
простору евидентираног природног добра.     

Планирана детаљна намена површина усклађена 
је са одређеном претежном наменом из плана вишег 
реда (ПГР „ЈУГ“) у делу урбанистичке целине 9.1. 
односно потцелине 9.1.1., јужно од центра града, као 
део рубне зоне. Планиране претежне намене су 
породично становање малих густина и ниске 
спратности, са пратећим делатностима.   

Обзиром на планиране намене, у циљу заштите 
природе и биодиверзитета, од посебног значаја је 
максимално очување високог зеленила и вредних 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла и групе 
стабала) и уређење слободних површина и озеле-
њавање у оквиру дефинисаних намена. Постојеће и 
планиране зелене површине повезане су линијским 
зеленилом у ситем градских зелених површина.  

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

 Стриктно поштовање дефинисаних урбани-
стичких параметара, посебно проценат изграђености, 
висину и изглед објеката, процентуалну заступљеност 
зелених површина на грађевинским парцелама, утвр-
ђена растојања, пажљив избор садног материјала и сл.;   

 потпуно инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима, према условима 
надлежних предузећа и усклађено са постојећим и 
планираним капацитетима и реалним могућностима 
инфраструктурне опремљености; 

 уређење и озелењавање слободних површина 
и формирање зелених површина, у складу са 
планираном наменом, у функцији очувања постојећих 
и формирања нових зелених површина (линијско 
зеленило, заштитно зеленило, паркови и сл.) 
прилагодити савременим стандардима, а усклађено са 
подземним и надземним инсталацијама; 

 формирање и уређење нових зелених 
површина, дрвореда и заштитног зеленила, применом 
аутохтоних, брзорастућих и декоративних врста, уз 
избегавање врста које су алергене и инвазивне;  

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко - палеонтолошког типа и минеролошко - 
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
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дужан да у року од 8 дана обавести надлежно 
Министарство животне средине и да предузме све 
мере заштите до доласка овлашћеног лица.  

 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину, надлежно одељење Градске 
управе донело је Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја ПДР „Мудраковaц 3“ на 
животну средину (Службени лист града Крушевца, 
бр.15/2018).  

Подручје у обухвату плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„ЈУГ“, коју карактерише заступљеност претежних 
намена: породично становање малих густина.  

Капацитети саобраћајне и остале комуналне 
инфраструктуре планирани су у складу са плани-
раном наменом и условима надлежних предузећа. 

Забрањена је свака активност или изградња, која 
на било који начин може да угрози или деградира 
животну средину или утиче на здравље људи и није 
еколошки примерена овој зони.  

Обавезне мере заштите: 
 стриктно поштовање дефинисаних урбани-

стичких параметара, посебно однос изграђених и 
слободних површина и процентуално учешће зелених 
површина; 

 комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу, 
као и адекватно управљање атмосферским водама и 
отпадом свих врста;  

 обавезно процентуално учешће зелених 
површина у оквиру грађевинских парцела и пејзажно 
уређење слободних површина, применом одговара-
јућих аутохтоних врста (забрањене су врсте које су за 
наше подручје детерминисане као инвазивне или 
алергене);  

 обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу) и прописана 
контрола квалитета отпадних вода;  

 обавезна је санација или рекултивација свих 
деградираних површина;  

 рационално коришћење енергије, већа 
употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности објеката код изградње нових 
или реконструкције постојећих објеката; 

 примена мера заштите животне средине 
обавезна је у поступку реализације пројеката у свим 
фазама (пројектовање, изградња, извођење радова) и 
саставни је део локацијских услова; 

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте или активности које могу 
утицати на животну средину, а на основу Закона о 
процени утицаја на животну средину и Уредбе о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/08).  
 

Заштита ваздуха   
 
Поред општих мера, у циљу заштите ваздуха 

применити следеће: 
 у циљу смањења емисије угљендиоксида и 

гасова са ефектом стаклене баште, неопходно је пре 
свега смањење броја индивидуалних котларница и 
ложишта, као и унапређење енергетске ефикасности 
објеката, али и гасификација насеља;   

 приликом реконструкције постојећих и 
планирања нових саобраћајних и паркинг површина, 
обавезно је озелењавање слободних површина и 
максимално очување постојећег зеленила;  

 у циљу очувања и унапређења биодиверзи-
тета, планирати и реализовати зелене површине и 
заштитно зеленило, системски повезано у мрежу и 
зелене коридоре, као и обавезно процентуално 
учешће зелених површина посебно на локацијама са 
јавним садржајима.    
  

Заштита од буке 
 
Зона породичног становања у акустичком 

зонирању града спада у тихе зоне  – заштићене целине 
и зоне са прописаним граничним вредностима од 50 
dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току ноћи, у којима је 
забрањена употреба извора буке, који могу повећати 
ниво. Тихе зоне обухватају зоне индивидуалног 
становања, зоне спорта и рекреације, зелених 
површина и сл. 

Саобраћајне површине пројектовати тако да је 
обезбеђена добра проточност саобраћаја са  форми-
рањем линијског зеленила и бициклистичких стаза. 

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

Они који обављањем делатности или било којом 
активношћу утичу или могу утицати на повећање 
новоа буке, или су изложени дуготрајном дејству 
буке, дужни су да спроведу адекватне мере звучне 
заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији 
објеката, тако да се прописане граничне вредности за 
предметну зону не прекораче.  

 
Заштита вода 
 
Поред наведених обавезних мера у заштити вода 

предузимају се превентивне и одговарајуће техничко 
- технолошке мере: комплетно комунално опремање и 
уређење локације одговарајућом хидротехничком 
инфраструктуром и обавезу повезивања свих објеката 
на канализациону мрежу.  

Одвођење отпадних вода по усвојеном 
сепаратном систему, одвојено одвођење отпадних и 
атмосферских вода. Изградња и реконструкција 
канализационе мреже у складу са планираном 
наменом и капацитетима инфраструктуре, према 
условима надлежних предузећа.  
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Заштита земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално 

коришћење грађевинског земљишта у складу са 
планираном наменом, као и стриктно поштовање 
дефинисаних урбанистичких параметара и обавезно 
процентуално учешће слободних и уређених зелених 
површина.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода на земљиште, као и обављање 
делатности и изградња објеката, који могу да загаде 
или деградирају земљиште. 

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом је у складу са Локалним 

планом управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, 
третман и одлагање комуналног отпада организовано 
преко надлежног комуналног предузећа. 

Обавезно је за сваку зграду или групу зграда 
обезбедити простор за постављање одговарајућих 
судова за сакупљање отпада (контејнери, канте), који 
треба да задовоље захтеве хигијене и поштовање 
принципа примарне селекције свих врста отпада. 
Редовно пражњење судова и транспорт са локација у 
складу са прописима о управљању отпадом и 
условима надлежног комуналног предузећа. 

У зони делатности, носиоци пројекта су у обавези 
да поштују Закон о управљању отпадом, Закон о 
амбалажи и амбалажном отпаду и друге прописе који 
регулишу ову област.   

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина или рециклабилни отпад организовано се 
прикупља у посебним контејнерима: жичани за 
папир, картон и пластику, затворени контејнери за 
стакло. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају 
обавезне мере и услове коришћења и уређења 
простора. 

Систематско испитивање и праћење нивоа 
нејонизујућих зрачења и вођење евиденције о 
изворима нејонизујућих зрачења и контрола степена 
излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини, 
као и обавезно информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима. 

При реализацији објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине о 
потреби израде Студије о процени утицаја на животну 
средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
114/08). 

Обавезне мере за објекте за снабдевање возила 
горивом - бензинске пумпе: 

 
На локацијама постојећих и планираних објеката, 

обавезно је: 
 у сектору резервоара, уградити пијезометар за 

праћење квалитета подземних вода, у свему у складу 
са претходно прибављеним условима надлежног 
органа; 

 уградња система за одсисавање бензинских и 
дизел пара и повратак у резервоар, односно цистерну, 
на свим аутоматима за издавање горива, као и на 
заједничком утакачком шахту; 

 сепаратор масти и уља за пречишћавање 
зауљених отпадних вода из пратећих објеката 
(перионица, радионица за сервисирање возила) пре 
упуштања у канализацију или одређени реципијент; 

 извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

 спроводити претходно наведене опште и 
посебне мере заштите животне средине, које се 
односе на мере заштите земљишта, вода и управљања 
отпадом; 

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурeње 
горива и др.), као и мере за отклањање последица у 
случају удесних ситуација (средства за 
противпожарну заштиту и др) и прибавити сагласност 
надлежног органа на пројектоване мере заштите од 
пожара; 

 израдити програм праћења утицаја пројекта 
на животну средину, који посебно обухвата праћење 
квалитета подземних вода.  
   

Јавни надземни паркинг простори  
 
Спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, као и мере које се односе 
на мере заштите у току изградње објекта, мере 
заштите вода и заштиту од буке. 

Обавезно је уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења и 
уколико конкретна локација то захтева, предвидети 
формирање заштитног зеленог појаса. 

Обавезна је примена одговарајућих мера заштите 
од могућих удеса (пожар, изливање, просипање, 
цурење хемикалија).  

 
Заштита од удеса: 
 
Негативан утицај од производних, или 

комерцијалних и услужних делатности може се 
очекивати у радним зонама и дуж значајних 
саобраћајних праваца (Бруски пут), оператери су у 
обавези да примењују најбоље расположиве 
технологије и примене техничко – технолошке мере, 
да би своје негативне утицаје на околину свели у 
границе комплекса.  

Оператери који који имају на својој локацији 
(комплексу) значајне количине опасних материја, а 
нису SEVESO постројење, у циљу заштите од удеса у 
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обавези су да поступају у складу са Законом о 
ванредним ситуацијама.  

Остала постројења и погони представљају 
комплексе са потенцијалним ризиком од пожара, 
акцидентног изливања одређених количина 
хазардних материја, изливања отпадних вода и 
сличних акцидената и сврставају се у постројења са 
малим и веома малим ризиком, односно ниским 
степеном ризика од настанка хемијског удеса. 

Заштита од хемијских удеса и загађивања 
животне средине при производњи, превозу и 
складиштењу опасних материја у постојећим и 
планираним постројењима и инсталацијама 
оствариваће се превентивним мерама. Оне обухватају 
активности које је потребно спровести у 
индустријским постројењима и дуж коридора којима 
се превозе опасне материје, а у циљу смањења 
могућности настанка удеса и могућих последица. 
Решавање проблема управљања еколошким ризиком 
при транспорту опасних материја зависи од динамике 
реконструкције и ревитализације постојећих и 
реализације планираних саобраћајница.  

  
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације планских решења, 

приликом извођења радова на припреми терена и 
изградњи објеката, планирати и применити следеће 
мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе; 

 уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, 
извођач радова и инвеститор је дужан да о томе 
обавести Министарство заштите животне средине у 

року од 8 дана и предузме потребне мере до доласка 
овлашћеног лица.  
 

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени 
одговарајућим средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 
34. Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски 

обликовати у свему према постојећим техничким 
прописима за заштиту од пожара, Закону о заштити 
од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 
87/18), локалном Плану заштите од пожара, као и 
посебним градским одлукама. 

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

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

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

 у јавним и објектима јавне намене (јавна 
управа, школе, објекти културе, подземне и веће 
гараже, трафо станице, котларнице, пословне 
просторије и други објекти), у свему се морају 
применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

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

 стамбени објекти за вишепородично 
становање и објекти јавне намене морају бити 
обезбеђени одговарајућим средствима за гашење 
пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним 
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апаратима и др. средствима, као и уређајима за дојаву 
пожара); 

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и 
запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 
54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима 
за хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.гласник 
РС", бр.3/18), Правилнику о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног 
ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр.8/95), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" 
бр. 24/87), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о 
техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист 
СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким 
нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара 
("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о смештању 
и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), 
Правилника о техничким нормативима за заштиту од 
пожара станбених и пословних објеката и објеката 
јавне намене ("Службени гласник РС", бр.22/19), и 
осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/17/1 бр. 217-323/19 од 20.08.2019 год.  

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и култур-

них добара од природних непогода, планира се у 
складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради информационог 
система о природним непогодама. На основу Закона о 
ванредним ситуацијама, јединица локалне само-
управе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје 
обухваћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, 
што представља условну повољност са аспекта 

сеизмичности и није област са сопственим трусним 
жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове 
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

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

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних техно-
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логија, енергетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 
61/11 и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката 
прилагодити принципима пројектовања енергетски 
ефикасних зграда, у складу са микроклиматским 
условима. Најпогоднији облик локације је 
правоугаоник, са широм страном у правцу исток-
запад и ужом страном у правцу север - југ.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 рационална употреба квалитетних енергената 

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

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

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

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 извођење грађевинских радова на објектима у 

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

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

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

 побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

 побољшање енергетске ефикасности даљин-
ског грејања изградњом модерних подстаница и 
уградњом термостатских вентила. 

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

 
 
 
 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Урбанистички пројекат може се радити у складу 

са Законом и на захтев инвеститора. 
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архите-

ктонску разраду локације ради се за прецизно дефи-
нисање планиране намене у оквиру планом дефи-
нисане компатибилности. 

Планом се одређује израда пројеката парце-
лације, одн. препарцелације за: 

 за све јавне површине у оквиру плана 
(паркове, тргове, скверове, улице и др.) по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле. 

За површине осталих намена, пројекти парце-
лације, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског зем-

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

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

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

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

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

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница 10м 
 секундарна саобраћајница 8,5м 
 терцијална саобраћајница 6м 
 колски пролази                   5м 
 приватни пролази              2,5м 
 пешачке стазе                           1,5м 
 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу 

регулације. 
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Грађевинска линија и положај објекта на 
парцели 
 

Положај објекта на парцели дефинише се 
грађевинском линијом у односу на: 

 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на 
парцели, 

 не ометају формирање инфраструктурне 
мреже на парцели и 

 не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним 
парцелама. 

Грађевинска линија подземних етажа или 
објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у 
функционисању објекта или инфраструктурне и 
саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не 
сме да прелази границе парцеле. Она се дефинише 
посебно уколико се не поклапа са грађевинском 
линијом приземља. 

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

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне 
јавне гараже, подземни пешачки пролази и сл.), 
подземна грађевинска линија утврђује се у појасу 
регулације. 

За изградњу објеката јавне намене (надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), надземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

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

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката у функцији претежних намена: 
 становање 
o породично становање - типови: ПС-01, ПС-02 
 комерцијалне делатности – тип: КД-02 
 привредне делатности – тип ПД-03, 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико 
је на постојећој јавној површини, или на објектима 
или коридорима постојеће инфраструктуре. 

 
Број стамбених јединица 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну 
бочну линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
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. 

 
Међусобна удаљеност по00родичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 
Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта 
од границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 
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 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

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

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

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

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

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

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности 
 
Тип КД-02 
 
Међусобно растојање између објеката је 

минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 
4м. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте од бочне границе 
парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 5м 

 слободностојеће објекте од задње границе 
парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 5м  

 
Међусобна удаљеност објеката привредних 

делатности 
 
Тип ПД-03 
 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, не мање од 5м. 
Међусобно растојање између објеката је мини-

мално 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе, тј. дубину и начин 
фундирања обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или 
једнако 2,0м - растројање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца; 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растројање од коте нивелете јавног пута до коте слемена 
(венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

 на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута - растојање од коте 
нивелете пута до коте слемена (венца); 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

 висина венца новог објекта са венцем 
усклађује се по правилу са венцем суседног објекта, 

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

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута, 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља, 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта). 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
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намене, као и изградња помоћних и других објеката у 
функцији комплекса. 

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

 
Услови за реконструкцију и доградњу 

постојећих објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

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

Постојећи објекти који се надграђују а чији је 
индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта. 

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

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

За објекте који су проглашени за добра која 
уживају претходну заштиту неопходно је да се мере 
техничке заштите, интервенције и други радови на 
објектима могу изводити само уз предходно издате 
услове и сагласности од стране надлежне Службе 
заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

 
Услови за нове објекте у оквиру зона изграђених 

објеката 
 
Нови објекат се може градити на растојању 

мањем од дозвољеног уз претходно прибављену 
сагласност власника, односно корисника суседне 
парцеле. У том случају, на зиду новог објекта према 
суседу није дозвољено постављање било каквих 
отвора. 

На калканском зиду новог објекта у низу, односно 
новог једнострано узиданог објекта према суседном 
постојећем објекту на граници парцеле, а који има 
изграђен светларник, обавезна је изградња 
светларника исте величине и симетричног постојећем 
светларнику. 

У светларнику објеката у низу или двојних 
објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних 
просторија и степеништа. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Објекти чија је изградња забрањена су сви они 

објекти за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури 
не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката 
на животну средину. 

 
 

Грађевински елементи објекта 

 
Грађевински елементи објекта на нивоу 

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

 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 излози локала – 0,9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

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

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

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

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

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

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

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

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

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

 

Спољашње степениште  

 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

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

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

 

Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката 

под следећим условима: 

 Да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
 Да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
 Да не угрожава функцију и статичку 

стабилност постојећег и суседног објекта. 
 Да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 
Начин обезбеђивања приступа парцели 

 

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

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

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

 Корисна ширина пролаза на грађевинској пар-
цели, поред једне стране објекта мора бити без фи-
зичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

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

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

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

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, трговину на мало – једно ПМ на 100м2 кори-
сног простора, угоститељске објекте – једно ПМ на 
користан простор за осам столица, хотелијерску 
установу – једно ПМ на користан простор за десет 
кревета. 

 За паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике обезбеђује се на 
грађевинској парцели, а у складу са наменом објекта: 
здравствене, образовне и административне установе – 
једно ПМ на 70м2 корисног простора, позориште или 
биоскоп – једно ПМ на користан простор за тридесет 
гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). Подземне 
гараже се не урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно претва-
рање простора намењеног за паркирање или гара-
жирање возила у друге намене. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

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

 
Архитектонско обликовање тргова 
 
Тргове третирати као јединствене објекте у 

простору и тако их и планирати и уређивати. Поред 
испуњења функционалности ови простори морају 
имати посебне амбијентално-архитектонске вредно-
сти. Партерно уређење тргова, коришћење матери-
јала, боја, као и других елемената који се на њима 
јављају морају бити међусобно усклађени и 
јединствени за целину која чини трг.  

 
Уређење тргова и скверова 
 
На трговима и скверовима није дозвољена 

изградња спортско-рекреативних садржаја. 
Није дозвољена изградња дечјих игралишта осим 

ако су такви садржаји примерени месту и значају трга 
и ако је могуће обезбедити пуну сигурност деце. 

Дозвољено је формирање зона за краћи одмор. 
На трговима и скверовима могу се организовати 

садржаји забаве и манифестација културе. 
 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

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

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима, као и мерама заштите непокретних 
културних добара, уколико објекат има статус 
непокретног културног добра. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

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

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

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
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Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 
0,9м, или транспарентном или живом оградом (која се 
сади у осовини границе грађевинске парцеле) до 
висине од 1,4м. 

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

Грађевинске парцеле за вишепородично стано-
вање се не ограђују. 

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у 
зонама породичног становања где је ограђивање 
могуће у складу са условима за ограђивање 
грађевинских парцела за породично становање или из 
безбедносних разлога. 

Грађевинске парцеле за објекте јавних функција се 
не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога. Ограда је транспарентна, макси-
малне висине парапета до 0,4м и висине ограде до 2,2м. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 1 контејнер на 
1000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита 
објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
3.3. Правила грађења по наменама  
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова парцелације, регулације и изградње 
који се односе на поједине намене простора, односно 
типове објеката. 

 
3.3.1. Правила грађења објеката породичног 

становања тип ПС-01 и ПС-02 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
На подручју плана предвиђена су два типа 

породичног становања: тип ПС-01 и тип ПС-02. 
 
Урбанистички параметри за објекте породичног 

становања 
 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПС-01 
До 

П+1+Пк 
50% 300 12 

ПС-02 П+2 50% 300 12 

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

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
3.3.3. Правила грађења објеката комерцијал-

них делатности тип КД-02 
 
На подручју плана предвиђен је тип комерци-

јалних делатности КД-02. 
Подразумева комерцијалне делатности из обла-

сти: трговине, угоститељства, туризма, занатства, 
услуга, пословања и финансија, бирое, агенције и сл. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за намену породичног 
становања. 

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

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
3.3.4. Правила грађења објеката привредних 

делатности тип ПД-03  
 
На подручју плана предвиђен је тип привредних 

делатности ПД-03. 
Подразумева привредне делатности у урбани-

стичким целинама или подцелинама у којима је 
претежна намена становање (мање производне 
јединице, мања занатска производња и сл.) 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за намену породичног 
становања. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

ргулације и изградње по блоковима 
 

3.4.1. Урбанистичка подцелина 9.1.1. 
 

3.4.1.1. Урбанистички подблок А1 и Б1 
 
Планирана намена 
 
Породично становање типа ПС-01 и ПС-02.  
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.) и 
привредне делатности (мање производне јединице, 
мања занатска производња и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 
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Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02), привредне 

делатности (тип ПД-03). 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности, односно привредних делатности користе 
се урбанистички параметри дефинисани за ПС-01 и 
ПС-02. 

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ПС-01, ПС-02 – Објекти у непрекинутом и 

прекинутом низу, слободностојећи објекти 
КД-02, ПД-03 – Слободностојећи објекти 
 
Положај објекта 
 
Грађевинске линије објеката су дате у графичком 

прилогу бр. 3. Остале грађевинске линије реали-
зованих објеката се задржавају. Објекти који се налазе 
између регулационе и грађевинске линије се 
задржавају у постојећим габаритима (хоризонталним 
и вертикалним) уз услов да не угрожавају 
инфраструктурне објекте. 

 
Спратност објекта  
 
ПС-01 - П+1+Пк 
ПС-01 – П+2 
 
Спратност изграђених објеката у оквиру 

подцелине који су виши од планом дефинисаних не 
могу се мењати. 

Постојећи објекти који се надграђују а чији је 
индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта и могу бити максималне 
спратности П+1+Пк (за породично становање). 

 
Испади на објекту 
 
Нису дозвољени испади на објекту изван 

регулационе линије. Испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,60м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле је 

300м2. 
 
Паркирање 
 
Потребан број паркинг места се обезбеђује на 

сопственој парцели. 
 
 
 
 

Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси (могу бити 

једноводни или вишеводни) уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу или као равни 
кровови.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација 
извести изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице ће се примењеним 
материјалима, а према важећим прописима, обезбе-
дити у погледу термичке и звучне заштите у односу 
на постојеће стамбене јединице и спољне утицаје.  

 
3.4.1.2. Урбанистички подблок А2 и Б2 
 
Планирана намена 
 
Привредне делатности (тип ПД-03).  
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.) и 
породично становање. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02), поро-

дично становање типа ПС-01 и ПС-02. 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности, односно породичног становања користе 
се урбанистички параметри дефинисани за ПД-03. 

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ПС-01, ПС-02 – Објекти у непрекинутом и 

прекинутом низу, слободностојећи објекти 
КД-02, ПД-03 – Слободностојећи објекти 
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Положај објекта 
 
Грађевинске линије објеката су дате у графичком 

прилогу бр.3. Остале грађевинске линије 
реализованих објеката се задржавају. Објекти који се 
налазе између регулационе и грађевинске линије се 
задржавају у постојећим габаритима (хоризонталним 
и вертикалним) уз услов да не угрожавају 
инфраструктурне објекте. 

 
Спратност објекта  
 
ПД-03 – П+2 
 
Спратност изграђених објеката у оквиру 

подцелине који су виши од планом дефинисаних не 
могу се мењати. 

Постојећи објекти који се надграђују а чији је 
индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта и могу бити максималне 
спратности П+1+Пк. 

 
Испади на објекту 
 
Нису дозвољени испади на објекту изван 

регулационе линије. Испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,60м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле је 

300м2. 
 
Паркирање 
 
Потребан број паркинг места се обезбеђује на 

сопственој парцели. 
 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси (могу бити 

једноводни или вишеводни) уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу или као равни 
кровови.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација 
извести изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице ће се примењеним 
материјалима, а према важећим прописима, обезбе-
дити у погледу термичке и звучне заштите у односу 
на постојеће стамбене јединице и спољне утицаје. 

 
3.4.1.3. Урбанистички подблок А3 и Б3 
 
Планирана намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02). 
У оквиру објеката дозвољене су привредне 

делатности (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.) и породично становање 
(типа ПС-01 и ПС-02). 

 
Компатибилна намена 
 
Привредне делатности (тип ПД-03), породично 

становање типа ПС-01 и ПС-02. 
За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности, односно породичног становања користе 
се урбанистички параметри дефинисани за КД-02. 

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ПС-01, ПС-02 – Објекти у непрекинутом и 

прекинутом низу, слободностојећи објекти 
КД-02, ПД-03 – Слободностојећи објекти 
 
Положај објекта 
 
Грађевинске линије објеката су дате у графичком 

прилогу бр. 3. Остале грађевинске линије реализо-
ваних објеката се задржавају. Објекти који се налазе 
између регулационе и грађевинске линије се 
задржавају у постојећим габаритима (хоризонталним 
и вертикалним) уз услов да не угрожавају 
инфраструктурне објекте. 

 
Спратност објекта  
 
КД-02 – П+2 
 
Спратност изграђених објеката у оквиру подце-

лине који су виши од планом дефинисаних не могу се 
мењати. 

Постојећи објекти који се надграђују а чији је 
индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта и могу бити максималне 
спратности П+1+Пк. 
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Испади на објекту 
 
Нису дозвољени испади на објекту изван 

регулационе линије. Испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,60м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле је 

300м2. 
 
Паркирање 
 
Потребан број паркинг места се обезбеђује на 

сопственој парцели. 
 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси (могу бити једно-

водни или вишеводни) уз поштовање нагиба према 
примењеном кровном покривачу или као равни 
кровови.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација 
извести изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице ће се примењеним 
материјалима, а према важећим прописима, обезбедити 
у погледу термичке и звучне заштите у односу на 
постојеће стамбене јединице и спољне утицаје.  

 
 
4.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом 

нових, као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 

искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим 
планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС" бр. 
22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, сви планови и 

урбанистички пројекти рађени за предметно подручје 
се стављају ван снаге. 

 
5.2. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-428/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
122 
 На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. Гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 
 
 Решење УС и 98/13 -Одлука УС, 132/14 и 145/14,  
Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
града Крушевца“, бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 16.06.2020. године  донела је  

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 2" 
У КРУШЕВЦУ 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 -  др. Закон и 9/20); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", бр. 64/15); 
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 Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
„Стари аеродром фаза 2“ у Крушевцу,  број                   
350-723/2018, донетa на седници СГ Крушевца, 
одржаној 25.12.2018.г., oбјављенa у Службеном листu 
Града Крушевца бр. 15/18) 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације: 

 План Генералне регулације „Југ“ ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 12/17). 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
План генералне регулације „Југ“ (Службени 

лист града Крушевца, бр. 12/17): 
 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, a правила уређења и правила 
грађења дефинисана планом су уједно и смернице 
заизраду планова детаљне регулације.  

“Развој централних функција усмерен је на 
формирање простора са садржајима који могу даље 
генерисати развој града, односно комплексима који 
по свом значају и функцији имају већи значај од 
локалног и градског, као што су: универзитетски 
центар са смештајним капацитетима, производне 
делатности високе или посебно чисте технологије, 
ексклузивни комерцијални и мулти дисциплинарни 
садржаји, спортски објекти и сл., као и објекти јавних 
функција јавног и приватног сектора. 

Обухват плана функционалним, обликовним и 
амбијенталним карактеристикама представља 
атрактивну зону за развој и унапређење свих типова 
комерцијалних делатности, како на постојећим тако и 
на новим локацијама.“  

Планом је обухваћен део стамбено мешовите зоне 
„Југ“, односно јужни део простора старој аеродрома 
(урбанистичка целина 4.4.), „простор ограничен 
улицама Бруски пут, Aeродромска и Жртава 
фашизма.“   

Планом се разрађује урбанистичка потцелина 
4.4.3.: планирана претежна намена - привредне 
делатности типа ПД-02, допунска намена и 
компатибилне намене - комерцијалне делатности 
типа КД-02 и пратећи јавни садржаји и комунална 
инфраструктура.  

Обавеза израде ПДР Стари аеродром – фаза 2, 
површине око 22.60ха. „Правила уређења и правила 
грађења дефинисана овим планом су уједно и 
смернице за израду планова детаљне регулације.“ 

 
Општи услови изградње 
 
Комерцијалнe делатности – типови: КД-01, КД-

02, КД-03, КД-041 
Комерцијалне делатности подразумевају обавља-

ње свих врста непроизводних делатности, чији су 
садржаји еколошки и функционално примерени зони 
становања или зони спорта и рекреације и који се по 
карактеру и капацитету могу организовати у оквиру 
планираних објеката и услова простора. Пословни 
садржаји не смеју угрожавати становање и спортске 

садржаје, посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења. 

 
Привреднe делатности – типови: ПД-02 
 
На површини претежне намене привредних 

делатности, дозвољена је изградња компатибилних 
намена, у оквиру објекта и као самосталног објекта на 
парцели, и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање и трговину.  

 
Спорт и рекреација – типови СР-02, СР-03 
 
На површини претежне намене спорта и 

рекреације дозвољена је компатибилна намена, у 
оквиру објеката и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање, трговину, угоститељство. 

 
Зеленило 
 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

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

Правила грађења по намени и типологији 
објеката 

 
Тип КД - 01  
 
Подразумева комерцијалне делатности као 

трговачки, трговачко-пословни центри и велики 
маркети, сервиси и сл. 

 
Маркети, сервиси и сл. 

 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

 
мин. 

ширина 
парцеле 

(м) 
 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
Комерцијалне делатности могу бити 

организоване у склопу једног или више објеката на 
парцели. 

Минимални проценат уређених слободних и 
зелених површина износи 30%. 

 
Тип КД - 03 
 
Подразумева комерцијалне делатности из 

области: трговине, угоститељства, туризма и сл. у 
целинама у којима је претежна намена спорт и 
рекреација. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине. 

Максимална дозвољена спратност је П+1. 
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Тип КД – 041 
 
Подразумева комерцијалне делатности у 

функцији туризма: хотели, мотели, коначишта, виле, 
апартмани и сл. у оквиру стамбено мешовите зоне, 
спратности до П+5 и максималним ИЗ 60%, а 
минимална површина парцеле одређује се у односу на 
планиране садржаје и смештајне капацитете.  

Привредне делатности подразумевају: 
индустријску и занатску производњу, део објеката 
саобраћајне привреде (гараже и радионице, путне 
базе), сервисе, складишта и слично. 

 
Тип ПД – 02 
 
Подразумева привредне делатности ван 

привредно-радних зона, које се организују на нивоу 
блока или дела блока и чине јединствен комплекс или 
више више појединачних груписаних локација. 

 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

 
ПД-02 

до  
П+1 

 
40% 

 
800 

 
16 

 
Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%.  
Правила грађења објеката спорта и рекреације 
Садржаји спорта и рекреације могу бити 

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

 
Тип СР-01 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним и отвореним објектима, намењеним већем 

броју корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске хале, затворени базени, стадиони и сл. 

 

Тип 
објекта 

Спра- 
тност 

Макс. 
 ИЗ 
(%) 

Број паркинг места 

СР-01 П+1 30 

1 ПМ на 10 гледалаца за 
путничка возила 
1 ПМ на 100 гледалаца за 
аутобусе 

 
За паркирање возила обезбедити простор на 

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

 
Тип СР-02 
 
Подразумева садржаје спорта и рекреације који се 

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

 
Тип СР-03 
 
Подразумева садржаје спорта и рекреације који се 

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

За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели у оквиру комплекса. 

Планирани објекти у оквиру спорта и рекреације 
морају представљати јединствену функционално-
естетску целину, а архитектонски склоп објеката мора 
бити усклађен са њиховом спортском наменом. 
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1.3. Опис обухвата плана са пописом парцела 
 
Граница планског подручја (у даљем тексту 

граница) почиње у северном делу комплекса и креће 
у смеру казаљки на сату границом к.п.бр. 2655/2 КО 
Крушевац, и иде према истоку границама к.п.бр. 
2635/15, 2635/22, 2635/26, 2635/27, 2635/28, 2635/33, 
2635/34, затим са источне стране улицом 
Аеродромском, до пресека са улицом Шаначком, 
потом са јужне стране наставља Шаначком улицом до 
пресека са Бруским путем и иде Бруским путем, са 
западне стране до места одакле је и почела.   

 
Катастарске парцеле обухваћене израдом плана 

припадају КО Крушевац. 
 
Попис парцела: 
 
Целе катастарске парцеле: 2637/7, 2637/8, 2637/9 

и 2637/4. 
Делови катастарских парцела: 2637/1, 2635/33, 

2635/34, 2355/1, 2610/9, 2610/10, 2632, 2633, 2628/10, 
2628/3, 6051, 2637/3, 2637/5 и 2637/6. 

Површина обухвата Плана је 23.22ха.  
 
1.4. Опис постојећег стања 

 

1.4.1. Положај и природне карактеристике 
подручја 
 

Рељеф ширег подручја плана, одређен је 
положајем између брда Багдала са запада и реке 
Расине на истоку, у јужном делу крушевачке котлине 
у композитној долини Западне Мораве.  

Најизраженији геоморфолошки облик у оквиру 
граница плана је пространа терасна раван, део више 
речне терасе Западне Мораве, са обухватом дела 
долине Расине.  

У обухвату плана је готово раван терен, са 
просечном надморском висином од око 166,0m, 
минималног нагиба према североистоку, неекспо-
ниране површине, па су природни услови у односу на 
осунчаност и нагиб терена веома повољни.   

Геолошке карактеристике терна одређују 
простране речне терасе, сачињене од речних наноса и 
изграђене од шљункова и пескова, суглина и глина 
повремено (алувијум), различите погодности за 
изградњу. Ниво подземних вода на овом простору је 
виши од 10м, површинских водотокова нема. 

Према доступним подацима за метеоролошку 
станицу Крушевац, просечна годишња температура 
ваздуха износи 11,4°С, односно заступљена је клима 
умерено континенталног типа са израженим 
годишњим добима и континентални плувиометријски 
режим, са релативно малом годишњом сумом 
падавина. У току године највећу честину јављања 
имају тишине, а од ветрова најчешће је заступљен 
јужни ветар, а најмање југозападни.  

На основу карата сеизмичких хазарда, подручје 
Крушевца у целини припада зони 8° МЦС, што 
означава условну повољност са аспекта сеизмичности 
и подразумева обавезну примену техничких прописа 
за изградњу на сеизмичким подручјима. 

Терен на подручју плана спада у категорију 
повољних и условно повољних зона, у односу на 
природне карактеристике, односно не постоје 
значајнија ограничења за изградњу, али обзиром на 
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максимални очекивани интензитет земљотреса, при 
планирању и пројектовању неопходна је примена 
прописа противсеизмичке градње, као и посебна 
геомеханичка испитивања локације у зависности од 
карактера и врсте објеката.  

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
 
1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 
 
Планом је обухваћено неизграђено и неуређено 

подручје које се налази у јужном делу града између 
два важна путна правца – путни правац Крушевац - 
Јастребац и путни правац Крушевац - Брус. У 
непосредном је контакту (западна страна) са спомен 
парком Слободиште као и објектима комерцијалних и 
услужних делатности. Са севера предметно подручје 
наслања се на зону планирану за вишепородично 
становање, са источне стране је у непосредном 
контакту са стамбеним насељем Прњавор 2 у коме је 
заступљено породично становање средњих густина, 
док је са јужне стране у непосредном контакту са 
стамбеним насељем у коме је заступљено породично 
становање средњих густина и зоном индустрије, 
према улици Бруски пут. 

У обухвату Плана заступљене су: 
 
површине јавне намене: 
 
- саобраћајнице 
 
површине остале намене: 
-  
- комерцијалне делатности, 
- зелене и неуређене површине, 
 
1.4.4. Ограничења за коришћење простора 
 
Ограничења за коришћење простора у оквиру 

Плана представљају неадекватна изграђеност 
простора у односу на значај и положај локације и 
недовољна уређеност и опремљеност овог простора, 
односно нерационално коришћење грађевинског 
земљишта, као и различити типови реализованих 
намена у непосредном контакту предметног Плана и 
њихово уклапање са планираним садржајима. 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 

 
1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Бруски пут (са западне 
стране) која се поклапа са државним путем првог Б 
реда број 38, новопланираном улицом О1 – улица 
Аеродромска (са северне стране), делом улице 
Аеродромске (са источне стране) која се поклапа са 

државним путем другог А реда број 415 и улицом 
Шаначком (са јужне стране). Све гора поменуте 
саобраћајнице су са савременим коловозним 
застором. 

Унутар простора плана нема изграђених јавних 
саобраћајница. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу све постојеће 

саобраћајнице у оквиру предметног комплекса са 
савременим коловозним застором задржавају своје 
нивелете коловоза и тротоара. 

Уколико се предвиђа проширење или девијација 
неке од улица са савременим коловозним застором 
њена кота нивелете остаје иста обзиром да су на исту 
већ наслоњени и прилагођени контактни улази и 
објекти. 

Услови одвођења вода гравитационим путем су 
повољни . 

 
1.5.2. Хидротехничке инсталације 

 

 Водовод 
 
У оквиру подручја плана на западној страни, 

паралелно са Бруским путем пролази магистрални 
цевовод Ø1000 који доводи воду из фабрике воде у 
Мајдеву. На овај магистрални цевовод прикључен је 
дистрибутиван цевовод од TPE цеви Ø225мм који је 
планиран  ПДР ''Стари аеродром фаза I''. 

 
 Канализација отпадних вода 
 
На западној страни предметног плана паралелно 

са Бруским путем изведен је Кошијски колектора 
отпадних вода који је део примарне канализационе 
мреже Града Крушевца са одводом до централног 
постројења за пречишћавање отпадних вода, а који 
одводи отпадне воде из дела града који се налази дуж 
Бруског пута, до Липовца. Паралелно са овим 
колектором делимично је изграђен колектор отпадних 
вода у Улици Крфској који се укључује у поменути 
Кошијски колектор отпадних вода. 

 
 Атмосферска канализација 
 
Дуж Бруског пута приликом реконструкције 

улице изведена је атмосферска канализација тј. 
регулација Кошијског потока која је нивелационо 
постављена више у односу на површину која је 
предмет овог плана и на њу није могуће прикључити 
атмосферске воде са локације. 

Паралелно са Бруским путем у улици Крфској 
која се налази на простору ПДР ''Стари аеродром фаза 
I'' делимично је изведен атмосферски колектор 
Ø800мм који прикупља атмосферске воде са сливне 
површине целокупног насеља Стари аеродром и 
одводи прикупљене воде ка реципијенту у улици Р. 
Милошевића. 

Треба напоменути да је локација која је 
обухваћена планском документацијом карактери-
стична по плитком водонепропусном слоју. Ово има 
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за последицу да се са сливне површине скупља велика 
количина процедних вода и долази до забаривања у 
најнижим деловима локације, а који се налазе у зони 
дуж Бруског пута. Услед тога је потребно предвидети 
мере за снижавање нивоа процедних вода у 
критичним деловима локације. 

 
1.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Аеродром 2” и кабловски 
водови 10kV чији је списак дат у Претходним 
условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, огранак 
Електродистрибуција Крушевац, бр. 8X000-D09.11-
337248/2 од 18.11.2019.год., који су саставни део овог 
Плана. 

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

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

 
1.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

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

 
1.5.5. Енергофлуиди 

 

 Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметном Планом не 

постоји изграђена инсталација градског 
топлификационог система (дистрибутивни топловод).  

 
 Гасификација 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР-Aеро ФАЗА-2  Јавно предузеће 
„Србијагас“ из Новог Сада, има гасне инсталације  
средњег притиска (челична цев Ø168,3 x5,0 mm) и 
ниског притиска (полиетиленска цев Ø180x16,4mm)   
у зеленилу поред левог тротоар улице Бруски пут. У 
Аеродромаској улици „Србијагас“ има гасну 
инсталацију  ниског притиска (полиетиленска цев 
Ø90x8,2 mm). 

 
1.6. Зеленило 
 
У оквиру плана, зелене површине чини 

самоникла трава и вегетација. 
 
1.7. Оцена катастарских подлога за израду 

плана 
 
У складу са чл. 40 Закон о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 -  др. Закон и 9/20) о 

врсти и начину прибављања катастарских подлога за 
потребе израде планске документације извршено је 
прибављање подлоге. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско топографски план који је израдилo 
овлашћено предузеће за обављање такве врсте 
делатности, са приказаним стањем и који је оверен од 
стране Републичког геодетског завода – СКН. 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Планирана концепција простора 
 
2.1.1. Просторна, функционална и визуелна 

концепција подручја плана са окружењем 
 
Просторна и функционална организација Планом 

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

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

Простор обухвата Плана је у непосредном 
контакту са државним путем првог Б реда бр. 38, који 
представља један од главних путних праваца уласка и 
изласка из града. 

Урбанистички блок 3.1. се налази у контакту са 
важном градском саобраћајницом, улицом 
Аеродромском. Приступ садржајима у овом блоку је 
из планиране саобраћајнице ПДР-ом „Стари 
Аеродром фаза 1“, и планираних саобраћајница са 
јужне и западне стране. У овом блоку је планирана 
изградња садржаја спорта и рекреације, односно 
планирана је изградња спортског комплекса, стадиона 
са теренима, трибинама, теренима за тренинг и свим 
неопходним пратећим садржајима (свлачионице, 
комерцијални садржаји, администрација, медији, 
ВИП, техничке собе и сл.) капацитета до 8 250 
седишта. 

Поред спортских објеката, у оквиру планираног 
спортског комплекса могућа је реализација и 
капацитета комерцијалних делатности (трговина и 
угоститељство туризам, пословање и сл.) који морају 
бити усклађени са спортском наменом комплекса. 

Зеленило се планира као парк суседства чији 
садржај осим зелених површина чине  и садржаји 
рекреације, игре и одмора. Планиране су различите 
тематске целине повезане стазама и платоима 
опремљеним урбаним мобилијаром. Планирана је 
изградња терена за мале спортове (кошарка, мали 
фудбал, тенис и сл.), постављање справа за фитнес на 
отвореном и сл. 
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Реализација садржаја у овом блоку је планирана 
кроз даљу разраду Урбанистичким пројектима. 

Урбанистички блок 3.2. се ослања на улицу 
Аеродромску, а приступ садржајима у овом блоку се 
планира преко улице Шаначке, која повезује улицу 
Аеродромску и новопланирану саобраћајницу која је 
паралелна са улицом Бруски пут, наставља се из ПДР-
а „Стари Аеродром фаза 1“ и представља главни 
инфраструктурни коридор унутар подручја Плана и 
директно повезује садржаје на читавој локацији 
Старог аеродрома. 

У овом блоку је планирана изградња објеката 
комерцијалних делатности и пословања, у смислу 
канцеларијских пословних простора, већих простора 
и комплекса намењених комерцијалном пословању, 
трговачко-пословни центри, пословни објекти, 
велики маркети, сервиси, изложбени простори, 
простори за продају намештаја и др., објеката у 
функцији туризма: хотели, мотели, апартмани и сл., 
са свим пратећим садржајима. 

Реализација садржаја у овом блоку је планирана 
кроз даљу разраду Урбанистичким пројектима. 

Урбанистички блок 3.3. се ослања на улицу 
Шаначку, а приступ садржајима у овом блоку се 
планирају преку улице Шаначке и две новопланиране 
саобраћајнице. 

У овом блоку је планирана изградња објеката 
привредних делатности, односно индустријска и 
занатска производња високе или посебно еколошки 
чисте технологије, технологије унапређене 
производње, одрживе производне технологије и сл., 
које чине јединствен комплекс или више 
појединачних груписаних локација. Планирана је 
изградња објеката комерцијалних делатности, у 
смислу трговине, пословања, сервиса, изложбених 
простора и простора за продају, угоститељство, 
туризам, пословање и сл., објекти за спорт и 
рекреацију, у смислу спортских хала, објекати 
сајамског, изложбеног и мултифункционалног 
карактера и сл. 

Реализација садржаја у овом блоку је планирана 
кроз даљу разраду Урбанистичким пројектима. 

Урбанистички блок 3.4. се налази у контакту за 
значајном саобраћајницом, улица Бруски пут. 
Приступ садржајима у овом блоку је забрањен из 
улице Бруски пут. Приступ планиран преко 
планиране саобраћајнице која је паралелна са улицом 
Бруски пут и представља главни инфраструктурни 
коридор унутар подручја Плана и директно повезује 
садржаје на читавој локацији Старог аеродрома. У 
овом блоку је планирана изградња објеката 
комерцијалних делатности, у смислу трговачких, 
трговачко-пословних центара, велики маркети, 
сервиси и сл. који могу служити за обављање 
привредних делатности (занатска производња, 
гараже, радионице, сервиси и сл.). 

Уз улицу Бруски пут, дуж саобраћајнице је 
планиран појас зеленила, односно линеарно зеленило  
са циљем визуелне заштите, маскирања и ублажавања 
буке, естетског обликовања простора и регулисања 
микроклиматских елемената. Зеленило је 
организовано је у виду зелених баштица са 
формирањем дрвореда са учешћем жбунастих врста и 

травњаком, планирано је и постављање урбаног 
мобилијара, фитнес справа, клупа као и изградња 
пешачких стаза. Планирана је изградња 

За реализацију садржаја у овом блоку је није 
планирана даља разрада Урбанистичким пројектима. 

Простор у обухвату плана није изграђен, што 
подразумева пре свега уређење и опремање 
потребном инфраструктуром и плански развој у 
складу са планираном наменом.  

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром.  

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке блокове 
 
Обухват плана представља део просторне 

стамбено-мешовите зоне, дефинисан Планом Гене-
ралне регулације „Југ“ као урбанистичка подцелина 
4.4.3. 

На основу анализе постојећег стања и 
сагледавања потенцијала простора за даљи развој, 
планираних интервенција и дефинисане намене 
планом вишег реда, подручје обухвата плана 
подељено је на 4 урбанистичка блока. 

 
Урбанистички блок 3.1.  
 
Површине 9.00ха, ограничен је делом улице 

Аеродромске, са источне стране и планираним 
саобраћајницама које и опредељују овај блок.  

У обухвату овог блока нема изграђених објеката, 
осим травнатог терена за фудбал. 

 
детаљна намена – спорт и рекреација 
 
Планирана је изградња стадиона са теренима, 

трибинама, теренима за тренинг и свим неопходним 
пратећим садржајима. 

Спортски комплекс може садржати више 
спортских објеката као што су: отворени спортски 
терени (игралишта за фудбал, кошарку, одбојку, 
рукомет, тенис, трим стазе, фитнес површине, дечија 
игралишта...), затворени спортски објекти (спортске 
хале, спортски балони,...). 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.) 
и зеленило (парк суседства) 

 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна  
намена 

тип намена тип 

 
 

3.1. 

 
спорт и 
рекреација 

 
СР-01 
СР-03 

 

комерцијалне 
делатности 

 
КД-03 

зеленило парк 
суседства 

 
Поред спортских објеката као обавезног 

садржаја, у оквиру планираног спортског комплекса 
могућа је реализација и капацитета комерцијалних 
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делатности (трговина и угоститељство туризам, 
пословање). 

Зеленило се планира као парк суседства чији 
садржај осим зелених површина чини  опрема за 
рекреацију, урбани мобилијар, поплочане површине, 
уз могућност за организовање садржаја рекреације, 
игре и одмора становника у непосредном окружењу. 

 
Урбанистички блок 3.2.  
 
Површине 4.00ха, ограничен је делом улице 

Аеродромске, са источне стране, делом улице 
Шаначке, са јужне стране, планираном саобра-
ћајницом са северне стране и планираним блоком са 
привредним садржајима.  

 
У обухвату овог блока тренутно су садржаји 

сточно-кванташке пијаце (бетонски платои, 
надстрешнице, портирница, помоћни објекти у 
функцији пијаце и сл.) и перионица аутомобила. 

детаљна намена – комерцијалне делатности 
 
Планирана је изградња објеката комерцијалних 

делатности као трговачки, трговачко-пословни 
центри и велики маркети, сервиси и сл, објеката у 
функцији туризма: хотели, мотели, апартмани и сл. 

 
Ознака  
блока 

Намена 
површина 

Компатибилна 
намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

 
3.2. 

комерцијалне 
делатности  

КД-01 
КД-041 

 
- 

 
- 

 
Урбанистички блок 3.3.  
 
Површине 5.50ха, ограничен је делом улице 

Шаначке, са јужне стране и са западне стране 
планираним саобраћајницама, а са источне стране 
планираним комерцијалним садржајима.  

У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – привредне делатности 
 
Подразумева привредне делатности ван 

привредно-радних зона, које се организују на нивоу 
блока или дела блока и чине јединствен комплекс или 
више више појединачних груписаних локација. 

Планирана је изградња објеката привредних 
делатности, односно индустријска и занатска 
производња високе или посебно еколошки чисте 
технологије, технологије унапређене производње, 
одрживе производне технологије и сл., које чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
спорт и рекреација (спортске хале, објекти сајамског, 
изложбеног и мултифункционалног карактера и сл.) 

 

Ознака 

блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

детаљна  

намена 

тип намена тип 

 

3.3. 

 

привредне 

делатности  

 

ПД-02 

комерција-

лне 

делатности  

КД-01 

спорт и  

рекреација 

СР-01 

 
Урбанистички блок 3.4.  
 
Површине 1.80ха, ограничен је делом улице 

Бруски пут, са западне стране, планираном 
саобраћајницом са источне стране, блоком са 
планираним садржајима комерцијалних делатности, 
са северне стране и планираним блоком са 
привредним садржајима, са јужне стране.  

У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – комерцијалне делатности 
 
Планирана је изградња објеката комерцијалних 

делатности као трговачки, трговачко-пословни 
центри и велики маркети, сервиси и сл. односно могу 
служити за обављање привредних делатности 
(занатска производња, гараже, радионице, сервиси и 
сл.) 

 
компатибилна намена – зеленило (линеарно 

зеленило) 
 
Планира се дуж улице Бруски пут са циљем 

визуелне заштите и заштите инфраструктурног 
појаса. 

 

Ознака  
блока 

Намена 
површина 

Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

 
3.4. 

комерцијалне 
делатности 

КД-01 зеленило 
линеарно 
зеленило 

 
2.2. Планирана намена површина и објеката и 

могућност компатибилних намена 
 
Површине у обухвату Плана планиране су као 

површине јавних намена и површине осталих намена. 
Као површине јавне намене дефинисане су: 
 Саобраћајне површине  
 Површине за спорт ирекреацију 
 Линеарно зеленило 
 Површине за електроенергетику (трафо-

станице) 
Као површине осталих намена дефинисане су: 
 Површине за комерцијалне делатноцсти 
 Површине за привреду 
Планом је  дефинисана детаљна намена простора 

као и њој компатибилна намена. 
Детаљна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору 
преовлађујућа. 
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Показатељи који опредељују заступљеност 
намена у простору дефинисани су на следећи начин: 

 претежна намена (51-100%); 
 компатибилна намена (0 - 50%). 
На нивоу појединачне парцеле, уз детаљну могу 

бити заступљене планом дефинисане компатибилне 
намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за детаљну намену. 

 
2.3. Биланси површина 
 
Урбанистички блокови са планираним наменама 
 

Ознака 

урб.  

блока 

Детаљна намена Компатибилна намена 

3.1. 

 

спорт и рекреација  

(тип СР-01, СР-03) 

комерцијлне делатности 

(тип КД-03) 

зеленило  

(парк суседства) 

3.2. 
комерцијлне делатности 

(тип КД-01, КД-041) 
- 

3.3. 

 

привредне делатности 

(тип ПД-01) 

комерцијлне делатности 

(тип КД-01) 

спорт и рекреација 

(СР-01) 

3.4. 
комерцијлне делатности 

(тип КД-01) 

зеленило  

(линеарно зеленило) 

 
 
Биланс површина грађевинског земљишта 
 

намена површина 

постојеће 
стање 

планирано 

(ха) % (ха) % 

спорт и рекреација - - 7.94 34 

комерцијалне 
делатности 

- - 5.25 23 

привредне 
делатности 

- - 5.55 24 

зеленило 
(парк суседства, 
линијско  
зеленило) 

- - 1.78 7 

неизграђене 
површине 

22.62 97 - - 

саобраћајнице у 
укупном  
профилу са 
зеленилом 

0.6 3 2.7 12 

УКУПНО 23.22 100 23.22 100 

 
 

 

2.4. Услови за уређење површина и објеката 
јавне намене 

 
Површине и објекти јавне намене су простори 

опредељени за уређење и изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина за које је могуће 
утврђивање јавног интереса у складу са посебним 
законом. 

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

 
Као површине јавне намене опредељене су: 
 
 Саобраћајнице у укупном профилу,  
 Површине спорта и рекреације 
 Зелене површине (парк суседства, линеарно 

зеленило) 
 Површине за електроенергетику (трафо-

станице) 
Површине јавне намене су одређене и јасно 

дефинисане регулационим линијама и пописом парцела. 
 
2.4.1. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Jавне саобраћајне површине – грађевинске 

парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела бр. 9 

КО Крушевац: 
део 2637/1  

Грађевинска 
парцела бр. 8 

КО Крушевац: 
делови: 2637/1, 2637/3 2637/6 и 
2637/5 

 
Jавне површине за спорт и рекреацију – 

грађевинске парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 1 

КО Крушевац: 
 
Делови: 2637/1, 2635/33 и 
2635/34 

 
Jавне зелене површине – грађевинске парцеле 
 

Јавна  
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела бр. 2 

КО Крушевац: 
Делови: 2635/34, 2637/1 и 
2637/6 

Грађевинска 
парцела бр. 3 

КО Крушевац: 
део 2637/1 

Грађевинска 
парцела бр. 7 

КО Крушевац: 
2637/3, 2637/5, 2637/9, 
2637/8, 6051 и 2637/1 
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Jавне површине за електроенергетику (трафо-
станица) – грађевинске парцеле 

 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела 
бр. 4 

КО Крушевац: 
Делови: 2637/1 и 2637/3 

Грађевинска парцела 
бр. 5 

КО Крушевац: 
део 2637/1 

Грађевинска парцела 
бр. 6 

КО Крушевац: 
део 2637/1 

 
2.4.2. Услови за уређење јавних саобраћајних 

површина 
(графички прилог бр. 3 "Регулационо-нивела-

циони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина"; графички прилог бр. 4 "План 
грађевинских парцела за јавне намене (са аналитичко 
геодетским елементима за обележавање") 

 
2.4.2.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Бруски пут (са западне 
стране) која се поклапа са државним путем првог Б 
реда број 38, новопланираном улицом О1 – улица 
Аеродромска (са северне стране), делом улице 
Аеродромске (са источне стране) која се поклапа са 
државним путем другог А реда број 415 и улицом 
Шаначком (са јужне стране). 

Планом детаљне регулације улица Бруски пут и 
улица Аеродромска су дефинисане као делови 
примарне саобраћајне мреже града Крушевца, док су 
остале саобраћајнице део терцијалне мреже 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улица Бруски пут и 

улица Аеродромска представљају ободне саобра-
ћајнице за посматрани простор, којима се одвија 
међуградски и међумесни саобраћај, док све остале 
улице служе као приступне саобраћајнице и за 
одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да се улица Бруски пут задржава са 
постојећим габаритима. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

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

 планирана саобраћајница (О2 – улица 
Шаначка) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 2.00 метара и обостраним 
зеленилом ширине 2.00 метара; 

 планирана саобраћајница (О2 – улица 
Аеродромска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са 
обостраним тротоарима ширине 2.00 метара и 
једностраним зеленилом ширине 2.00 метара. 

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

 приступ на (са) улице Бруски пут није 
дозвољен; 

 приступ на (са) улице Аеродромске је дозвољен, 
и то само са десним скретањима на (са) локације. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 

варирају од 6.0 м до 9.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

у свим ободним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

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

 
 улица Бруски пут 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

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

посебним потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

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

 
2.4.2.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се 

искључиво на парцелама корисника, са капацитетима 
сходно намени и врсти делатности oвом Плану, 
Правилницима и нормативима. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 За паркирање возила за објекте спорта и 

рекреације потребан број паркинг обезбеђује се на 
сопственој грађевинској парцели, и то једно паркинг 
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место за путничка возила и / или 1 ПМ на 100 
гледалаца за аутобусе. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и машина), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, тако да 
је број паркинг места једнак броју 50% радника из 
прве смене. 

Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са посебним потребама и у складу са 
важећим Правилником која регулише ову област. 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, 
под условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

Подземне гараже се не урачунавају при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). 

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

 
Услови за изградњу бициклистичких и пешачких 

стаза као и аутобуских стајалишта поред државних 
путева 

 
Уколико се планира изградњу бициклистичких и 

пешачких стаза поред предметних путева потребно је 
предвидети их: 

 са адекватном – стандардима утврђеном 
грађевинском конструкцијом, 

 која задовољава одредбе у тачки 5.2 
Правилника о условима која са аспекта безбедности 
саобраћаја морају испуњавати путни објекти и други 
елементи јавног пута (“Сл.гл. РС”, број 50/2011), 

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

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

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

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно 
безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним 
карактеристикама и просторним потребама, у складу 
са чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. 
РС”, број 101/2005). 

 
Услови за постављање инсталација поред 

државних путева 
 
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 

28. став 2. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, број 
101/2005), може да се гради, односно поставља, 
водовод, канализација, топловод, железничка пруга, и 
други слични објекат, као и телекомуникациони и 
електро водови, инсталације, постројења и слично, по 
претходно прибављеној сагласности управљача 
јавног пута који садржи саобраћајно – техничке 
услове. 

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

 
Општи услови за постављање инсталација: 
 
 предвидети двострано проширење државног 

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

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

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

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

 заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног 
коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране, 

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

 минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,00 m. 

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

 
Услови за паралелно вођење инсталација са 

путем: 
 
 предметне инсталације морају бити поставље- 

не минимално 3,00 m од крајње тачке попречног 
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профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне 
ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице 
реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. 

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

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

 
4.4.2.3. Нивелација 

 

За новопланиране саобраћајнице дато је 
планирано нивелационо решење тачности до на 1cm у 
графичком прилогу .  

Дате висинске коте представљају апсолутну 
надморску висину планираног уређења.  Подужни 
падови су изражени у процентима на одређеној 
дужини.  

Планиране коте дате су као асолутне на 
карактеристичним преломима као и планираним 
укрштајима у нивоу.  

Планирани тротоари где се денивелишу у односу 
на коловоз са попречним падом ка коловозу од 2%. 

Основна нивелациона решења урађена су на 
државној карти размере 1:1000. 

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

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

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено ће бити начином прикључка 
приступних саобраћајница на градске саобраћајнице 
ул. Аеродромска и ул. Бруски пут, ул. Шаначка. 

Уздужни падови се крећу од 0.3%. 
Из нивелационог плана и на основу идеја 

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

 
2.4.3. Услови за уређење површина за 

инфраструктурне објекте и комплексе 
 

2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
(графички прилог бр. 5 "Водоводна и кана-

лизациона мрежа и објекти") 
 
Водовод 
 
У зони постојећег магистралног водовода Ø 1000 

мм потребно је формирати заштитини појас у коме 
није дозвољено градити никакве објекте. Овај 
заштитини појас је укупне ширине 6.0м (по 3.0м са 
сваке стране осовине цевовода). 

Планира се наставак  постојећег примарног 
цевовода Ø225мм у улици Крфској која се налази на 

простору ПДР ''Стари аеродром фаза I'', према 
графичком прилогу. 

У новопланираним саобраћајницама се поставља 
секундарна водоводна мрежа. Минимална димензија 
секундарне водоводне мреже износи Ø 100мм, а у 
складу са Правилником о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
(“Сл. гласник РС", бр. 3/2018. год.). Стварне 
димензије секундарне водоводне мреже ће се добити 
одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

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

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

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

 
Услови изградње 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

 пошто се водоводна мрежа изводи у 
саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

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

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

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

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

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

 на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

 градска водоводна мрежа се водом снабдева 
са једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 
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 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
Канализација отпадних вода 
 
Нивелационо генерално све новопланиране 

саобраћајнице гравитирају у правцу исток – запад (од 
Аеродромске улице ка Бруском путу) тј. према 
изграђеном колектору отпадних вода у улици која је 
паралелна са Бруским путем (наставак Крфске улице) 
те је тако концепцијски планирана канализација 
отпадних вода у оквиру локације. 

Планира се наставак  постојећег колектора 
отпадних вода у улици Крфској која се налази на 
простору ПДР ''Стари аеродром фаза I'' који прикупља 
отпадне воде целокупног насеља Стари аеродром, 
према графичком прилогу. 

У новопланираним саобраћајницама се формира 
мрежа колектора отпадних вода, са одводом према 
изграђеном колектору у Крфској улици. Минимална 
димензија уличне канализације износи Ø 200мм, а 
стварне димензије ће се добити одговарајућим 
хидрауличким прорачунима. 

При изградњи цевовода канализације отпадних 
вода цеви обавезно поставити на постељици од песка, 
а ровове у којима се монтирају цеви обавезно 
затрпавати шљунком. 

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

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

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

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

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

 мора се обезбедити апсолутна водо-
непропусност 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 грави-
тационим путем, а уколико са појединих парцела није 
могуће отпадне воде одвести гравитационо било због 
недовољне дубине постојећих колектора или због 
нерационалних трошкова изградње планираних 
колектора проистеклих претежно из велике дубине 
укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење 
отпадних вода извести канализацијом под притиском; 

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

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

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

 
Одводњавање 
 
Планира се наставак  постојећег атмосферског 

колектора Ø800мм која се налази на простору ПДР 
''Стари аеродром фаза I'' који прикупља атмосферске 
воде са сливне површине целокупног насеља Стари 
аеродром, према графичком прилогу. 

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 
минималне и максималне падове за усвојене 
пречнике. 
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Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи 300мм, а бочних 
сливничких веза 200мм. 

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

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

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

Потребно је урадити атмосферску канализацију у 
профилима саобраћајница унутар подручја 
обухваћено Планом како је приказано у графичком 
прилогу и прикључити на постојеће  колекторе 
атмосферске канализације. 

Атмосферске воде које се јављају од сливања из 
олучних вертикала и остале сливне површине је 
могуће мрежом затворених канала одвести до 
постојеће уличне атмосферске канализације. Није 
дозвољено мешање атмосферских и отпадних вода.  

Димензионисање нопланираних грана атмосфер-
ске канализације одредити хидрауличким прора-
чуном (према максималном трогодишњем пљуску 
који се јавља на подручју Крушевца у трајању од 
20мин, припадајуће сливне површине и коефицијенту 
отицаја). 

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

 реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

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

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

 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; 

 атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру 
саме парцеле;  

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

 на канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације (ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу и на правим 
деоницама на растојању не већем од 160D, а 
максималном од 50м); 

 шахтове у које се вода директно слива са 
коловоза (шахтови са сливним решеткама од 
нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) 
градити са таложником дубине 40-50цм; 

 сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм; 

 шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) 
елемената; 

 сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм за 
тешко саобраћајно оптерећење D400; 

 на сливнике монтирати сливне решетке; 
 димензионисање канализационе мреже се 

врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора Ø300мм. 

 
2.4.3.2. Електроенергетика 

 

(графички прилог бр. 6 "Електроенергетска и 
телекомуникациона мрежа и објекти ") 

 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 

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

На основу претпостављених површина ново-
планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је 
једновремена снага, и то: 

 
у урбанистичкој целини 3.1.  
Pj=582kW 
у урбанистичкој целини 3.2.  
Pj=908kW 
у урбанистичкој целини 3.3.  
 
Pjg = p x S x k 
Pj=1096kW 
у урбанистичкој целини 3.4.  
Pj=302kW 
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Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката и 
дефинисана су тачна места трафостаница и њихова 
места су дата у графичком прилогу. На основу 
претпостављене једновремене снаге, за напајање 
новопланираних објеката у границама предметног 
плана електричном енергијом потребно је изградити 
3 (три) нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA типа 
MBTS-CS. Локације новопланираних трафостаница 
су обавезујуће, и свака измена локације подразумева 
и измену целог предметног плана. 

За напајање новопланираних трафостаница 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се оне повезују на постојеће трафостанице. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

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

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе 
елементе терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, 
дуж целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака. Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

Укрштање енергетског и телекомуникационог 
кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦. Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог 
кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани 
размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи 
кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телеко-
муникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не мањем од 0.2м.   

При полагању енергетског кабла 35 kV препо-
ручује се полагање у исти ров и телекомуникационог 
кабла за потребе даљинског управљања трансфор-
маторских станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализацио-
них 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. 
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Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним 
бетонским плочама. 

 
2.4.3.3. Телекомуникације 
(графички прилог бр.6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти ") 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате. 
 
Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према регула-
ционим елементима датим на графичком прилогу. 

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

 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енер. и телекомуникационог кабла 

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

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

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

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

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

 
2.4.3.4. Енергофлуиди 
(графички прилог бр. 7 "Енергофлуиди") 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног плана не планира се 

изградња инсталација градског топлификационог 
система  

 
Гасификација 
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска „РГГ-ЈУГ“ од челичних цеви и 
дистрибутивна гасоводна мрежа „Крушевац-
ЦЕНТАР-југ“, од полиетиленских цеви, пројектовани 
и  изведени су за снабдевање природнм гасом јужног 
дела Града Крушевца. Постојећи и пројектовани 
гасоводи на планском подручју обезбеђују несметамо 
снабдевање  природним гасом свих објеката.  

Снабдевање топлотном енергијом објеката за 
спорта и рекреације планирано је као тровалентно, 
топлотне пумпе вадух-вода, кондезациони гасни 
блокови - високе енергетске ефикасности, 
(енергетски разред „А“ и емисије азотних оксида 
NOx6) и сoларни панели за припрему санитарне топле 
воде. За снадевање кондезационих гасних блокова 
природним гасом планирана је мерно-регулациона 
станица „СТАДИОН“, капацитета 600 Sm3/h.  

Снабдевање топлотном енергијом објеката 
Привредних делатности планирано је као бивалентно, 
топлотне пумпе вадух-вода и кондезациони гасни 
блокови - високе енергетске ефикасности, 
(енергетски разред „А“ и емисије азотних оксида 
NOx6). За снадевање кондезационих гасних блокова 
природним гасом планирана је мерно-регулациона 
станица „привреда“, капацитета 600 Sm3/h.  

Снабдевање топлотном енергијом објеката 
Комерцијалних делатности планирано је са постојеће  
дистрибутивне гасоводне мреже „Крушевац-
ЦЕНТАР-југ“ из улица Бруски пут и Аеродромска 
према условима дистрибутера природног гаса Јавно 
предузеће „Србијагас“. 

Прикључни гасоводи средњег притиска за 
новопланиране мерно-регулационе станице плани-
рају се од челичних цеви Ø60,3 x3,2 mm. Положај 
прикључних гасовода и мерно-регулационих станица 
дат је на ситуационом цртежу. 

Прикључни гасовод изводи се челичним цевима 
МОП 12 бар. 

Дистрибутивни гасовод изводи се  од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће 
гасоводне мреже.  

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода средњег притиска је 3.0 m. 

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода ниског притиска је 1.0 m. 
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Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода 
је 0.8 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви 
до горње коте тротоара) је 1.0 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.35 m, без примене посебне 
механичке заштите. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саобраћајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.0 m, са механичком заштитом у 
заштитној цеви. 

У зони 5.0 m лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено надвишивање (насипање 
постојечег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

За паралелно вођене других инфраструктурних 
инсталација обавезо је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16.0 бар. 

У појасу ширине по 3.0 m са сваке стране 
рачунајући од осе гасовода минималног радног 
притиска МОП 16.0 и 4.0 бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
зенљаних радова ручним ископом. 

 
2.4.4. Услови за уређење зелених површина 
 
Планирано зеленило на површинама и објектима 

јавне намене – зеленило јавног коришћења 
Планом су дефинисане површине јавног зеленила 

(мање површине парковског типа - парк суседства и 
линеарно зеленило дуж саобраћајница).  

Планирани парк суседства  је површине 1ха и 
налази се у блоку 3.1. између улице Аеродромске и 
простора планираног за спорт и рекреацију. Осим 
хигијенско-санитарне улоге, парк суседства пружа 
могућност за организовање садржаја рекреације, игре 
и одмора становника у непосредном окружењу. При 
уређењу треба користити савремене и  трајне 
елементе пејзажне архитектуре и опреме за дечија 
игралишта. С обзиром да парк треба да задовољи 
потребе корисника различитог узраста и 
интересовања, планирати мање тематске целине. 
Садржаје треба повезати платоима и стазама од 
савремених материјала  који задовољавају услове 
безбедног коришћења и лаког одржавања. Опрему за 
игру деце планирати према узрасним групама. 
Архитектонски и пејзажни елементи треба да буду 
стилски усклађени и прилагођени намени, са 
заједничким обликовним и колоритним елементима. 
Зеленило као основни елемент уређења парка 
формирати према условима терена и на основу улоге 
у стварању повољних микроклиматских услова.   

Садржај парка суседства чини зеленило, 
поплочане површине, опрема за рекреацију и урбани 
мобилијар.  

Учешће зеленила у парку суседства (високо 
дрвеће и жбуње на травнатој подлози) не сме бити 
мање од 60%.  

Дозвољена је изградња терена за мале спортове 
(кошарка, мали фудбал, тенис и сл.), постављање 
справа за фитнес на отвореном, опреме за дечја 
игралишта, изградња пешачких стаза, урбаног 
мобилијара и сл.  

У спољнем појасу према саобраћајницама у 
ширини од 5м, препоручује се формирање ограде од 
зеленила (дрвеће и шибље) без елемената за игру 
деце, клупа и сл. 

Колски саобраћај није дозвољен у самом парку, 
осим у специфичним случајевима за потребе доставе, 
опремања, хитне помоћи, пожарног возила и сл. 

Паркинг за посетиоце обезбедити на ободу парка. 
Парк мора да буде лако доступан и особама са 

посебним потребама. 
Парк мора да буде опремљен комуналном 

инфраструктуром (јавно осветљење, вода и сл.). 
Делови или парк у целини може се ограђивати 

зеленом оградом или чврстом оградом чија ће се 
висина и материјализација дефинисати даљом 
пројектном разрадом. 

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

За израду парка неопходан је пројекат спољног 
уређења и пејзажне архитектуре. 

 
Линеарно зеленило се планира дуж саобраћа-

јница са циљем визуелне заштите, маскирања и 
ублажавања буке, естетског обликовања простора и 
регулисања микроклиматских елемената. 
Организовано је у виду зелених баштица у појасу 
саобраћајница. У зеленим тракама ширине 2-5м 
планира се формирање дрвореда са учешћем 
жбунастих врста и травњаком. У појасу ширине 15 и 
више метара, осим зеленила, дозвољено је и 
постављање урбаног мобилијара, фитнес справа, 
клупа као и изградња пешачких стаза. 

Дозвољено је постављање одговарајућег урбаног 
мобилијара (клупе и сл.). 

У линеарном зеленилу није дозвољено 
формирање дечјих игралишта 

На уличном профилу обавезно се формира 
дрворед са једне или обе стране на тротоару или у 
зеленој траци поред саобраћајнице. 

За израду линеарног зеленила неопходан је 
пројекат спољног уређења и пејзажне архитектуре. 

Планирано зеленило на површинама и објектима 
осталих намена – зеленило ограниченог коришћења 

Зеленило у оквиру привредних и комерцијалних 
делатности, и спорта и рекреације има превасходно 
заштитну, хигијенско-санитарну и декоративну 
улогу. Композиционо решење и избор врста 
условљени су организацијом простора у оквиру 
комплекса, као и захтевима технолошког процеса.  

На парцели је неопходно обезбедити минимално 
10% зелених површина (дрвенасте и жбунасте форме 
на травнатој површини). 

Уколико је потребна заштита од буке, 
аерозагађења, ветра, гасова, прашине, вибрација и сл. 
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зеленило формирати у виду компактних  засада 
листопадне и четинарске вегетације. 

Код избора биљног материјала, пажњу посветити 
врстама са хигијенско-санитарном улогом. 

Декоративним зеленилом нагласити главне улазе 
и важне саобраћајне комуникације (цветне леје, 
топијарне форме и сл.).  

У оквиру слободних зелених површина 
дозвољено је планирати просторе за одмор, опремање 
одговарајућом опремом и мобилијаром. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта 
 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање водовода, фекалне 
канализације, електроенергетских водова, решено 
одвођење атмосферских вода. 

 
2.6. Услови и мере заштите 
 
2.6.1. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
У обухвату плана, на основу Решења Завода за 

заштиту природе Србије, Канцеларија у Нишу, бр.020 
– 3178/2 од 26.11.2019. године, нема заштићених 
подручја за које је спроведен или покренут поступак 
заштите и предметно подручје се не налази у 
просторном обухвату еколошке мреже. 

Планирана детаљна намена површина усклађена 
је са претежним наменама из плана вишег реда (ПГР 
„ЈУГ“). Обзиром на планиране намене, у циљу 
заштите природе и биодиверзитета, од посебног 
значаја је уређење слободних површина у оквиру 
дефинисаних намена и зеленила.  

Постојеће и планиране зелене површине повезане 
су линијским зеленилом у систем градских зелених 
површина „зелене коридоре“. 

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је:  

 поштовање дефинисаних урбанистичких па-
раметара, посебно проценат изграђености, висину и 
изглед објеката, процентуална заступљеност зелених 
површина, утврђена растојања;  

 планирано је потпуно инфраструктурно опре-
мање предметног простора, по највишим еколошким 
стандардима и у складу са процењеним потребним 
капацитетима и условима надлежних предузећа; 

 у оквиру целина планирано је формирање и 
уређење нових зелених површина, дрвореда, 
блоковског зеленила и заштитног зеленила, применом 
аутохтоних, брзорастућих и декоративних врста, уз 
избегавање врста које су алергене и инвазивне;  

 обавезно је прикључење свих објеката на ко-
муналну инфраструктуру и санација свих дегради-
раних површина;  

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко - палеонтолошког типа и минеролошко - 
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, сходно Закону о 

заштити природе, извођач радова је дужан да у року 
од 8 дана обавести надлежно Министарство заштите 
животне средине и да предузме све мере заштите до 
доласка овлашћеног лица.     

 
2.6.2. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину, надлежно одељење Градске 
управе донело је Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја ПДР „Стари аеродром - 
фаза 2“ на животну средину (Службени лист града 
Крушевца, бр.15/2018). 

Подручје у обухвату плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„Југ“.  

Забрањена је свака активност или изградња, која 
на било који начин може да угрози или деградира 
животну средину или утиче на здравље људи и није 
еколошки примерена овој зони.   

Обавезне мере заштите: 
 поштовање задатих урбанистичких параме-

тара, посебно односа изграђених и слободних 
површина, карактера и правила изградње;  

 комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу, 
као и адекватно управљање атмосферским водама и 
отпадом свих врста;  

 поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, применом 
одговарајућих врста зеленила; 

 обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу) и контрола 
квалитета отпадних вода;   

 рационално коришћење енергије, већа 
употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности, пројектовањем зелених кро-
вова и фасада у циљу повећања естетске вредности 
нових објеката, повећања енергетске ефикасности и 
биодиверзитета; 

 примена мера заштите животне средине 
обавезна је при реализацији пројеката (изградња, 
извођење радова) и саставни је део локацијских 
услова; 

 у целинама где је планирана урбанистичко - 
архитектонска разрада, потребна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала, као и 
утицаја на контактне зоне у односу на проветравање, 
осунчање и процентуалне заступљености слободних и 
зелених површина.  

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, на основу Закона о процени утицаја 
и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/08). 
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Заштита ваздуха 
 
Посебне мере заштите ваздуха, поред општих и 

обавезних мера:  
 смањење индивидуалних ложишта и гасифи-

кација насеља, веће коришћење обновљивих извора 
енергије, у циљу смањења емисије угљендиоксида и 
унапређења енергетске ефикасности;   

 приликом планирања нових саобраћајних и 
паркинг површина, обавезно је озелењавање слобо-
дних површина и пејзажно уређење уз обавезно 
поштовање процентуалног учешћа зеленила. 

 
Заштита од буке 
 
У складу са планираном наменом и граничним 

вредностима индикатора буке, утврђују се: тихе зоне 
– заштићене целине и зоне са прописаним граничним 
вредностима од 50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у 
току ноћи, у којима је забрањена употреба извора буке 
који могу повисити ниво буке, а који обухватају: зоне 
индивидуалног становања, зоне спорта и рекреације и 
зеленила, локације вртића и школских објеката, 
туристичке зоне, објекте здравства. 

У циљу заштите од утицаја саобраћајне буке, 
поштовање прописаних удаљења и максимално 
очување постојећег и формирање заштитног зеленог 
појаса (линеарно зеленило) или заштитних баријера 
према саобраћајницама са интензивним саобраћајем 
(ободне улице Бруски пут и Аеродромска).  

Саобраћајне површине пројектовати тако да је 
обезбеђена добра проточност саобраћаја са  
формирањем линеарног зеленила и бициклистичких 
стаза, уз обавезно озелењавање паркинг површина, 
или формирање заштитних баријера.   

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

Они који обављањем делатности или било којом 
активношћу утичу или могу утицати на повећање 
новоа буке, дужни су да спроведу адекватне мере 
звучне заштите при пројектовању, грађењу и 
реконструкцији објеката, тако да се прописане 
граничне вредности за предметну зону не прекораче. 

 
Заштита вода 
 
Заштита вода подразумева превентивне и 

одговарајуће техничко-технолошке мере, односно 
комплетно комунално опремање и уређење локација 
одговарајућом хидротехничком инфраструктуром. 

Обезбеђено је повезивање свих објеката на 
канализациону мрежу и реконструкција постојеће 
канализационе мреже у складу са планираном 
наменом.   

Са свих платоа, саобраћајних површина и 
паркинг простора евакуацију атмосферских вода 
извршити на безбедан начин (таложник за уља и 
масти), уз одговарајући третман пре упуштања у јавну 
канализацију.  

 

Заштита земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално 

коришћење грађевинског земљишта у складу са 
планираном наменом, као и стриктно поштовање 
дефинисаних урбанистичких параметара и обавезно 
процентуално учешће слободних и уређених зелених 
површина.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности и 
изградња објеката, који могу да загаде или 
деградирају земљиште и обавезна је санација свих 
деградираних површина на подручју плана.  

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом је у складу са Локалним 

планом управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, 
третман и одлагање комуналног отпада организовано 
преко надлежног комуналног предузећа. 

 Обавезно је за сваку зграду или групу зграда 
(комплекс) обезбедити простор за постављање судова 
за сакупљање отпада (контејнери), који треба да 
задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве 
свих корисника јавних површина, уз поштовање 
принципа примарне селекције свих врста отпада и 
редовно пражњење судова и транспорт са локација, а 
у складу са условима надлежног комуналног 
предузећа.  

 На јавним просторима и местима окупљања 
(паркови, платои, паркинзи, пешачке комуникације и 
сл.) комунални отпад се прикупља постављањем 
корпи за смеће на микролокацијама.  

 Апроксимативно се поставља, један контејнер 
на 800m2 корисне површине (1,1 контејнер на 1000m2 
бруто површине пословног простора, односно 1 
контејнер на 15 стамбених јединица). 

 Објекти који имају туристичку, спортско-
рекреативну и комерцијално-услужну намену, морају 
имати посебне просторије за привремено одлагање 
комуналног отпада. Величина просторије се утврђује 
према броју корисника, а приступ овом простору мора 
бити повезан на приступни пут (преко рампе за 
приступ комуналног возила). Просторије се налазе у 
оквиру објеката као засебне, без прозора, са 
електричним осветљењем, са точећим местом за 
славину, холендером и Гајгер-сливником са 
решетком. 

 Чврст отпад са карактеристикама секундар-
них сировина или рециклабилни отпад организовано 
се прикупља у посебним контејнерима: жичани за 
папир, картон и пластику, затворени контејнери за 
стакло. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају 
обавезне мере и услове коришћења и уређења 
простора. 
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 Систематско испитивање и праћење нивоа 
нејонизујућих зрачења и вођење евиденције о 
изворима нејонизујућих зрачења и контрола степена 
излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини, 
као и обавезно информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима. 

 Није дозвољено планирање и постављање 
уређаја и припадајућег антенског система базних 
станица мобилне телефоније на објектима: дечијих 
вртића, школа, простора дечијих игралишта и сл. 
удаљеност од парцеле мора бити већа од 50м. 

 При реализацији објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине о 
потреби израде Студије о процени утицаја на животну 
средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
114/08).  

 
Јавни надземни паркинг простори  
 
Обавезе носиоца пројеката:  
 спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, као и мере које се односе 
на мере заштите у току изградње објекта, мере 
заштите вода и заштиту од буке;  

 уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења и уколико 
конкретна локација то захтева, предвидети 
формирање заштитног зеленог појаса, као и 
максимално очување постојећег зеленила и вредних 
примерака дендрофлоре на локацији;  

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 

 
Пројекти урбаног развоја (трговачки, пословни и 

продајни центри; стадиони) 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 
У деловима комплекса центра намењеног за 

пословање, обављати искључиво делатности које не 
угрожавају квалитет животне средине, не производе 
буку или непријатне мирисе, односно не умањују 
квалитет боравка у објектима и њиховој околини. 

Применити опште и посебне санитарне мере и 
услове у складу са законом и важећим прописима 
којима се уређује област санитарног надзора, у 
случају да се на делове комплекса или планиране 
активности примењују одредбе ових прописа (хотели, 
угоститељство, и сл.). 

Обезбедити потребне количине воде за рад 
комплекса, укључујући унутрашњу и спољну 
хидрантску мрежу, односно захтеве противпожарне 
заштите; испоштовати посебне услове или 
сагласности које су утврдили надлежни органи и 
организације. 

При пројектовању и изградњи гаража, планирати 
и применити мере и услове прописане за коришћење 
и изградњу ове врсте објеката, као и неопходне мере 
заштите од могућих удеса (пожар, просипање, 
исцуривање хемикалија) и мере за отклањање 
последица у случају удесних ситуација, уз обавезно 
прибављање сагласности надлежног органа за 
предвиђене мере заштите од пожара.   

Обезбедити посебан простор, све потребне 
услове и опрему за сакупљање, разврставање и 
привремено чување различитих отпадних материја 
(комунални и амбалажни отпад, органски отпад и др.), 
у складу са законом и другим прописима којима се 
уређује поступање са секундарним сировинама, 
опасним и другим отпадом. 

Реализација стадиона планирана на одговарајућој 
локацији, која мора да задовољи све услове за ову 
врсту пројекта, у погледу спровођења појачаних мера 
безбедности, саобраћајног приступа и сл.   

  
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације планских решења, 

приликом извођења радова на припреми терена и 
изградњи објеката, планирати и применити следеће 
мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе; 

 уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, 
извођач радова и инвеститор је дужан да о томе 
обавести надлежну организацију за заштиту природе 
и предузме потребне мере до доласка овлашћеног 
лица.  
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2.6.3. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени одгова-
рајућим средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо-техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановима 33. и 
34. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обли-

ковати у свему према постојећим техничким 
прописима за заштиту од пожара, Закону о заштити 
од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 
87/18), локалном Плану заштите од пожара, као и 
посебним градским одлукама. 

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

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

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

 у јавним и објектима јавне намене (јавна 
управа, спортске сале, стадиони, игралишта, под-
земне и веће гараже, трафо станице, котларнице, по-
словне просторије и други објекти), у свему се морају 
применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване 
мере заштите од пожара изведене; 

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

 објекти јавне намене морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и др. 
средствима, као и уређајима за дојаву пожара); 

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

 
Да би се отпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и 
запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 
54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима 
за хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.гласник 
РС", бр.3/18), Правилнику о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног 
ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" 
бр. 24/87), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о 
техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000 В ("Сл. лист 
СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким 
нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара 
("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о смештању 
и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), 
Правилника о техничким нормативима за заштиту 
од пожара станбених и пословних објеката и 
објеката јавне намене ("Службени гласник РС", бр. 
22/19), и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17.1 бр. 217-433/19 од 25.10.2019. год.  

 
2.6.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и 

културних добара од природних непогода, планира се 
у складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради интегралног 
информационог система о прородним непогодама. На 
основу Закона о ванредним ситуацијама, јединица 
локалне самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.6.5. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје 
обухваћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, 
што означава условну повољност са аспекта 
сеизмичности и није област са сопственим трусним 
жариштем. У односу на максимални очекивани 
интензитет земљотреса, заштита подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима при при пројектовању и 
грађењу. 
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2.6.6. Услови и мере заштите од ратних 
дејстава 

 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне орга-
низације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.7. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу нових 
објеката. 

Обавезни елементи приступачности су: 
 елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
 елементи приступачности кретања и боравка у 

простору – пословне зграде и објекти за јавно 
коришћење; 

 елементи приступачности јавног саобраћаја. 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица у складу са Правилником о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности оси-
гурати услове за несметано кретање на следећи начин: 

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 

топлотну заштиту, енергетски ефикасних техноло-
гија, енегетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са про-
писима из ове области (Правилником о енергетској 
ефикасности зграда, "Сл. гласник РС", бр.61/11 и 
Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда, "Сл. гласник РС", бр.69/12 и др.). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије од:  

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

услужним делатностима 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
 Рационална употреба квалитетних енергената 

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

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

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

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

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

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 Извођење грађевинских радова на свим 
објектима у границама Плана, у циљу повећања 
енергетске ефикасности - боља изолација, ефикасније 
грејање и хлађење; 

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

 Побољшање енергетске ефикасности водо-
вода и канализације – уградњом фреквентних 
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 
побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница, уградњом 
термостатских вентила, ефикасније искоришћење 
водених ресурса кроз инсталирање система за 
пречишћавање воде у објектима и њено поновно 
коришћење у санитарне сврхе. 
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда урба-

нистичког пројекта, пројеката парцелације, одн. 
препарцелације,урбанистичко-архитектонског 
конкурса и Пројекта пејзажно-архитектонског 
уређења 

 
Даља разрада урбанистичким пројектом за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене и урбанистичко архи-
тектонске разраде локације тј. дефинисања и 
верификације јединственог урбанистичко-архи-
тектонског решења пре изградње прописана је за: 

 изградњу објеката спорта и рекреације тип 
СР-01 у урбанистичком блоку 3.1. 

 изградњу објеката комерцијалних делатности 
у урбанистичком блоку 3.2. 

 изградњу објеката привредних делатности у 
урбанистичком блоку 3.3. 

 изградњу објеката компатибилне намене, 
уколико је компатибилана намена заступљена више 
од 50% површине објекта детаљне намене, 

 изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 
средине (на основу претходно прибављеног 
мишљења надлежног органа), 

Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно 
је поштовање правила уређења и грађења, елемената 
регулације, мера и услова заштите овог Плана. 

За локације које се разрађују урбанистичким 
пројектом обавезно је планирање места за контејнере 
и обавезна је примена мера заштите животне средине 
из овог плана. 

Даља разрада пројектима парцелације и 
препарцелације као и геодетски елаборат исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних 
парцела истог власника, у складу са одредбама овог 
Плана, прописана је за:  

 све јавне површине у оквиру плана (улице, 
паркове, тргове, скверове, пешачке стазе и др.) по 
указаној потреби ради формирања грађевинске парцеле. 

За површине осталих намена, пројекти 
парцелације, одн. препарцелације радиће се у складу 
са Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

Даља разрада Пројекта пејзажно-архитектонског 
уређења, прописана је за: 

 уређење слободних и зелених површина за 
објекте спорта и рекреације, објеката комерцијалних 
и привредних делатности, 

 уређење слободних и зелених јавних 
површина 

уз уважавање свих стандарда и параметара из 
планске документације вишег реда, као и потреба 
различитих старосних категорија. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 

3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Општа правила парцелације садрже услове за 

формирање грађевинских парцела у односу на начин 
приступања на јавну саобраћајну површину, 
минималну ширину фронта и минималну површину 
парцеле. 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу.  

Услови за формирање грађевинске парцеле дефи-
нисани су регулационом линијом према јавној површи-
ни, границама према суседним парцелама и преломним 
тачкама, које су одређене геодетским елементима. 

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

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

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт 
буде остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
посебним правилима грађења. 

Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа. 

Грађевинска парцела се формира, уз поштовање 
постојећих катастарских парцела и правила овог Плана, 
задржавањем катастарских парцела које постају 
грађевинске уколико задовољавају мини-малне 
прописане услове; од делова катастарских парцела; 
спајањем целих или делова катастарских парцела. 

Ако постојећа катастарска парцела не испуњава 
услове прописане овим планом, обавезна је израда 
пројекта препарцелације у циљу укрупњавања и 
формирања грађевинске парцеле према правилима 
овог плана. 

Промена граница катастарских парцела и 
формирање грађевинских парцела спајањем и деобом 
катастарских парцела, целих или делова, у свему 
према условима плана, а у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 
50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
-  др. Закон и 9/20) и Правилником о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 
бр.64/15); 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 
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3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 државни пут IБ реда (Бруски пут) .............22м 
 терцијална саобраћајница ..........................12м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 

Положај објекта на парцели дефинише се грађе-
винском линијом у односу на: 

 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на парцели, 
 не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
Грађевинска линија подземних етажа или 

објеката може се утврдити и у појасу између регу-
лационе и грађевинске линије надземних етажа, као и 
у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако 
то не представља сметњу у функционисању објекта 
или инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе 
парцеле. Она се дефинише посебно уколико се не 
поклапа са грађевинском линијом приземља. 

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

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

За изградњу објеката јавне намене (подземне 
јавне гараже, подземни пешачки пролази, надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), подземна 
и надземна грађевинска линија утврђује се у појасу 
регулације. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Тип и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње: 
 спорт и рекреација – типови СР-01, СР-03 

Садржаји спорта и рекреације остварују се у 
затвореним и отвореним објектима, намењеним већем 
броју корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске хале, стадиони и сл. 

Садржаји спорта и рекреације остварују се у 
отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена (игралишта за фудбал, кошарку, 
одбојку, рукомет, тенис и др.), бициклистичке, трим и 
шетачке стазе, простори за игру деце, фитнес справе 
на отвореном, терени за мини голф и др. 

 
 комерцијалнe делатности – тип: КД-01,                     

КД-03, КД – 041 
Комерцијалне делатности подразумевају 

површине и објекте намењене комерцијалним 
делатностима и пословању, у смислу канцеларијских 
пословних простора, већих простора и комплекса 
намењених комерцијалном пословању, трговачко-
пословне центре, пословне објекте, велике маркете, 
сервисе, изложбене просторе, просторе за продају 
намештаја и др., као и све друге непроизводне 
комерцијалне и пословне делатности које захтевају 
веће површине и капацитете, односно формирање 
објеката намењених искључиво овој намени. 

Комерцијалне делатности подразумевају обавља-
ње свих врста непроизводних делатности, чији су 
садржаји еколошки и функционално примерени зони 
у којој се граде и који се по карактеру и капацитету 
могу организовати у оквиру планираних објеката и 
услова простора. Пословни садржаји не смеју 
угрожавати основне садржаје,  посебно у погледу 
заштите животне средине, нивоа буке и аерозагађења.  

Комерцијалне делатности подразумевају 
делатности у функцији туризма: хотели, хостели, 
мотели, апартмани и сл. 

Комерцијалне делатности, се могу организовати 
у приземним етажама објекта или у оквиру 
самосталног објекта. 

 
 привредне делатности ПД-02 
Подразумева привредне делатности, односно 

индустријску и занатску производњу високе или 
посебно еколошки чисте технологије, технологије 
унапређене производње, одрживе производне 
технологије и сл. 

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

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
 зеленило 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама категорију, односно тип 
зеленила одређује тип намене у чијој је функцији. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, урбани 
мобилијар и опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати 
на свим површинама. 

Инфраструктурна мрежа и објекти, јавне 
саобраћајне површине и објекти, водне површине и 
објекти, остале саобраћајне површине и објекти су 
компатибилне са свим наменама. 
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Тип и намена објеката чија је изградња 
забрањена 

 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом. 

Забрањена је изградња помоћних објеката. 
У оквиру грађевинских парцела са објектима 

комерцијалних делатности, забрањено је 
складиштење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки 
нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана 
у складу са Законом којим се уређују геолошка и 
инжењерско-геолошка истраживања, у инжењерско-
геолошким студијама, елаборатима и другом 
документацијом. 

Забрањена је изградња објеката и извођење 
радова на простору предвиђеном за заштитне 
појасеве, односно не могу се градити објекти и 
вршити радови супротно разлогу због којег је појас 
успостављен. 

Забрањена је изградња објеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, а за 
које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну 
средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

У урбанистичком блоку 3.4., непосредно уз улицу 
Бруски пут изграђен је магистрални цевовод. 

Изградња у заштитноj зони магистралног 
цевовода: 

 
Заштитни  појас цевоводе  износи по 3 m са обе 

стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви. 
У појасу заштите: 
 није дозвољена изградња објеката, ни вршења 

било којих радњи које могу загадити воду или 
угрозити стабилност цевовода, 

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

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

 није дозвољено насипање земљом (као ни 
скидање земље) и промена нивелете терена у циљу 
изградње приступног пута на предметној парцели. 

 
Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 

индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња и 
других објеката, исте или компатибилне намене, чија 

намена не угрожава основни објекат и суседне 
објекте. 

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

Површина посебних објеката: рекламни стубови 
и сл., не урачунава се при утврђивању индекса 
изграђености, односно индекса заузетости 
грађевинске парцеле. 

 
Урбанистички параметри 
 
Урбанистички параметри дати су као максималне 

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

 Бруто развијена грађевинска површина 
(БРГП) јесте збир површина свих надземних етажа 
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта 
- спољне мере ободних зидова (са облогама, 
парапетима и оградама). 

 Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте 
однос бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне 
површине грађевинске парцеле. 

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

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

 Гараже у подземним етажама не рачунају се у 
индекс изграђености парцеле.  

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 

једну границу грађевинске парцеле), 
 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу. 

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

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката не може бити 
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     128 
 

 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта). 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прелазити регулациону линију. 

 
Грађевински елементи на нивоу приземља  
 
Грађевински елементи објекта на нивоу 

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

 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 излози локала – 0,9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

 транспарентне браварске конзолне надстре-
шнице 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. 

 
Спољашње степениште 
 
Отворене спољне степенице могу се постављати 

на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 
увучена мин 3.0м у односу на регулациону линију и 
ако савлађује висину до 0.9м. Степенице које 
савлађују висину преко 0.9м улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи 
део објекта не могу ометати пролаз и друге функције. 
Корисна ширина пролаза на парцели поред једне 
стране објекта мора бити најмање 2.5м без физичких 
препрека. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Парцела мора имати директан приступ на пут или 

другу јавну површину намењену за саобраћај тј. није 
могуће формирање приватног пролаза за парцелу. 

 
Паркирање 
 
Услови за паркирање дати су у поглављу 2.4.2.2. 
 
Одводњавање површинских вода 
 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Савременим архитектонским формама, атракти-

вним елементима, применом нових конструктивних 
система и квалитетних материјала, еколошки 
прихватљивих, за фасадну облогу, а у складу са 
начелима унапређења енергетске ефикасности која се 
односе на смањење потрошње свих врста енергије, 
уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње 
применом техничких мера, стандарда и услова 
планирања, пројектовања, изградње и употребе 
објеката. У складу са  наменом објекта и карактером 
локације, као и увођењем елемената урбаног дизајна, 
треба допринети формирању новог визуелног 
идентитета простора, у складу са наменом, 
карактером и временом у коме објекат настаје.  

Обавеза је остварити и урбанистичку и 
архитектонску хармоничност са окружењем. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

За обраду фасада објеката могу се користити све 
врсте, како природних тако и вештачких материјала, 
технички и биолошки исправних, који подлежу 
важећим стандардима,. 

Посебно водити рачуна о обради фасада објеката 
(фасадној профилацији, детаљима фасаде) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и архитектон-
ских вредности објекта. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Кровови се изводе као равни и коси, двоводни и 

вишеводни, уз примену адекватног нагиба према 
примењеном кровном покривачу, с тим да је нагиб 
крова и покривни материјал потребно прилагодити 
архитектури објекта. 

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Дозвољена је изградња кровних башти и 
постављање транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

 
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 и ниједним својим делом не сме прећи 
вертикалну раван границе парцеле према суседу. 

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 нормативима и то:  
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 1 контејнер на 500м2 корисне површине 
пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, 
у габариту објекта или изван габарита објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.4.3. 

Услови за уређење површина за инфраструктурне 
објекте и комплексе и условима надлежних 
институција. 

 
3.3 Правила грађења по урбанистичким 

блоковима 
 
Правила грађења представљају скуп 

урбанистичких услова регулације и изградње који се 
односе на појединачне грађевинске парцеле. 

 
3.3.1. Правила грађења за урбанистички блок 3.1. 
 
детаљна намена 
 
спорт и рекреација 
 
Планирана је изградња садржаја спорта и рекре-

ације, намењена већем броју корисника различитих 
категорија. 

Планирани спортски комплекс може садржати 
више спортских објеката као што су: отворени спортски 
терени (игралишта за фудбал, кошарку, одбојку, 
рукомет, тенис, трим стазе, фитнес површине, дечија 
игралишта и сл.), затворени спортски објекти (спортске 
хале, спортски балони и сл.). 

Спортски комплекс, стадион са теренима, 
трибинама, теренима за тренинг и свим неопходним 
пратећим садржајима (свлачионице, комерцијални 
садржаји, администрација, медији, ВИП, техничке 
собе и сл.) може бити капацитета до 8 250 седишта. 

За изградњу објеката из области спорта и 
рекреације, поред урбанистичких услова одређених 
планом, користе се и критеријуми и нормативи за 
конкретну врсту објекта. 

 
компатибилна намена 
 
комерцијалне делатности (трговина, угости-

тељство, туризам, пословање и сл.) и зеленило (парк 
суседства) 

Поред спортских објеката као обавезног 
садржаја, у оквиру планираног спортског комплекса 
могућа је реализација и капацитета комерцијалних 
делатности (трговина и угоститељство туризам, 
пословање и сл.) који морају бити усклађени са 
спортском наменом комплекса. 

Зеленило се планира као парк суседства чији 
садржај осим зелених површина чине  и садржаји 
рекреације, игре и одмора. Планиране су различите 
тематске целине повезане стазама и платоима 
опремљеним урбаним мобилијаром. Планирана је 
изградња терена за мале спортове (кошарка, мали 
фудбал, тенис и сл.), постављање справа за фитнес на 
отвореном и сл. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

 
урбанистички параметри 
 

тип висина 
тип 

објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин.% 
зелених 
повр- 
шина 

СР-01 

у складу са 
технолошким 
захтевима 
спортског објекта 

слободно- 
стојећи 

30 20 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих 

објеката. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

 
индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости је 30%. 
 
напомена: У прорачун индекса изграђености не 

улазе етаже испод коте приземља намењене паркирању 
возила у оквиру подземних гаража, смештају неопходне 
инфраструктуре и технологије. У прорачун индекса 
изграђености не улазе површине отворених спортских 
терена, али се урачунавају корисне површине испод 
трибина.  У прорачун индекса заузетости не урачунавају 
се површине отворених спортских терена, али се рачуна 
фудбалски стадион. 

 
висина објекта 
 
Висина објекта  у складу са технолошким захтевима 

спортског објекта и одредбама правилника о ближим 
условима за обављање спортских активности и 
делатности („Службени гласник РС“ бр.17/13). 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Минимално удаљење између спортских објеката 

износи ½ висине вишег објекта.  
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архитектонско обликовање објеката 
 
Сви објекти у оквиру спортског комплекса морају 

представљати јединствену функционално-естетску 
целину, а архитектонски склоп објеката мора бити 
усклађен са њиховом спортском или пратећом 
наменом. Планирани спортски објекти у оквиру 
спортских комплекса морају бити реализовани у 
складу са националним и међународним стандардима 
за планирану спортску намену. У складу са Законом о 
спорту ("Службени гласник РС" бр. 10/2016) и другим 
законима сви спортски објекти морају бити 
реализовани на начин да буду прилагођени и 
приступачни лицима са посебним потребама (деца, 
старе особе и особе са инвалидитетом).   

При планирању и реализацији максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у 
циљу енергетски ефикасније градње.  

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 

Ограда мора бити транспарентна, а тип и висину 
ускладити према врсти спортских делатности и 
околних спортских садржаја. 

 
паркирање 
 
У оквиру планираних спортских комплекса 

неопходно је предвидети отворене површине и/или 
гаражни простор за стационирање возила запослених, 
корисника и посетилаца, према нормативима. 

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
 
Минималан % незастртих озелењених површина – 

површина у директном контакту са тлом не могу бити 
мање од 20%. 

Зелене површине у оквиру спортских комплекса 
морају имати заштитну, мелиоративну (побољшање 
микроклиме), санитарно-хигијенску и социјалну 
функцију.   

Зелене површине морају бити визуелно и естетски 
усклађене са наменом простора и архитектуром 
објекта. У том смислу, неопходно је користити 
аутохтону вегетацију и квалитетан садни материјал.  

Такође потребно је обезбедити вртно-архитекто-
нске елементе (стазе, водене елементе и др.), 
стандардну инфраструктуру и систем за наводњавање. 
Препоручује се озелењавање равних кровова 
надземних објеката.   

Учешће зеленила у парку суседства (високо дрвеће и 
жбуње на травнатој подлози) не сме бити мање од 60%.  

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

3.3.2. Правила грађења за урбанистички блок 3.2. 
 
детаљна намена 
 
комерцијалне делатности  
 
Планирана је изградња објеката комерцијалних 

делатности и пословања, у смислу канцеларијских 
пословних простора, већих простора и комплекса 
намењених комерцијалном пословању, трговачко-
пословни центри, пословни објекти, велики маркети, 
сервиси, изложбени простори, простори за продају 
намештаја и др., објеката у функцији туризма: хотели, 
мотели, апартмани и сл., са свим пратећим садржајима. 

У оквиру грађевинске парцеле са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је 
складиштење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и: отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др.  

 
компатибилна намена 
 
Није дозвољена изградња других, компатибилних 

намена. 
 
урбанистички параметри 
 

тип 
спрат-
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле  
(м2) 

 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

КД-01 до П+2 40% 1500 30 

КД-041 до П+5 60% 

 
у односу на 
планиране 
садржаје и 
смештајне 
капацитете 

30 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

 
спратност објеката 
 
Планирана је изградња објекта, спратности П+2 и 

П+5. 
 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност је 5.0м. 
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грађевински елементи и испади на објекту 
 
Није дозвољено упуштање делова објеката у 

јавну површину. 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати у духу савремене архи-

тектуре, користећи савремене материјале и боје, а 
волуменом се уклапајући у градитељски контекст као 
и намену објекта. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у призе-
мљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, баште 
и сл.) при пројектовању остварити ефекат јединства 
објекта и окружења, тако да они чине јединствену и 
нераскидиву целину, посебно према пешачким стаза-
ма и околним зеленим и парковским површинама. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање парцела живом оградом 

или транспарентном оградом до висине од 1,4м, са 
парапетом од 0,4м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој 
се објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % озелењених површина на парцели 

је 30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 
10%. 

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.3. Правила грађења за урбанистички блок 3.3. 
 
детаљна намена 
 
Привредне делатности  
 
Планирана је изградња објеката привредних 

делатности, односно индустријска и занатска 

производња високе или посебно еколошки чисте 
технологије, технологије унапређене производње, 
одрживе производне технологије и сл., које чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. 

 
компатибилна намена  
 
Компатибилна намена која може бити 

заступљена је изградња објеката комерцијалних 
делатности, у смислу трговине, пословања, сервиса, 
изложбених простора и простора за продају, 
угоститељство, туризам, пословање и сл., објекти за 
спорт и рекреацију, у смислу спортских хала, објекати 
сајамског, изложбеног и мултифункционалног 
карактера и сл. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у оквиру привредних објеката или у 
посебним објектима. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор и угрози животну 
средину. 

 
урбанистички параметри 
 

тип 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ 
(%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-02 до П+1 40% 800 16 
 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

 
спратност објекта 
 
Планирана је изградња објекта спратности П+1. 
 
међусобна удаљеност објеката 
 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 
5м. 

Међусобно растојање између објеката је 
минимално 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 
5м. 

грађевински елементи и испади на објекту 
 
Није дозвољено упуштање делова објеката у 

јавну површину. 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
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надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура 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. 

Објекте пројектовати у духу савремене 
архитектуре, користећи савремене материјале и боје, 
а волуменом се уклапајући у градитељски контекст 
као и намену објекта. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати оградом 

од непрозирног парапета од чврстог материјала или 
да цела буде непрозирна и од чврстог материјала, до 
висине од 2.50м, рачунајући од коте тротоара. 
Максимална висина ограде одређена је врстом 
производног и технолошког процеса који се ограђује. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој 
се објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Обавезан је појас заштитног зеленила у зони 

привредних делатности, интерно у границама 
комплекса. 

Минималан % озелењених површина на парцели је 
30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 10%. 

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.4. Правила грађења за урбанистички блок 3.4. 
  
детаљна намена 
 
комерцијалне делатности  
 
Планирана је изградња објеката комерцијалних 

делатности и пословања, у смислу канцеларијских 
пословних простора, већих простора и комплекса 
намењених комерцијалном пословању, трговачко-
пословни центри, пословни објекти, велики маркети, 
сервиси, изложбени простори, простори за продају и 
др., односно могу служити за обављање привредних 

делатности (занатска производња, гараже, радионице, 
сервиси и сл.) 

У оквиру грађевинске парцеле са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је 
складиштење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и: отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др.  

 
компатибилна намена 
 
зеленило (линеарно зеленило) 
 
Планира се дуж улице Бруски пут са циљем 

визуелне заштите, ублажавања буке, естетског 
обликовања простора, као и заштите инфра-
структурног појаса, линијско зеленило организовано 
у виду зелених баштица са дрворедом жбунастих 
врста и травњаком, са урбаним мобилијаром, фитнес 
справама, клупама и сл. 

 
урбанистички параметри 
 

тип 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле  
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

КД-01 
до  

П+2 
40% 1000 30 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих обје-

ката. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

 
спратност објеката 
 
Планирана је изградња објекта спратности П+2. 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност је 5.0м. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Није дозвољено упуштање делова објеката у 

јавну површину. 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м.  
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архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати у духу савремене архите-

ктуре, користећи савремене материјале и боје, а 
волуменом се уклапајући у градитељски контекст као 
и намену објекта. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у при-
земљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
пешачким стазама и околним зеленим и парковским 
површинама. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање парцела живом оградом 

или транспарентном оградом до висине од 1,4м са 
парапетом од 0,4м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој 
се објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % озелењених површина на парцели 

је 30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 
10%. 

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Спровођење плана врши се применом правила 

уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 
Свака изградња објеката и извођење грађевин-

ских и других радова мора бити у складу са прави-
лима грађења и уређења прописаним овим Планом. 

Планска решења реализоваће се изградњом нових 
објеката, искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС", бр. 

22/15) је једино могућа за параметре који нису планом 
одређени. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.2. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози: 
 

1. Постојећa намена површина 1:1000 
2. План намене површина 1:1000 

3. 
Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних 
површина 

1:1000 

4. 

План грађевинских парцела за 
јавне намене са аналитичко-
геодетским елементима за 
обележавање 

1:1000 

5. 
Водоводна и канализациона 
мрежа и објекти 

1:1000 

6. 
Електроенергетска и 
телекомуникациона мрежа и 
објекти 

1:1000 

7. Енергофлуиди 1:1000 
 
4.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-441/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - 
Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Сл.лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020 године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “БИВОЉЕ 3” У 
КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 4580/1, 4580/2, 

4580/3 И 5954 СВЕ КО КРУШЕВАЦ 
 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Бивоље 3“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 све КО Крушевац: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
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42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19 – др. закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

 Одлука о изради Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Бивоље 3“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 све КО Кру-
шевац, бр. 350-963/2019 од 25.12.2019.г. („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 16/19).  

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Бивоље 3“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 све КО Крушевац: 

 ПГР Исток 1 („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
10/18) 

 
Обухват измена 
 
Измене и допуне плана обухватају:  
(1) делове графичког прилога у границама 

обухвата ових Измена и допуна плана детаљне 
регулације, и то у прилогу: 

 Урбанистичка регулација са саобраћајним 
решењем (лист бр. 3) 

Измене у графичком делу плана се односе на 
измене у делу положаја грађевинских линија.  

За делове плана који нису наведени у овим 
Изменама и допунама плана у потпуности се 
примењује План детаљне регулације  „Бивоље 3“ 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18). 

 
2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ 
    И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
2.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана је следећи 

графички прилог, у размери 1:500: 
 
1. Урбанистичка регулација се саобраћајним 

решењем; 
 
Наведени графички прилог је израђен за обухват 

Измене и допуне плана, и он у својој граници, у 
потпуности мења истоимени графички прилог Плана 
детаљне регулације „Бивоље 3“ у Крушевцу („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18). 

 
2.2. Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-429/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - 
Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), члана 
32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Сл.лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ ФОНТАНА” У 

КРУШЕВЦУУ ДЕЛУ К.П.БР. 1785/1 И  
К.П.БР. 1777 ОБЕ КО КРУШЕВАЦ 

 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Трг Фонтана“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 1785/1 и к.п.бр. 1777 обе КО Крушевац: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19 – др. закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

 Одлука о изради Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Трг Фонтана“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 1785/1 и к.п.бр. 1777 обе КО Крушевац, бр. 
350-961/2019 од 25.12.2019.г. („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 16/19).  

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Трг Фонтана“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 1785/1 и к.п.бр. 1777 обе КО Крушевац: 

 ПГР Центар („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
12/16) 

 
Обухват измена 
 
Измене и допуне плана обухватају:  
(2) делове текстуалног дела плана који се односе 

на промену површина у оквиру урбанистичких зона и 
то : 

(3) поглавље 2. Правила уређења, део 2.1. Подела 
на карактеристичне зоне и целине, планирана намена 
површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, тачка 2.1.1. 
Урбанистичка потцелина 1.1.6, тачка 2.1.1.1 
Урбанистичка зона А.1: вишепородично становање 
ВС-03 и тачка 2.1.2. Урбанистичка потцелина 1.2.2., 
тачка 2.1.2.1 Урбанистичка зона Б1: вишепородично 
становање ВС-02 делове графичких прилога у 
границама обухвата ових Измена и допуна плана 
детаљне регулације, и то у прилозима: 
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 Планирана намена површина (лист бр. 2) 
 Регулационо нивелациони план са зонама за 

изградњу (лист бр. 3) 
 План површина јавне намене са аналитичко 

геодетским елементима (лист бр. 4) 
Измене у графичком делу плана се односе на 

измене регулационих и грађевинских линија, као и 
површина јавне намене и површина намењених за 
остале намене у обухвату Измене и допуне плана.  

Измене у списку Координата граница јавног 
земљишта проистичу из промене регулационих 
линија у  обухвату Измене и допуне плана. 

За делове плана који нису наведени у овим 
Изменама и допунама плана у потпуности се 
примењује План детаљне регулације  „Трг фонтана“ 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/17). 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ  
    ДЕЛУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
У текстуалном делу Плана детаљне регулације 

„Трг Фонтана“ у Крушевцу („Сл. лист града Кру-
шевца“, бр. 12/17) врше се измене наведене у 
наставку. 

(1) 
У поглављу 2. Правила уређења, део 2.1. Подела 

на карактеристичне зоне и целине, планирана намена 
површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, тачка Урбанистичка 
потцелина 1.1.6, тачка 2.1.1.1 Урбанистичка зона А.1: 
вишепородично становање ВС-03 уносе се следеће 
измене; 

 
(а) 
У првој реченици текста бришу се речи и 

наведена површина: „површине 2345м2“ и уносе се 
речи „површине 2334м2“. 

 
(б) 
Брише се табела која има следећи садржај: 
 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Вишепородично становање  
ВС-03 

1.820 

Јавни паркинг простор 330 

Објекат под заштитом 195 

Укупно 2.345 

Уместо наведене табеле уноси се табела са 
следећим садржајем: 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање ВС-03 1.820 

Јавни паркинг простор 319 

Објекат под заштитом 195 

Укупно 2.334 

 
(2) 
У поглављу 2. Правила уређења, део 2.1. Подела 

на карактеристичне зоне и целине, планирана намена 

површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, тачка Урбанистичка 
потцелина 1.2.2, тачка 2.1.2.1 Урбанистичка зона Б.1: 
вишепородично становање ВС-02 уносе се следеће 
измене: 

 
(а) 
У првој реченици текста бришу се речи и 

наведена површина: „површине 21.910м2“ и уносе се 
речи „површине 21.921м2“. 

 
(б) 
Брише се табела која има следећи садржај: 
 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање ВС-02 19.910 

Саобраћајнице 2.000 

Укупно 21.910 

 
Уместо наведене табеле уноси се табела са 

следећим садржајем: 
 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање ВС-02 19.921 

Саобраћајнице 2.000 

Укупно 21.921 

 
(3) 
У списку Координата граница јавног земљишта 

уносе се следеће измене: 
(а) 
Уносе се нове тачке са следећим ознакама и 

координатама: 
463 7527288,77 4826181,27 
464 7527306,18 4826180,98 
Све наведене тачке усклађене су са измењеним 

регулационим линијама и приказане су у 
одговарајућим графичким прилозима. 

(а) 
Брише се реченица: 
„Катастарске тачке које задржавају своје 

координате од 1 до 585, приказане су у графичком 
прилогу.“ 

Уместо наведене реченице додаје се следећа: 
„Катастарске тачке које задржавају своје 

координате, и то: од тачке 1 до тачке 263, и од тачке 
265 до тачке 585, су у графичком прилогу приказане 
црном бојом.“ 

  
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ 
    И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози, у размери 1:500: 
1. Планирана намена површина; 
2. Регулационо нивелациони план са зонама за 

изградњу; 
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3. План површина јавне намене са аналитичко 
геодетским елементима; 

 
Наведени графички прилози су израђени за 

обухват Измене и допуне плана, и они у својој 
граници, у потпуности мењају истоимене графичке 
прилоге Плана детаљне регулације „Трг Фонтана“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/17). 

 
3.2. Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-430/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
125 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др. закон и 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

                   
   О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ К2“  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Индустријске зоне К2“ у Крушевцу  (у даљем тексту: 
План). 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у оквиру „северне инду-

стријске зоне“ и налази се у западном делу ПГР-а 
Север. Простире се источно од улице Јасички пут, 
која чини западну границу, до индустријског 
колосека, који је граница са североисточне стране, 
укупне површине од око 6,0ха.  

Планом су обухваћене следеће катастарске 
парцеле целе: 944/2, 944/7, 944/5, 944/8, 945/3, 946/3, 
946/2, 947, 948/5, 948/6, 949/5, 949/6, 950/3, 963, 964, 
966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 962/2, 973/3, 2123, 2083/4, 
1156/1, 1156/2, 946/12, као и делови к.п.бр. 946/1, 
1153/3, 946/6, 944/1, 950/1, 950/2, 962/1, 961/1 све КО 
Лазарица.  

Граница обухвата Плана приказана је у графи-
чком прилогу и може се сматрати прелиминарном, а 
коначна граница биће дефинисана у фази припреме 
Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
На основу ПГР-а Север опредељене су зоне и 

целине за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације, што се односи и на предметни план, који 
обухвата простор у оквиру урбанистичке целине 6.2. 
део потцелине 6.2.10. Планирана претежна намена је 
привредна делатност и део планиране саобраћајнице 
која повезује источну и западну обилазницу, а 
допунске намене су комерцијалне делатности, спорт 
и рекереација и пратећа комунална инфраструктура.   

Планом је дефинисана основна саобраћајна 
матрица, као и комплетно опремање комуналном 
инфраструктуром, „што је основ за развој привредних 
делатности, уређење неизграђених, као и формирање 
нових привредних зона, односно за њихово 
ефикасније привођење намени.“   

„Комерцијалне делатности планиране су као 
допунска намена, обзиром на трасе главних 
саобраћајних коридора (планирани ауто-пут, северна 
и источна обилазница, веза западне са источном 
обилазницом) који чине планско подручје 
атрактивним за њихов развој.“  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације. 

 
Члан 4. 

 
Основни принцип планирања, подразумева 

детаљну разраду у складу са смерницама плана вишег 
реда и савременим захтевима и стандардима 
планирања, чиме се стварају услови за уређење и 
опремање површина опредељене за развој 
привредних делатности.  

Планирана претежна намена је привредна 
делатност типа ПД-01 и део планиране саобраћајнице 
која повезује источну и западну обилазницу и 
комплетно комунално опремање потребном 
инфраструктуром.      

Простор у обухвату Плана је делимично 
изграђен, а планом вишег реда планирано је 
комплетно комунално уређење у складу са плани-
раном наменом, као и усаглашавање са планским 
решењима из ППППН инфраструктурног коридора 
аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина. Плани-
рано је опремање инфраструктуром целокупног 
подручја и  привођење простора планираној намени.   

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање услова за 

уређење и резервисање простора за потребе изграње 
аутопута, као и неопходних садржаја и опремања 
неизграђеног грађевинског земљишта, решавање 
имовинских односа, уређење и опремање локација 
потребним садржајима и одговарајућом комуналном 
инфраструктуром.  
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План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне 
намене, односно регулисање имовинских односа у 
складу са посебним прописима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој привредних 
делатности, решавање имовинских односа и 
комунално уређење простора,  

 дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, уређење површина јавне намене и 
унапређење привредних делатности и саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре.  

            
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања је разрада 

планских решења из плана вишег реда, односно 
плански основ за дефинисање површина јавне намене 
и даљи плански развој дела северне индустријске 
зоне. 

Планирана претежна намена је: привредна 
делатност, са пратећом комуналном инфраструкту-
ром и објектима, уређење јавних површина, 
формирање појасева заштитног зеленила и сл. 
Планирани развој предметног подручја усмерен је на 
уређење површина које су неизграђене и увођење 
копатибилних намена, које проистичу из планских 
решења дефинисаних планском документацијом за 
инфраструктурни коридор аутопута Е-761 (деоница 
кроз Крушевац).   

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на уређењу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре овог дела индустријске зоне и основ 
за утврђивање јавног интереса и решавање 
имовинских односа ради уређења дела комплекса 
индустријске зоне.  

  
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 6 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
  

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 

израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне регу-
лације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.020.000,00 дин. (без ПДВ-а) са 
израдом КТП-а. 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Плана детаљне регулације на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

  
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:350-431/20            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Обухват ПДР "Индустријска зона К2" 
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126 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др. закон и 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПРОШИРЕЊА НОВОГ ГРОБЉА 2“  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Проширења Новог гробља 2“ у Крушевцу  (у даљем 
тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Граница плана оквирно је одређена ПГР-ом 

"Запад 1", у непосредном контакту са постојећим 
градским гробљем, у оквиру урбанистичке целине 
5.10. односно урбанистичка подцелина 5.10.2.     

Проширење Новог гробља обухвата катастарске 
парцеле у непосредном контакту са постојећим 
гробљем према југу и југозападу, у оквиру КО 
Пакашница и обухвата површину од око 13,2ха.   

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта 
Плана. 

  
Члан 3. 

 
Смернице за израду предметног Плана 

дефинисане су правилима уређења и правилима 
грађења из ПГР-а "Запад 1", којим је одређена 
планирана претежна намена и опредељена површина 
за проширење новог градског гробља, у делу 
урбанистичке целине 5.10., а у оквиру урбанистичке 
подцелине 5.10.2.  

„Планирано је проширење новог гробља, као и 
заштитно зеленило у  контактној зони. ... Као 
предуслов за реализацију планираних садржаја 
предвиђено је опремање недостајућом комуналном 
инфраструктуром. За урбанистичку подцелину 5.10.2. 
утврђује се обавеза израде плана детаљне 
регулације.“  Планирана претежна намена у оквиру 
ове подцелине је комунална делатност - гробље, са 
пратећим објектима, одговарајућом инфраструктуром 
и формирање појаса заштитног зеленила. „Зеленило 
гробља је специфична категорија зеленила са 
заштитном и декоративном улогом.“   

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.   

 
Члан 4. 

 
Принципи планирања подразумевају детаљну 

разраду у складу са смерницама плана вишег реда и 
применом савремених стандарда за површине и 
објекте јавне намене, чиме се стварају услови за 
уређење и опремање површине опредељене за 
проширење гробља. 

Планирана претежна намена је комунална 
делатност – гробље, површина планирана за 
проширење градског гробља. Такође, планирано је 
опремање инфраструктуром целокупног подручја, 
како би се створили услови за  унапређење 
комуналних услуга града у складу са претежно 
планираним наменама у оквиру опредељених 
урбанистичких целина.   

У оквиру гробља организују се површине за 
сахрањивање, саобраћајнице и стазе, паркирање, 
објекат за комеморације (капела, управа, помоћне 
просторије и сл.) и заштитно зеленило, као и обавезно 
комунално опремање гробља потребном инфра-
структуром.   

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање планског 

основа за решавање комуналних проблема града и 
недостатка простора за сахрањивање, као и уређење и 
опремање локације одговарајућим 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.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 решавање имовинских односа и стварање 
предуслова за уређење простора за сахрањивање;  

 дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, према савременим стандардима за обављање 
ове комуналне делатности; 

 стварање услова за уређење површина јавне 
намене и унапређење комуналне инфраструктуре 
града.                

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања је разрада 

планских решења из плана вишег реда, односно план 
представља основ за дефинисање површина јавне 
намене и плански развој комуналних делатности.   

Планирана намена је: комунална делатност - 
гробље, односно повећање површина градског 
гробља. Планом се дефинишу правила уређења и 
организације површина за проширење гробља и 
уређење јавних површина, са пратећим објектима и 
комуналном инфраструктуром, формирање зашти-
тног зеленила и сл.   
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Начин коришћења и уређења се заснива на 
унапређењу комуналне инфраструктуре проширењем 
површина за градско гробље у складу са исказаним 
потребама и савременим стандардима. План је основ 
за утврђивање јавног интереса за проширење гробља 
и решавање имовинских односа ради формирања 
комплекса гробља.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 6 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
  

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне регу-
лације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.730.000,00 дин. (без ПДВ-а) са изра-
дом КТП-а. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 

Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Плана детаљне регулације на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у анало-

гном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-432/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
 

Обухват ПДР Проширење Новог гробља 2 
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127 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - 
др. закон и 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ   ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПЕЈТОН 1“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Пејтон 1“ у Крушевцу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.5. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов средишњи део који је 
орјентисан ка Булевару Николе Пашића.  

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.5.1. 
односно простор ограничен улицама Кнеза Милоша 
(са југа), Радивоја Домановића (са истока), Војводе 
Степе (са севера) и Булеваром Николе Пашића 
односно трасом коридора  државног пута IБ реда 
бр.38 (са запада). 

Површина обухвата плана  оквирно износи око 
5,3ха. 

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта Плана.  

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „ИСТОК 1“ у 

Крушевцу одређене су зоне за даљу разраду, односно 
планирана је израда планова детаљне регулације, од 
којих је и предметни План за подцелину 3.5.1. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, представља део урбанистичке целине 
3.5. 

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена- Породично становање типа 
ПС-01 

Компатибилне (допунске) намене- Комерци-
јалне делатности  типа КД-02 

Пратећа намена- Реализовано вишепородично 
становање типа ВС-03 и ВС-04 

Планом се „стварају услови за унапређење 
становања и развој комерцијалних делатности  и 
услуга“. Такође стварају се и услови за заштиту 
простора и рационално коришћење уз поштовање 
принципа развоја и унапређења постојећег 
грађевинског фонда.  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
  Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен 

је на унапређење постојећих намена и уређење 
простора који је већ изграђен. Развој становања се 
остварује кроз повећање комфора, односно површине 
стамбеног простора по становнику, путем изградње, 
реконструкције и унапређењем постојећег 
грађевинског фонда.  

Основни принцип планирања, уређења и заштита 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег 
реда и дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа омогућава 
се рационално коришћења постојећег грађевинског 
земљишта, нарочито кроз флексибилност планираних 
намена у смислу  увођења других компатибилних 
намена (из области комерцијалних делатности, 
трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл., и привредних делатности  које су 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

То подразумева и разраду регулационих и 
техничких решења система саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене или слободне за 
њихову реализацију, као и унапређење постојећег 
грађевинског фонда. 

Задржаће се основна урбанистичка матрица 
примарне и секундарне саобраћајне мреже. То се 
односи на  улице са већ утврђеним трасама  уз 
сагледавање оптималних решења за планирање 
терцијалне саобраћајне мреже и увођење недостајуће 
комуналне инфраструктуре и уређених зелених 
површина. 

Циљ израде овог Плана је да се омогући даљи 
континуирани развој овог дела насеља Пејтон који је 
делимично реализовано по претходно донетом  
урбанистичком документу. 

У складу са обавезама и потребним мерама 
спровођења  и поштовања важећих закона и у складу 
са очекиваним променама на подручју обухваћеном 
Планом, постављени су следећи циљеви: 

Унапређење изградње у посматраном подручју 
кроз бољу организацију саобраћајне и урбане матрице  

Унапређење развоја простора по принципима 
одрживог развоја кроз планирање намена уз увођење 
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компатибилних намена, примену оптималних 
урбанистичких параметара и заштиту животне 
средине.  

Стварања услова за одређивање земљишта за 
јавне и остале намене као предуслова за поступак 
експропријације и решавања правно-имовинских 
односа. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 1, који представља 
плански основ за израду Плана детаљне регулације. 
Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег 
реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 Флексибилност у одређивању детаљне, 
компатибилне и пратеће намене простора, локација и 
објеката, као и одређивање правила за примену Плана 
путем дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, услова за уређење и изградњу,  

 Одређивање локација за израду 
урбанистичко-техничке документације пре свега 
урбанистичких пројекта.  

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објеката како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење 
грађевинског земљишта.  

 Парцелација и препарцелација површина 
јавне намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта планираног 
за остале намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и стварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора 
кроз организацију зелених површина   

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница из 
планских докумената вишег реда. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 9 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
 
 
 
 
 

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 901.000,00 дин. (без ПДВ-а) са израдом 
КТП-а.    

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

 
Излагање Плана детаљне регулације на јавни 

увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-433/20           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
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Обухват ПДР "ПЕЈТОН 1" 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др. закон и 09/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

                   
   О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПЕЈТОН 2“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Пејтон 2“ у Крушевцу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.4. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов средишњи део који је 
орјентисан ка Булевару Николе Пашића (на западу) и 
Ул.Видовданској (на северу)   

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.4.1. 
односно простор ограничен улицама: Војводе Степе, 
Булеваром Николе Пашића (односно трасом коридора  
државног пута IБ реда бр.38), Видовданском, Петра 
Кочића, Војвођанском и Ранкеовом. 

Површина обухвата плана  оквирно износи око 
11,14ха. 

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта Плана.    

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „ИСТОК 1“ у 

Крушевцу одређене су зоне за даљу разраду, односно 
планирана је израда планова детаљне регулације, од 
којих је и предметни План за подцелину 3.4.1. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, представља део урбанистичке целине 
3.4. 

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена - Породично становање типа 
ПС-01 и ПС-02 

Компатибилне (допунске) намене - Комерци-
јалне делатности  типа КД-02 

Пратећа намена - Привредне делатности типа 
ПД-03 

Планом се „стварају услови за унапређење 
становања и развој комерцијалних делатности  и 
услуга“. Такође стварају се и услови за заштиту 
простора и рационално коришћење уз поштовање 
принципа развоја и унапређења постојећег 
грађевинског фонда.  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен 

је на унапређење постојећих намена и уређење 
простора који је већ изграђен. Развој становања се 
остварује кроз повећање комфора, односно површине 
стамбеног простора по становнику, путем изградње, 
реконструкције и унапређењем постојећег грађе-
винског фонда.  

Основни принцип планирања, уређења и заштита 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег 
реда и дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа омогућава 
се рационално коришћење постојећег грађевинског 
земљишта, нарочито кроз флексибилност планираних 
намена у смислу  увођења других компатибилних 
намена (из области комерцијалних делатности, 
трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл., и привредних делатности  које су 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

То подразумева и разраду регулационих и 
техничких решења система саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене или слободне за 
њихову реализацију, као и унапређење постојећег 
грађевинског фонда. 

Задржаће се основна урбанистичка матрица 
примарне и секундарне саобраћајне мреже. То се 
односи на  улице са већ утврђеним трасама  уз 
сагледавање оптималних решења за планирање 
терцијалне саобраћајне мреже и увођење недостајуће 
комуналне инфраструктуре и уређених зелених 
површина. 

Циљ израде овог Плана је да се омогући даљи 
континуирани развој овог дела насеља Пејтон који је 
делимично реализован по претходно донетом  
урбанистичком документу. 

У складу са обавезама и потребним мерама 
спровођења  и поштовања важећих закона и у складу 
са очекиваним променама на подручју обухваћеним 
Планом, постављени су следећи циљеви : 

Унапређење изградње у посматраном подручју 
кроз бољу организацију саобраћајне и урбане матрице  

Унапређење развоја простора по принципима 
одрживог развоја кроз планирање намена уз увођење 
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компатибилних намена, примену оптималних 
урбанистичких параметара и заштиту животне 
средине  

Стварања услова за одређивање земљишта за 
јавне и остале намене као предуслова за поступак 
експропријације и решавања правно-имовинских 
односа. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 1, који представља 
плански основ за израду Плана детаљне регулације. 
Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег 
реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 Флексибилност у одређивању детаљне, 
компатибилне и пратеће намене простора, локација и 
објеката, као и одређивање правила за примену Плана 
путем дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, услова за уређење и изградњу,  

 Одређивање локација за израду 
урбанистичко-техничке документације пре свега 
Урбанистичких пројекта.  

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објеката како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење 
грађевинског земљишта.  

 Парцелација и препарцелација површина 
јавне намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта планираног 
за остале намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора 
кроз организацију зелених површина   

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница из 
планских докумената вишег реда. 
 

Члан 7. 
 
Рок за израду  Плана је 9 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
   

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.448.200,00 дин. (без ПДВ-а) са 
израдом КТП-а. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже Нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Плана детаљне регулације на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
 Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
  Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-434/20          ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Обухват ПДР "ПЕЈТОН 2" 
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129 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др. закон и 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПЕЈТОН 3“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Пејтон 3“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.4. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов средишњи део који је 
орјентисан ка Ул.Видовданској (на северу) и реци 
Расини са приобаљем.  

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.4.3. 
односно простор ограничен улицама: Видовданском 
(односно трасом коридора  државног пута IБ реда 
бр.38), границом ПДР-а спортско рекреативног 
центра „Расина“, Ул. Гаврила Принципа и Петра 
Кочића. 

Површина обухвата плана  оквирно износи око 
17,8ха. 

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „ИСТОК 1“ у 

Крушевцу одређене су зоне за даљу разраду, односно 
планирана је израда планова детаљне регулације, од 
којих је и предметни План за подцелину 3.4.3. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, представља део урбанистичке целине 
3.4. 

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена- Породично становање типа 
ПС-01 

Компатибилне (допунске) намене - Комерци-
јалне делатности  типа КД-02 

Пратећа намена- Привредне делатности типа 
ПД-03, верски објекат. 

Планом се „стварају услови за унапређење 
становања и развој услуга, комерцијалних  и 
привредних делатности“. Такође стварају се и услови 
за заштиту простора и рационално коришћење уз 
поштовање принципа развоја и унапређења 
постојећег грађевинског фонда.  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен 

је на унапређење постојећих намена и уређење 
простора који је већ изграђен. Развој становања се 
остварује кроз повећање комфора, односно површине 
стамбеног простора по становнику, путем изградње, 
реконструкције и унапређењем постојећег грађе-
винског фонда.  

Основни принцип планирања, уређења и заштита 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег 
реда и дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа омогућава 
се рационално коришћења постојећег грађевинског 
земљишта, нарочито кроз флексибилност планираних 
намена у смислу  увођења других компатибилних 
намена (из области комерцијалних делатности 
,трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл., и привредних делатности  које су 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

То подразумева и разраду регулационих и 
техничких решења система саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене или слободне за 
њихову реализацију, као и унапређење постојећег 
грађевинског фонда. 

Задржаће се основна урбанистичка матрица 
примарне и секундарне саобраћајне мреже. То се 
односи на  улице са већ утврђеним трасама  уз 
сагледавање оптималних решења за планирање 
терцијалне саобраћајне мреже и увођење недостајуће 
комуналне инфраструктуре и уређених зелених 
површина. 

Циљ израде овог Плана је да се омогући даљи 
континуирани развој овог дела насеља Пејтон који је 
делимично реализовано по предходно донетом  
урбанистичком документу. 

У складу са обавезама и потребним мерама 
спровођења  и поштовања важећих закона и у складу 
са очекиваним променама на подручју обухваћеном 
Планом, постављени су следећи циљеви : 

Унапређење изградње у посматраном подручју 
кроз бољу организацију саобраћајне и урбане матрице  
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Унапређење развоја простора по принципима 
одрживог развоја кроз планирање намена уз увођење 
компатибилних намена, примену оптималних урба-
нистичких параметара и заштиту животне средине  

Стварања услова за одређивање земљишта за 
јавне и остале намене као предуслова за поступак 
експро-пријације и решавања правно-имовинских 
односа. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а "Исток 1", који представља 
плански основ за израду Плана детаљне регулације. 
Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег 
реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 Флексибилност у одређивању детаљне, 
компатибилне и пратеће намене простора, локација и 
објеката, као и одређивање правила за примену Плана 
путем дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, услова за уређење и изградњу,  

 Одређивање локација за израду 
урбанистичко-техничке документације пре свега 
Урбанистичких пројекта.  

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објеката како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење 
грађевинског земљишта.  

 Парцелација и препарцелација површина 
јавне намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта планираног 
за остале намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора 
кроз организацију зелених површина   

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница из 
планских докумената вишег реда. 

 
Члан 7. 

 
 Рок за израду Плана је 9 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 2.082.600,00 дин. (без ПДВ-а) са 
израдом КТП-а. 

  
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже Нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Плана детаљне регулације на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
 Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-435/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Обухват ПДР "ПЕЈТОН 3" 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др. закон и 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

                   
   О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА “УЛ. БИВОЉСКИ 

МОСТ - ПАРУНОВАЧКИ МОСТ“  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА ул. Бивољски мост -
Паруновачки мост“  у Крушевцу  (у даљем тексту: 
План). 

Члан 2. 
 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.3. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи источни део и 
уједно представња границу Плана генералне 
регулације Исток1. 

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина                  
3.3.2. односно простор ограничен границом ПГР-а 
"Исток 1" (са истока) и границом појаса експро-
пријације (на западу) у дужини од моста у Бивољу до 
моста у Паруновцу. 

Површина обухвата плана  оквирно износи око 
5,35ха. 

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта Плана.    

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „ИСТОК 1“ у 

Крушевцу одређенa je зонa за даљу разраду, односно 
планирана је израда планa детаљне регулације, од 
којих је и предметни План за подцелину 3.3.2. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, представља 
сегметни део планиране источне обилазнице око 
града у рангу државног пута IБ реда бр. 38. 

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена - саобраћајни коридор - траса 
државног пута IБ реда бр. 38 

Компатибилне (допунске) намене - није 
планирана 

Пратећа намена- заштитно зеленило 
 
- Даљом разрадом ПДР-ом, одређују се површина 

јавне намене, односно деонице јавног пута, објекта са 
додатним елементима (надвожњак, профили, коловоз, 
тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна 
расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) и 
опрема која одговара потребама насеља, с тим да се 
не сме нарушити континуитет трасе државних путева. 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник 
РС“, број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топловод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача 
јавног пута која садржи саобраћајно–техничке услове. 

Подлога за израду плана је катастарско- 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Основни принцип планирања, уређења и заштита 

подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег 
реда и дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа стварају 
се услови за изградњу савремене саобраћајнице са 
сврхом измештања транзинтног и теретног саобраћаја 
ван града, као и повезање садржаја северне и источне 
индустријске зоне. 

Уз поштовање начела планирања, коришћења и 
уређења простора, планирани развој предметног 
подручја усмерен је на унапређење постојеће намене 
и уређење  простора који је већ изграђен (изграђени 
део источне обализанизе са кружним током и једним 
саобраћајним правцем са две траке).  

Овакво планирање подразумева и разраду 
регулационих и техничких решења система 
саобраћаја и комуналне инфраструктуре у циљу 
реализације планираног саобраћајног решења. 

  
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене или слободне за 
њихову реализацију. 

Задржаће се  планирана траса источне обилзнице 
у оквиру појаса експропријације који је делимично 
спроведен по предходној планској документацији.  

Примарни циљ је решавање правно имовинских 
односа и наставак поступка експропријације чиме би 
се створили услови за реализацију саобраћајног 
решења. 

- дефинисаност трајне регулације саобраћајнице 
као површине јавне намене, 

- одређивање правила уређења и грађења 
саобраћајнице, врсте и положаја комуналне опреме  и  
инфраструктуре. 
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Члан 6. 
 

Концептуални оквир произилази из плана вишег 
реда, односно ПГР-а Исток 1, који представља 
плански основ за израду Плана детаљне регулације. 
Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег 
реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објеката како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење 
грађевинског земљишта. 

 Стварање услова за парцелацију и/или 
препарцелацију површина јавне намене  

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора 
кроз организацију зелених површина   

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница из 
планских докумената вишег реда. 
 

Члан 7. 
 
Рок за израду Плана је 9 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
   

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 856.000,00 дин. (без ПДВ-а) са израдом 
КТП-а. 

Члан 9. 
 

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже Нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Плана детаљне регулације на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
 Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa  приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
 Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

 
Члан 12. 

 
  Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-436/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Обухват ПДР "ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА, ул. Бивољски мост - Паруновачки мост" 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др. закон и 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је 

                   
   О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА 
 УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА - БИВОЉСКИ МОСТ“  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА ул. Железничка-Биво-
љски мост“  у Крушевцу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.1. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи источни део и 
уједно представња границу Плана генералне регула-
ције Исток1. 

Границом ПДР-а обухваћене су подцелине 3.1.3. 
и 3.1.4. односно простор ограничен границом ПГР-а 
Исток 1 (са истока) и границом појаса експро-
пријације (на западу) у дужини од ул. Железничке до 
моста у Бивољу.  

Површина обухвата плана  оквирно износи око 
4,9ха. 

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта Плана.    

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације "ИСТОК 1“ у 

Крушевцу одређене су зоне за даљу разраду, односно 
планирана је израда планова детаљне регулације, од 
којих је и предметни План за подцелинe 3.1.3 и 3.1.4. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, представља 
сегметни део планиране источне обилазнице око 
града у рангу државног пута IБ реда бр. 38. 

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

 
 За подцелину 3.1.3  
 
Претежна намена- саобраћајни коридор-траса 

државног пута IБ реда бр.38 

Компатибилне (допунске) намене - није 
планирана 

Пратећа намена- заштитно зеленило 
 
- Даљом разрадом ПДР-ом, одређују се површина 

јавне намене, односно деонице јавног пута, објекта са 
додатним елементима (надвожњак, профили, коловоз, 
тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна 
расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) и 
опрема која одговара потребама насеља, с тим да се 
не сме нарушити континуитет трасе државних путева. 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник 
РС“, број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топловод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача 
јавног пута која садржи саобраћајно – техничке 
услове. 

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
 За подцелину 3.1.4.  
 
Претежна намена- породично становање типа 

ПС-01 
Компатибилне (допунске) намене - није 

планирана 
Пратећа намена - заштитно зеленило 
Детаљном разрадом кроз израду Плана стварају 

се услови за заштиту простора и рационално 
коришћење земљишта  уз поштовање принципа 
развоја и унапређења постојећег грађевинског фонда, 
узимајући у обзир просторно ограничење подцелине 
као и чињеницу да исту тангира траса источне 
обилазнице.  

 
Члан 4. 

 
Основни принцип планирања, уређења и заштита 

подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег 
реда и дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа стварају 
се услови за изградњу савремене саобраћајнице са 
сврхом измештања транзинтног и теретног саобраћаја 
ван града, као и повезање садржаја северне и источне 
индустријске зоне. 

Уз поштовање начела планирања, коришћења и 
уређења простора, планирани развој предметног 
подручја који у оквиру свог обухвата третира и део 
постојећег становања усмерен је на унапређење 
постојеће намене и уређење простора који је већ 
изграђен. Развој становања се остварује кроз пове-
ћање комфора, односно површине стамбеног 
простора по становнику, путем изградње, реконстру-
кције односно осавремењавањем постојећег грађе-
винског фонда.  
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Овакво планирање подразумева и разраду 
регулационих и техничких решења система 
саобраћаја и комуналне инфраструктуре. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене или слободне за 
њихову реализацију, као и унапређење постојећег 
грађевинског фонда. 

Задржаће се  планирана траса источне обилзнице 
у оквиру појаса експропријације који је делимично 
спроведен по предходној планској документацији уз 
обавезу адекватног третирања постојећег становања 
које се наслања на трасу ове саобраћајнице.   

Примарни циљ је решавање правно имовинских 
односа и наставак поступка експропријације чиме би 
се створили услова за реализацију саобраћајног 
решења. 

дефинисаност трајне регулације саобраћајнице 
као површине јавне намене 

одређивање правила уређења и грађења 
саобраћајнице, врсте и положаја комуналне опреме  и  
инфраструктуре 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 1, који представља 
плански основ за израду Плана детаљне регулације. 
Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег 
реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објеката како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење 
грађевинског земљишта. 

 Парцелација и препарцелација површина 
јавне намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта планираног 
за остале намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора 
кроз организацију зелених површина   

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница из 
планских докумената вишег реда. 

 
 
 
 
 
 
 

Члан 7. 
 
Рок за израду  Плана је 9 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
 
 

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.024.100,00 дин. (без ПДВ-а) са 
израдом КТП-а. 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Плана детаљне регулације на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-437/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Обухват ПДР "ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА, ул. Железничка...Бивољски мост" 
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132 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - 
др. закон и 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

                   
   О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА УЛ. КНЕЗА 
МИЛОША - МУДРАКОВАЧКИ МОСТ“  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА ул. Кнеза Милоша-
Мудраковачки мост“  у Крушевцу  (у даљем тексту: 
План). 

Члан 2. 
 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.7. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи источни део и 
уједно представља границу Плана генералне 
регулације Исток1. 

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.7.2. 
односно простор ограничен границом ПГР-а                    
"Исток 1" (са истока) и границом појаса 
експропријације (на западу) у дужини од планираног 
укрштаја ул. Кнеза Милоша са Источном 
обилазницом до Мудрако-вачког моста. 

Површина обухвата плана  оквирно износи око 
9.00ха. 

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта Плана.    

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „ИСТОК 1“ у 

Крушевцу одређенa je зонa за даљу разраду, односно 
планирана је израда планa детаљне регулације, од 
којих је и предметни План за подцелину 3.3.2. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, представља 

сегметни део планиране источне обилазнице око 
града у рангу државног пута IБ реда бр. 38. 

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена - саобраћајни коридор - траса 
државног пута IБ реда бр. 38 

Компатибилне (допунске) намене - није 
планирана 

Пратећа намена - заштитно зеленило 
 
- Даљом разрадом ПДР-ом, одређују се површина 

јавне намене, односно деонице јавног пута, објекта са 
додатним елементима (надвожњак, профили, коловоз, 
тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна 
расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) и 
опрема која одговара потребама насеља, с тим да се 
не сме нарушити континуитет трасе државних путева. 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник 
РС“, број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топловод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача 
јавног пута која садржи саобраћајно – техничке 
услове. 

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Основни принцип планирања, уређења и заштите 

подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег 
реда и дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа стварају 
се услови за изградњу савремене саобраћајнице са 
сврхом измештања транзинтног и теретног саобраћаја 
ван града, као и повезивање садржаја северне и 
источне индустријске зоне. 

Уз поштовање начела планирања, коришћења и 
уређења простора, планирани развој предметног 
подручја усмерен је на унапређење постојеће намене 
и уређење  простора који је већ изграђен (изграђени 
део источне обализанице са кружним током и једним 
саобраћајним правцем са две траке).  

Овакво планирање подразумева и разраду 
регулационих и техничких решења система 
саобраћаја и комуналне инфраструктуре у циљу 
реализације планираног саобраћајног решења. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
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оквиру површина које су неизграђене или слободне за 
њихову реализацију. 

Задржаће се  планирана траса источне обилзнице 
у оквиру појаса експропријације који је делимично 
спроведен по предходној планској документацији.  

Примарни циљ је решавање правно имовинских 
односа и наставак поступка експропријације чиме би 
се створили услова за реализацију саобраћајног 
решења. 

- дефинисаност трајне регулације саобраћајнице 
као површине јавне намене 

- одређивање правила уређења и грађења 
саобраћајнице, врсте и положаја комуналне опреме  и  
инфраструктуре. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 1, који представља 
плански основ за израду Плана детаљне регулације. 
Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег 
реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница:  

 
 Дефинисање трајне регулације у границама 

Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објеката како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење 
грађевинског земљишта. 

 
 Стварање услова за парцелацију и/или 

препарцелацију површина јавне намене  
 
 Одређивање услова за уређење и изградњу 

слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора 
кроз организацију зелених површина   

 
 Дефинисање услова и правила за изградњу 

комуналне инфраструктуре. 
 
 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 

подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница из 
планских докумената вишег реда. 
 

Члан 7. 
 
Рок за израду Плана је 9 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
 
 
 
 
   

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.350.000,00 дин. (без ПДВ-а) са 
израдом КТП-а. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

 
Излагање Плана детаљне регулације на јавни 

увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
 Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa  приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

   СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-438/20        ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Обухват ПДР "ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА, ул. Кнеза Милоша...Мудраковачки мост" 
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133 
На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и 47/18), 
члана 3.  и 5. Одлуке о критеријумима и поступку за 
утврђивање назива, улица и тргова на подручју града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 1/09- 
Пречишћен текст и 5/17), и члана 8. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 15/18) уз 
претходну сагласност Министарства државне управе 
и локалне самоуправе број: 015-05-00047/2020-24 од 
09.06.2020. године,  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА  
 

1. ОДРЕЂУЈУ СЕ назив нове улице на  подручју 
града Крушевца и то: 

 

1.1. Назив Хероја са Кошара даје се улици која 
се пружа од Улице Крфске, према југу, паралелна је 
са улицом Бруски пут, обухвата катастарске парцеле 
бр. 2635/20 и 2635/23 обе КО Крушевац. 

 
 2. Саставни део овог Решења чини скица за 

наведену улицу.  
 
 3. Задужује се  Одељење  за стамбено комуналне 

и имовинско правне  послове Градске управе града 
Крушевца да ажурира списак и скицу улица на 
подручју града Крушевца. 

 
 4.  Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Крушевца''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 015-7/20               ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 

 
 

 

 

 
Скица улице Хероја са Кошара 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     160 
 

 

 
134 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 
81/05 испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 
- др. закон), члана 11. Одлуке о усклађивању 
пословања Туристичке организације града Крушевца  
са Законом о туризму ("Сл. лист града Крушевца",  бр. 
14/16) и члана 22. став 1. тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Виолета Видаковић, дипл. 
економиста, дужности председника  Управног  одбора 
Туристичке организације града Крушевца, на лични 
захтев. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Јовановић, дипл. 

географ из Крушевца, за председника Управног  
одбора Туристичке организације града Крушевца. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца." 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-263/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
135 
На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)  и члана 22. 
став 1. тачка 10. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца",  бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 
У КРУШЕВЦУ 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ Наташа Јовановић, проф. 

географије из Крушевца, представник локалне само-
управе, дужности члана Школског одбора Меди-
цинске  школе у Крушевцу. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Александра Милановић, 

професор енглеског језика из Крушевца, за члана  
Школског одбора Медицинске школе у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе. 

 

III - Изборни период новоименованог појединог 
члана органа управљања траје до истека мандата 
органа управљања. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-264/20       ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
136 
На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 
88/17, 27/18 и др. Закон и 10/19), и члана 22.  Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 16.06.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''КНЕЗ ЛАЗАР'' У ВЕЛИКИМ КУПЦИМА 

 
I  РАЗРЕШАВАJУ СЕ: 
 
- Јелена Павловић, представник запослених, 

дужности члана Школског одбора ОШ''Кнез Лазар'' у 
Великим Купцима, 

 
- Снежана Петровић, представник Савета 

родитеља, дужности члана Школског одбора ОШ 
''Кнез Лазар'' у Великим Купцима: 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора 

ОШ ''Кнез Лазар'' у Великим  Купцима: 
 
- Ивица Ђорђевић, вероучитељ, представник 

запослених,  
 
-  Јелена Аксентијевић, представник Савета 

родитеља,  
 
III Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-262/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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137 
На основу члана 116. став 2. и 5. и члана 117. став 5. 

Закона о основама система, образовања и васпи-тања 
(,,Сл. гласник РС", бр. 88/17) и члана 22.тачка 10. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЧЛАНУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"СТРАХИЊА ПОПОВИЋ" У ДВОРАНУ  
 

I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ради Радовановић, 
представнику локалне самоуправе престао мандат 
члана Школског одбора Основне школе "Страхиња 
Поповић" у Дворану, због наступања смрти дана 12.   
јануара 2020. године. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Оливера Стојадиновић, 

лабораторијски техничар из Дворана, за члана 
Школског одбора Основне школе "Страхиња По-
повић" у Дворану, представник локалне самоуправе.  

 
III - Изборни период новименованог члана органа 

управљања траје до истека мандата органа 
управљања.  

 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-265/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
138 
На основу члана 46. став 56. и члана 6.,став 5. 

Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07, 83/14-др., закон 101/16 - др. закон 47/18) и 
члана 22. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

  
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду јавних предузећа 

чији је оснивач град Крушевац за I, II, III и IV квартал 
2019. године.  

 
II -  Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-28/20             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

139 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Народне библиотеке у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/10, 
8/12 и 9/16) и члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању  Народне библиотеке у Крушевцу за 2019. 
годину. 

 
II  - Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-266/20       ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

140 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр.72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Народног музеја  у Крушевцу "Сл. лист 
града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/10, 
8/12 и 9/16 ) и члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца" , бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Народног музеја у Крушевцу за 2019. 
годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-267/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
141 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС",  бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Крушевачког позоришта   у Крушевцу ("Сл. 
лист града Крушевца" број 1/09 - Пречишћен текст, 
6/10, 8/12 и 9/16 )  и члана 22. Статута града  Крушевца 
( "Сл. лист града  Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донелa је 
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З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању  Крушевачког позоришта у Крушевцу за 
2019. годину. 

 
II  - Закључак  објавити у "Службеном  листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-268/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
142 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Историјског архива у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца" број 1/09 - Пречишћен текст, 6/10, 
8/12 и 9/16), и члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 16.06.2020. године, донела  је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Историјског архива у Крушевцу за 2019. 
годину. 

 
II -  Закључак  објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-269/20            ПРЕДСЕДНИК  
 Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
  
143 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Културног центра  у Крушевцу ("Сл.лист 
града Крушевца" број 1/09 - Пречишћен текст, 6/10, 
8/12 и 9/16) и члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 15/18),  

 Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра у Крушевцу за 2019. годину. 
 
II   -  Закључак  објавити у "Службеном  листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-270/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

144 
На основу члана 119. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС", бр. 88/17 и 10/19), члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/10, 
4/13 и 3/14) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 16.06.2020. године, донела је 

 
З А К Љ У ЧА К 

 
I  - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Предшколске установе "Ната Вељковић" у 
Крушевцу за 2019. годину, као и Одлука о покрићу 
исказаног дефицита по завршном рачуну за 2019. 
годину, који је усвојио Управни одбор , на седници од 
26.02.2020.године, под бројем  УО 42/20. 

 
II  -  Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-271/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

 
145 
На основу члана 110. Закона о спорту ("Службени 

гласник РС", бр. 10/16),  члана 12. став II Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу ''Спортски 
центар'' Крушевац ("Сл. лист града Крушевца'', бр. 
1/09 – Пречишћен текст и 6/10) и чл. 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године,  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I -  УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе за физичку културу ''Спортски 
центар'' Крушевац за  2019. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-272/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
146 
На основу члана 12.Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу (,,Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 
пословању Центра за стручно усавршавање Крушевац 
за 2019. годину.  

 
II - Закључак  објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-273/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
147 
На  основу  члана  209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 
24/11) и члана 4. став 3. тачка 5. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Центра за социјални 
рад Крушевац са Законом о јавним службама 
("Службени лист града Крушевца", бр. 1/09 
Пречишћен текст и 6/11)  и чл. 22. став 1. тачка 51. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за 

социјални рад Крушевац за 2019. годину бр. 277/20, 
који је усвојио Управни одбор Центра за социјални 
рад, на седници одржаној дана 20.02.2020. године. 

 
II  - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за социјални рад Крушевац за 
2019. годину бр. 278/20, који је усвојио Управни 
одбор Центра за социјални рад, на седници одржаној 
дана 20. 02.2020. године.  

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-274/20            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

 
    

148 
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе 

,,Центар за особе са инвалидитетом" (,,Службени лист 
града Крушевц", бр. 1/10 и 2/11), члана 22. став 1. 
тачка 51. Статута града Крушевца (,,Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца,на седници одржаној 
дана 16.06.2020. године, донела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I - УСВАЈА  СЕ Извештај о раду и финансијском 
пословању Установе "Центар за особе са инвали-
дитетом" за 2019. годину, који је усвојио Управни 
одбор Установе одлукама број 06/2020 и 07/2020) на 
седници одржаној дана 13.01.2020.  године.  

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" .  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-275/20            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

149 
На  основу члана  136. став 1. тачка 4. Закона о 

здравственој заштити  ("Службени гласник РС ", бр. 
107/05)  и члана 22. став 1. тачка 51. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Дома здравља  Крушевац  за 2019. годину, 
који је усвојио Управни одбор Дома здравља 
Крушевац Одлукама  број 02/20 и број 12/20 на 
седницама од 13.01.2020. године и 31.01.2020. године. 

  
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-276/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
150 
На основу члана 7. став 1. и 2. Одлуке о 

преузимању оснивачких права над здравственом 
установом „Апотека“ Крушевац ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 1/09-пречишћен текст) и члана 
22. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца ", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Здравствене установе „Апотека“ Круше-
вац  за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор 
„Апотеке“ Крушевац, под бр. 501/2 на седници 
одржаној дана 25.02.2020. године. 
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II – Констатује се да је Установа "Апотека" 
Крушевац у 2019. години исказала губитак од 
57.207.965,00 динара . 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-277/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
151 
На основу члана 22.Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 15/18)  
Скупштина града Крушевца, на седници 

одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 
пословању Јавне установе Ветеринарске станице  
"Крушевац" за 2019. годину који је усвојен Одлуком 
Управног одбора бр. 42 од 27.02.2020. године.  

 
II - Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-278/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
152 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) члана 19. тачка 
4. Статута Туристичке организације града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 3/17),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Туристичке организације града Крушевца 
за 2019. годину, који је усвојен Одлуком Управног 
одбора Туристичке организације града Крушевца број 
10. и 12. на седници одржаној дана 10.02.2020. године.  

 
 
 
 
 
 
 

II - Овај закључак објавити у "Службеном листу 
града Крушевца".  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-279/20           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 

 
153 
На основу члана 22.Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 15/18) и члана 15. 
Одлуке о оснивању "Бизнис инкубатора" Д.О.О. 
Пречишћен текст, 8/01 и 7/13) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 16.06.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским 

извештајем "Бизнис инкубатора" Д.О.О. Крушевац за 
2019.годину који је донео директор "Бизнис 
инкубатора" д.о.о. Крушевац под бр. 02-02/20 од 
25.02.2020.године.  

 
II - Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу 

града Крушевца,,.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-29/20              ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
154 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18)  
Скупштина града Крушевца, на седници 

одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског штаба 
за ванредне ситуације града Крушевца за 2019. 
годину.  

 
II - Овај закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 82-2/20                  ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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155 
На основу члана 9. став 1. алинеја 17. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 4/18), члана 5. Одлуке о саставу и 
начину рада Градског штаба за ванредне ситуације 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/18) 
и члана 22. тачка 56. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског штаба 

за ванредне ситуације града Крушевца и анализе о 
раду непосредно пре и за време ванредног стања у 
Републици Србији.  

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 82-3/20                  ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
  
 
156 
На основу члана 42.став1.тачка 4.Закона о 

правима пацијената ("Сл. гласник Републике Србије", 
бр. 45/13 и 25/19) и члана 22. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.06.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ годишњи Извештај о раду Савета 

за здравље града Крушевца за 2019. годину.  
 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-280/20           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
157 
На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца'', број 11/17), 
члана 50. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца", број 15/18), Предлога Одлуке Комисије о 
допуни Правилника о критеријумима за коришћење 
средстава за стипендирање и награђивање ученика и 
студената града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.06.2020. године, донело је  

 
П Р АВ И Л Н И К  

 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И 

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о критеријумима за коришћење 

средстава за стипендирање и награђивање ученика и 
студената града Крушевца (,,Сл. лист града Кру-
шевца", број 1/18 и 15/18), у члану 5. додаје се став 7. 
који гласи:  

"Изузетно, у школској 2019/20 години, наградиће 
се једном књигом, ученици основних и средњих 
школа, који су освојили прво место на окружним 
такмичењима из наставних предмета прописаних 
Календаром такмичења ученика основних и средњих 
школа Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а ученици Музичке школе 
"Стеван Христић" за све нивое такмичења која су 
реализована". 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник примењиваће се даном доно-

шења од стране Градског већа града Крушевца. 
     

Члан 3. 
 

Правилник објавити у ,,Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-235/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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158 
На основу чл. 7. став 1. и 3. и 50. Статута града 

Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18) и чл. 2. и 3. Одлука о  начину обележавања 
празника и манифестацијама од  посебног заначаја за 
Град  ("Службени лист града Крушевца", бр. 4/19),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

САВЕТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДОВДАНА  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I  -  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за обележавање 28. јуна 

– Видовдана, празника града Крушевца, у следећем 
саставу:  

 
За председника: 
- Јасмина Палуровић, Градоначелник града 

Крушевца 
 
За заменика председника: 
-  Весна Лазаревић, заменик Градоначелника 

града Крушевца 
 
За чланове: 
 

1.  Живојин Милорадовић,  председник Скупштине 
града, 

2.  Бранислав Весић, начелник Расинског упра-
вног округа, 

3.  Момир Драгићевић, члан Градског већа, 
4.  Иван Анђелић, начелник Градске управе, 
5.  Оливера Дреновац, помоћник градоначелника 

екологију, одрживи развој и енергетику, 
6.  Предраг Миленковић, помоћник градоначе-

лника за омладину и спорт, 
7.  Миљан Петровић, начелник Полицијске управе 

Крушевац, 
8.  пуковник Раде Рњаковић, командант Гарни-

зона, 
9.  Драги Вешковац, протојереј-ставрофор, се-

кретар Епископа крушевачког 
10.  Драган Николић, руководилац КУД "14. окто-

бар" Крушевац, 
11.  др Гордана Симић, начелник Службе за хитну 

медицинску помоћ и санитетски превоз, 
12.  Бранислав Недић, директор Крушевачког позо-

ришта, 
13.  Драган Лазић, директор Спортског центра Кру-

шевац, 
14.  Виолета Капларевић, директор Културног 

центра Крушевац, 
15.  Весна Живковић, директор Предшколске уста-

нове "Ната Вељковић", Крушевац, 
16.  Горан Васић, директор Народног музеја Кру-

шевац, 

17.  Сузана Милосављевић, директор Туристичке 
организације Крушевац, 

18.  Светлана Видановић, начелник Одељења за 
друштвене делатности, 

19.  Биљана Цветковић, начелник Одељења за 
финансије, 

20.  Снежана Радуловић, начелник Одељења за 
инспекцијске послове, 

21.  Душан Тодоровић, начелник Одељења за 
послове одбране и ванредне ситуације 

22.  Јелена Николић, председник Комисије за 
подстицање развоја младих талената.  

 
II - Задатак Савета је да: 
 
- донесе Програм обележавања 28. јуна - 

Видовдана, празника града Крушевца, 
- утврди средства потребна за реализовање 

Програма и изворе финансирања, 
- утврди обавезе свих учесника у реализацији 

Програма, 
- по реализованом Програму сачини наративни и 

финансијски извештај о реализованим активностима.  
 
III - Образује се Технички савет за обележавање 

Видовдана у саставу: 
 
1. Јасмина Палуровић, Градоначелник града 

Крушевца, председник, 
2. Весна Лазаревић,заменик Градоначелника, члан, 
3. Саша Ћирић, директор Електродистрибуције 

Крушевац, члан, 
4. Снежана Радојковић, в.д. директор ЈКП 

„Крушевац“ члан, 
5. Владимир Милосављевић, директор ЈКП 

„Водовод Крушевац“, члан, 
6. Војкан Тутулић, директор Јавног предузећа за 

урбанизам и пројектовање, члан, 
7. Драги Марковић, директор ЈП „Пословни 

центар“ Крушевац, члан, 
8. Горан Васић, директор Народног музеја 

Крушевац, члан, 
 
IV - Задатак Техничког савета  је да: 
- координира рад свих учесника у реализацији 

Програма обележавања Видовдана, 
- предузима све организационе и техничке мере у 

реализацији Програма. 
 
V - Стручне и административне послове за Савет 

обављаће Одељење за послове органа града и  Одељење 
за друштвене делатности Градске управе града 
Крушевца. 

 
VI - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању и именовању Савета за 
обележавање Видовдана ("Сл. лист града Крушевца",  
бр. 5/2019) 
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VII - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 17-12/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
159 
На основу  члана 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2020. годину ("Сл. лист града Крушевца'' 
бр. 16/19), члана 28. Правилника о одобравању 
средстава и финансирања програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/17), Предлога Комисије за избор 
годишњих и посебних програма у области спорта на 
територији града Крушевца број 130 од 09.06.2020. 
године  и чл. 50. Статута града Крушевца (,,Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

 Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана  09.06.2020. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
O ОДОБРАВАЊУ ПРОМЕНЕ ДИНАМИКЕ 

ПЛАЋАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ 
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2020. ГОДИНИ 

 
I - ОДОБРАВА СЕ промена динамике плаћања 

одобрених  годишњих програма спортских органи-
зација  којима се остварује општи интерес у области 
спорта  на територији града Крушевца  у 2020.години 
и то следећим спортским организацијама: 

 
1. Мотокрос клуб Гајић – у укупном износу од 

550.000,00 динара ради организације Међународног 
такмичења у мотокросу и Такмичења Националног 
шампионата у мотокросу. 

Уговором број 404-106/2020 од 20.02.2020. 
године, предвиђено је да се клубу исплати износ од 
550.000,00 динара и то: у марту 150.000,00 динара, 
априлу 200.000,00 динара и мају 200.000,00 динара 
ради организације Међународног такмичења у 
мотокросу и Такмичења Националног шампионата у 
мотокросу. Услед ванредног стања предметни 
догађаји су одложени за јун и јул текуће године, тако 
да се клуб обратио захтевом за исплату целокупног 
износа. 

Предлаже се исплата целе транше у јуну. 
 
 

2. КСР Чигра -  у укупном износу од 250.000,00 
динара ради учешћа на такмичењима. 

 
Уговором број 404-163/2020 од 27.02.2020. 

године, предвиђено је да се клубу исплати износ од 
500.000,00 динара и то: у фебруару 250.000,00 динара 
и марту 250.000,00 динара. С обзиром да је транша за 
месец фебруар већ исплаћена, клуб је поднео захтев 
да се планирана транша за март у износу од 250.000,00 
динара исплати у јуну месецу текуће године, а као 
доказ је достављена потврда бр. 145/20 од 12.05.2020. 
године о датуму почетка такмичарске сезоне, која је 
одложена услед ванредног стања.  

Предлаже се исплата транше у јуну. 
 
3. AFC ENDORPHINE – у укупном износу од 

50.000,00 динара . 
 
Уговором број 404-129/2020 од 25.02.2020.  

године, предвиђено је да се клубу исплати износ од 
50.000,00 динара и то по 10.000,00 динара у месецу 
марту, априлу, мају, јуну и јулу. С обзиром да транше 
за месец март, април и мај нису исплаћене, клуб је 
поднео захтев да се целокупна сума од 50.000,00 
динара исплати у месецу јуну и јулу текуће године. 
Реализација пројекта је услед ванредног стања 
померена за период јун – октобар 2020. године. 

Предлаже се исплата транше у јуну и јулу. 
 
4. Спортско удружење за Пеинтбол 1371 - у 

укупном износу од 50.000,00 динара ради органи-
зације турнира. 

 
Уговором број 404–174/2020 од 02.03.2020. 

године, предвиђено је да се клубу исплати износ од 
50.000,00 динара у месецу мају. С обзиром да је услед 
ванредног стања одржавање Дечијег Видовданског 
пеинтбол турнира и свих пратећих манифестација 
померено за прву недељу септембра, клуб се обратио 
захтевом да се планирана средства уплате у две 
транше и то: у јулу и августу текуће године. Предлаже 
се исплата целе транше у јулу. 

 
5.  Теквондо клуб Багдала у укупном износу 

од 100.000,00 динара, ради учешћа на такмиче-
њима. 

 
Уговором број 404-201/2020 од 12.03.2020. 

године, предвиђено је да се клубу исплати износ од 
100.000,00 динара у две транше и то у марту 60.000,00 
динара и априлу 40.000,00 динара. С обзиром да 
предметне транше нису исплаћене услед ванредног 
стања, клуб се обратио захтевом да се планирана 
средства уплате почетком септембра месеца 2020. 
године, за када је предвиђен почетак нове сезоне  и 
одржавање такмичења. Комисија је предложила да  
редовна половина транше за март буде исплаћена по 
подношењу захтева, друга половина за март до краја 
јуна, половина транше за месец април биће исплаћена 
у јулу а друга половина априлске транше биће 
исплаћена у августу. 
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6. Одбојкашки клуб Напредак 037 -  у укупном 
износу од 200.000,00 динара. 

 
Уговором број 404-79/2020 од 13.02.2020.године, 

предвиђено је финансирање клуба из буџета града у 
укупом износу од 2.000.000,00 динара. Предметни 
клуб је имао активности почетком марта – учешће на 
утакмици као и  трошкове закупа објеката и сала.                   
С обзиром да им је исплаћена половина транше за 
месец март и мај, клуб се обратио захтевом да им се 
преостали део транше за предметне месеце такође 
исплати преостали део транше и то по 100.000,00 
динара,а све имајући у виду напред наведене 
трошкове који су настали пре наступања ванредног 
стања. Такође, клуб је у свом захтеву навео да траншу 
за месец април није потребно исплатити, с обзиром да 
у том периоду није било активности. 

Предлаже се исплата транше у јуну и јулу. 
 
7. Спортско друштво "Пролетер" - у укупном 

износу од 50.000,00 динара  
 
Уговором број 404-89/2020 од 18.02.2020.године, 

предвиђено је финансирање клуба из буџета града у 
укупом износу од 50.000,00 динара, од чега су 
предвиђене транше за месец април 30.000,00 динара и 
мај 10.000,00 динара, које услед наступања ванредног 
стања нису исплаћене. Клуб се обратио захтевом да се 
средства предвиђена за месец април и мај исплате 
накнадно, а имајући у виду чињеницу да су све 
спортске манифестације померене. 

Предлаже се  исплата целе транше у јулу. 
 
8. ЖФК Напредак Јуниор 2018 -  у укупном 

износу од 200.000,00 динара. 
 
Уговором број 404–75/2020 од 13.02.2020.године, 

предвиђено је финансирање клуба из буџета града у 
укупном износу од 500.000,00 динара. За месец март 
и мај је исплаћена половина од износа предвиђених 
уговором, односно по 50.000,00 динара, док транша за 
месец април није исплаћена. С обзиром да су такми-
чења услед ванредног стања одложена, клуб се 
обратио захтевом да се неисплаћени део одобрених 
средстава исплати накдано, како би био у могућности 
да плати котизацију за такмичења. 

Предлаже се да се у јуну и јулу исплате половине 
транше из марта и маја месеца, а остале транше 
плаћати по утврђеној динамици. 

 

II   Са носиоцима одобрених годишњих програма 
из става I овог Решења,  Начелник Градске управе 
закључиће анексе Уговора о реализацији програма са 
промењеном динамиком исплате. 

 
III   На основу   Решења Градског већа сачиниће 

се  Табеларни приказ  расподеле буџетских средстава 
спортских организација и удружења по месецима за 
2020.годину.  

 
IV Месечни пренос наменских буџетских сред-

става у 2020. години вршиће  се на основу  Закључка 
о преносу средстава који потписује Градоначелник. 

 
V  Решење објавити на сајту града Крушевца и у 

"Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-251/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
160 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник  РС", бр. 15/16), и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 2897 од 
09.06.2020. године, којом се врши допуна, Ценовника 
за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 
осталих комуналних услуга и одржавања јавних 
зелених површина, и  то: 
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I Врши се допуна у ставу 1, тачка 1. Јавна хигијена,  тако што се   додају  следеће позиције: 

 

Врста услуге 

 

Кол. 

 

Јединица 

мере 

Цена без 

ПДВ-а 
 
 Набавка и постављање металних контејнера запремине 1.1 м³ 
(трошкови постављања контејнера: трошкови транспорта, рад 
радника) 

 

1 

 

Дин/ком 

 

42.000,00 дин. 

 
Набавка и постављање пластичних контејнера запремине 1,1 м³ 
(трошкови постављања контејнера: трошкови транспорта, рад 
радника) 

1 Дин/ком. 30.080,00 дин 

 

 

II Врши се допуна у ставу 1. тачка 3. Остале комуналне услуге, тако што се додају следеће позиције: 

 

Врста услуге Кол. 
Јединица 

мере 

Цена без 

ПДВ-а 
 Набавка и постављање бетонских цеви  Ø 400/1000 
(трошкови набавке, рад радника на постављању, трошкови 
транспорта и остали манипулативни трошкови) 

 

1 

 

Дин/ком 

 

2.440,00 дин. 

Чишћење олука 
(рад комбиноване машине са прикључном машином - корпа за 
орезивање дрвећа, рад радника на чишћењу олука) 

1 Дин/час. 5.140,00 дин 

 

 

III Врши се допуна у ставу 1.тачка 4.Одржавање јавних зелених и других површина у граду 

 

Врста услуге Кол. 
Јединица 

мере 
Цена без 
ПДВ-а 

 

Набавка, транспорт,бетонирање и монтажа кошаркашке 

конструкције „профи“ 

 

1 

 

Дин/ком 

 

131.850,00 дин. 

 

Набавка, транспорт и монтажа лимених канти за смеће (набавка, 

трошкови бетонирања, трошкови транспорта и монтаже) 

 

1 

 

Дин/ком. 

 

17.200,00 дин 

 

 

Набавка,транспорт и монтажа малих голова са мрежицом 

 

1 

 

Дин/ком. 

 

15.700,00 дин. 

 
 
Овако формиране цене увећавају се за ПДВ у зависности од врсте услуге, а у складу са одредбама Закона 

о порезу на додату вредност. 
 
 II  -  Решење ће се примењивати након добијања сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
 
III  -   Oво решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
III Број: 023-25/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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161 
На основу члана 54. став 2. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење више-

годишњег уговора за извођење радова на 
реконструкцији Трга Косовских јунака. 

 
II Недостајућа средства у износу од 

244.313.536,67 динара обезбедити буџетом за 2021. 
годину. 

 
III ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градској управи да 

измени План јавних набавки и распише јавну набавку 
на целокупан износ од 394.313.536,67 динара и 
закључи уговор на период од две године. 

 
IV О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
V Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-84/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 5. и 10. став 7. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), Одлуке о 
доношењу Генералног урбанистичког плана Града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца” број 3/15), 
Одлуке о Плану генералне регулације "Исток 2" ("Сл. 
лист Града Крушевца, број 5/17), пројекта 
парцелације кат. парцела бр. 3320/1 и 3425/1 обе КО 
Бивоље и катастарске парцеле бр. 1/1 и 3147/1 обе КО 
Паруновац, члана 50. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
О УКИДАЊУ СТАТУСА ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ 
- НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА - 

 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку спровођења 

планског акта, на катастарским парцелама бр. 3425/1 
КО Бивоље,  површине 1430м2, уписано у лист 

непокретности број 1891 KO Бивоље и 3147/1 КО 
Паруновац, површине 1430м2, уписано у лист 
непокретности број 144 KO Паруновац трајно 
престала потреба коришћења некатегорисаног пута, 
те се УКИДА својство добра у општој употреби и 
сада представља неизграђено земљиште у јавној 
својини Града Крушевца. 

Број 8 6. јул 2018. 
2. Након ступања на снагу овог решења, 

Републички геодетски завод – Служба за катастар 
непокретности Крушевац, спровешће у катастру 
непокретности укњижбу на начин да ће на 
катастарским парцелама бр. 3425/1 КО Бивоље и 
3147/1 КО Паруновац уписаним у листовима 
непокретности 1891 KO Бивоље и 144 KO Пару-
новац, брисати укњижбу - некатегорисаног пута – 
објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи 
објекта у јавној својини Републике Србије, корисника 
Општине Крушевац и као власника исте уписати 
јавну својину Града Крушевца. 

 
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-260/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 58. Закона о запосленима у 

aутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 
113/17 др. закон и 95/18), члана 5. Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 88/16) и члана 4.  
Уредбе о  критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места намештеника 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 88/16), члана 50. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца 15/18), члана 21. и 26. Одлуке о Градском 
правобранилаштву града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 6/2014 и 8/16), члана 4. Одлуке о 
оснивању Службе месних заједница („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/09), члана 11. Одлуке о оснивању 
Службе буџетске инспекције града Крушевца 
(„Сл.лист града Крушевца број 6/19) и члана 10. 
Одлуке о оснивању Службе интерне ревизије града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 6/19), 

Градско већe града Крушевца, на предлог 
начелника Градске управе града Крушевца, дана  
15.06.2020 године, усвојило је  
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П Р А В И Л Н И К  
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
ГЛАВА I 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о унутрашњем уређењу и система-

тизацији радних места у Градској управи, Градском 
правобранилаштву и Служби месних заједницa Града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/18 и 1/19) 
назив Правилника мења се и гласи: „Правилник о 
изменама и допунама Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Градској 
управи, Градском правобранилаштву, Служби месних 
заједница, Служби буџетске инспекције и Служби 
интерне ревизије Града Крушевца“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 1. после речи „Градском правобранилаштву“ 

брише се везник „и“ додаје запета, а после речи „Служби 
месних заједница“ додаје запета и речи „Служби буџетске 
инспекцијe и Служби интерне ревизије“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 3 став 1 после Главе IV додају се Главе 

V и VI које гласе: 
„  
 Глава  V 
Унутрашње уређење и систематизација радних 

места у Служби буџетске инспеције 
 
 Глава VI  
Унутрашње уређење и систематизација радних 

места у Служби интерне ревизије.“ 
 

Члан 4. 
 
 Члан 4 мења се и гласи: 
 
„Укупан број систематизованих радних места у 

Градској управи је 207 и то: 
- 2 радна места службеника на положају, 
- 191  радних места службеника, 
- 16  радних места намештеника. 
 
Број приправника: 5 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Градском правобранилаштву је 3 и то: 
 
- 2 радна места функционера 
- 1 радно место службеника 
 
Број приправника: 1 

 Укупан број систематизованих радних места у 
Служби месних заједница је 12  и то: 

- 1 радно место функционера 
- 8  радних места службеника и 
- 3  радна места намештеника 
 
Број приправника: 1 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби буџетске инпекције је 3  и то: 
 
- 1 радно место фунционера 
- 2 радна места службеника 
 
Број приправника: 0 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби интерне ревизије је 3  и то: 
 
- 1 радно место фунционера 
- 2 радна места службеника 
 
Број приправника: 0 
 

Члан 5. 
 
У члану 25. тачка 1. Систематизована радна места 

у унутрашњим организационим јединицама Градске 
управе мења се и гласе:  

 
1. Систематизована радна места у унутрашњим 

организационим јединицама Градске управе: 
 

Звање 
Број 

радних 
места 

Број  
службеника 

Службеник на 
положају 
- I група 

1 1 

Службеник на 
положају 
- II група 

1 1 

  2 

 
 

Службеници-
извршиоци 

Број 
радних 
места 

Број 
службеника 

Самостални саветник 32 32 

Саветник 65 78 

Млађи саветник 18 20 

Сарадник 19 27 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 53 88 

Референт 3 5 

Млађи референт 0 0 

Укупно службеници: 
191  

радних 
места 

251 
службеника 
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Намештеници 
Број 

радних 
места 

Број 
намеште-

ника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 
Четврта врста радних места 6 10 

Пета врста радних места 10 15 

Укупно намештеници: 
16 

радних  
места 

25 
наме

штеника 

Укупно: 207 278 

 
Тачка 2. Систематизована радна места у 

Кабинету Градоначелника мења се и гласи: “ 
 
2. Систематизована радна места у Кабинету  
    Градоначелника 
  

 
Број 

радних 
места 

Број 
извршилаца 

Помоћници 
градоначелника 

5 5 

Службеници-
извршиоци 

Број 
радних  
места 

Број 
извршилаца 

Самостални саветник 1 1 

Саветник 0 0 

Намештеник   
Четврта врста радних 
места 

0 0 

Укупно: 
6 

радних 
места 

6 
извршилаца 

                                                              „ 
       

Члан 6. 
 

У члану 26. поднаслов „САМОСТАЛНА 
ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА“ радна места под 
бројем „1. интерни ревизор„ и бројем “2. буџетски 
инспектор“ се бришу, а радно место под бројем 
бројем “3. послови безбедности здравља на раду“ 
постаје радно место број „1“.   

 
У тачки 1.1.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ , после радног места  
- “1. Начелник Одељења „ додаје се радно место              

"1 а" које гласи: 
 
„1а. Радно место: заменик начелника Одељења 
 
- Звање: Самостални саветник 
- Број службеника: 1 
 
Опис посла: обавља најсложеније нормативно - 

правне послове везане за прирему општих и 
појединачних нормативних аката из надлежности 

Одељења; пружа стручна упутства за рад запослених 
у Одељењу; стара се о унапређењу рада, побољшању 
ефикасности и односа према грађанима и органи-
зацијама; припрема анализе, одговоре, информације и 
извештаје о раду Одељења;  замењује начелника 
Одељења у случају одсутности;  обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења и начелника 
Градске управе.  

   
Услови: стечено високо образовање из научне 

области  правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
У такчи 1.1.1. СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ 

после радног места број “5. администратор за 
одржавање интернет сајта“ додаје се радно место 
број“ 5а.“ које гласи:  

 
„5а. Радно место: оператер система и мреже  
 
- Звање: виши референт 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља административне и 

техничке послове  одржавања рачунарске опреме - 
рачунара, штампача и осталих рачунарских уређаја; 
контактира  са сервисима за поправљање рачунарских 
уређаја и опреме за потребе органа града; води 
потребне евиденције 

 
Услови: Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, завршена техничка 
школа,  положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
У тачки 1.1.2. СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА 

СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ додаје се 
радно место 11.а  

 
„11.а Радно место: Заменик матичара за 

матично подручје Крушевац  
 
- Звање: сарадник 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: Води матичне књиге за матично 

подручје Крушевац и општине Призрен, Ораховац, 
Сува Река и Гора, води одговарајуће регистре за 
матичне књиге; уноси податке из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка 
матичних књига; чува изворник матичне књиге; 
издаје изводе из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; стара се о 
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формирању и чувању документације и матичне 
архиве; обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

Услови: стечено високо образовање из стручне 
области менаџмента на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,  
основним струковним студијама, односно студијама у 
трајању до три године, најмање три године радног 
искуства у струци, положен посебан испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
Радно место под редним бројем 20.  "Заменик 

матичара за матично подручје Велики Купци" у истој 
Служби у звању виши референт, број службеника 1, у 
опису послова после речи Велики Купци брише се  
запета и додају се речи: "и општине Призрен, 
Ораховац, Сува Река и Гора". 

 
Радно место под редним бројем 21. "Матичар за 

матично подручје Дворане" у звању виши референт, 
број службеника 1, у опису послова после речи: 
"подручје Дворане" брисати зарез и додати" и 
општине Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора". 

 
Радно место под редним бројем 22. "Заменик 

матичара за матично подручје Дворане" у звању виши 
референт, број службеника 1, , у опису послова после 
речи:"подручје Дворане" брисати зарез и додати "и 
општине Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора". 

 
 Тачка 1.1.3. СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

мења се и гласи:  
 
"1.1.3. СЛУЖБА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ 

ПОМОЋИ 
 
26. Радно место:  Шеф Службе 
 
- Звање: Самостални саветник 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: руководи радом Службе, обавља 

послове пружања бесплатне правне помоћи грађа-
нима, пружање правног савета, састављање подне-
сака, (тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, 
приговора, жалбе и др. правног средства); обавља и 
другу бесплатну правну помоћ одређену законом 
којим се уређује одговарајући поступак; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења и 
начелника Градске управе.   

Услови: стечено високо образовање  из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
27. Радно место: Послови поступања по 

захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи 
 
- Звање: Саветник 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: поступа по захтевима за 

одобравање бесплатне правне помоћи, утврђује 
чињенице, прибавља мишљење пружалаца бесплатне 
правне помоћи  и доноси решење о одобравању 
бесплатне правне помоћи; обавља друге послове по 
налогу шефа Службе, начелника Одељења и 
начелника Градске управе.   

  
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области правне науке на основним академским 
студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства на пословима правне 
струке, потврда о завршеној обуци за примену Закона 
о бесплатној правној помоћи,  познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
28. Радно место: Канцеларијски  послови 
 
- Звање: Виши референт 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: пријем и експедиција поште и 

други канцеларијски послови; обавља и канцела-
ријске послове локалног омбудсмана, води потребне 
евиденције;  обавља друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и  начелника Градске 
управе.   

Услови: Стечено средње образовање у четво-
рогодишњем трајању, завршена Гимназија или 
економско-трговинска школа,  положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет).“ 

 
У тачки 1.1.4. СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПИСАРНИЦЕ радно место под редним бројем 31 
"Пријем и распоређивање аката"  Број службеника "3" 
замењује се  бројем "4" 

 
Радно место под редним бројем 32. "Завођење 

предмета" звање референт, број службеника 1, се 
брише. 

 
Радно место под редним бројем 33. постаје радно 

место под редним бројем 32. а сва остала радна места 
се померају за један број унапред. 
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 У тачки 1.1.5.  СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО-
ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  Радно место број 39.:  
Телефониста мења се и гласи: 

 
 „39. Радно место:  Телефониста 
- Звање: Намештеник, пета врста радних  

места 
- Број намештеника: 1 
 
Опис послова: успоставља телефонске везе 

преко централе; стара се о исправности телефонских 
уређаја; обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

  
Услови: основно образовање, најмање шест месеци 

радног искуства.“ 
 
 Радно место под редним бројем “43.  Ноћни 

чувар,  се брише„  
 
Сва остала радна места повлаче се за један 

редни број унапред. 
 
У тачки 1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ 

ОРГАНА ГРАДА Радно место  48. Нормативни 
послови за потребе органа Града се брише.  

 
У тачки 1.2.1. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ 

ПОСЛОВЕ  радно место под бројем 49. Шеф Службе 
и овлашћено лица за поступање по захтевима за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја 
звање „саветник“ мења се и гласи „самостални 
саветник“.  

Радно место под редним бројем 50. Скупштински 
послови и послови из области родне равноправности 
звање “саветник“ мења се и гласи „самостални 
саветник“  

 
У тачки 1.2.3. СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И 

ИНФОРМИСАЊЕ радно место под редним бројем 
„58. Послови информисања“,  назив радног места  
мења се и гласи : „58. Радно место: координатор за 
односе са јавношћу“. 

  
Радно место број 59. Пословни секретар мења се 

и гласи: 
 
„59. Радно место: Пословни секретар 
 
- Звање: Сарадник  
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: стара се о благовременом 

заказивању састанака; успоставља телефонске везе; 
врши пријем и експедицију поште за потребе 
функционера, води евиденцију о примљеним 
поклонима у складу са Законом; обезбеђује чување 
уговора које потписује Градоначелник; обрађује 
захтеве за покретање поступка јавних набавки; 
обавља одређене протоколарне послове поводом 
пријема, манифестација и друге протоколарне 
послове за органе Града; обавља и друге послове по 

налогу шефа Службе, начелника Одељења и 
начелника Градске управе.  

  
Услови:  стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).“ 

Радно место 61. Технички секретар мења се и 
гласи: 

 
„61. Радно место: Технички секретар   
 
 - Звање:  Виши референт 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: врши евидентирање  грађана који 

се обраћају функционерима и даје информације по 
њиховим захтевима; канцеларијски послови пријема 
и прослеђивања поште за заменика Градоначелника; 
прати дневне активности заменика Градоначелника; 
успостављања телефонске везе; учествује у обављању 
одређених протоколарних послова по налогу шефа 
Службе; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и  начелника Градске управе. 

Услови: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању, завршена Гимназија или 
економско-трговинска школа или средња техничка 
школа, положен државни стручни испит,  најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
У тачки 1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, 

НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА за 
радно место под редним бројем 63.  "Оператер" у 
звању виши референт, услови за рад на радном месту 
мењају се и гласе: 

 
"Услови: стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, завршена Гимназија или 
економско - трговинска школа или средња техничка 
школа, положен државни стручни испит,  најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет)". 

 
У тачки 1.3.2. СЛУЖБА ПОРЕСКЕ КОНТРО-

ЛЕ И НАПЛАТЕ у називу радних места, радна 
места под бројем „70., 71, 73 и 74“  испред речи 
„инспектор“ додати реч „порески“.  

 
Код радног места број „71. инспектор теренске 

контроле“,  код  броја  службеника,   број „2“ 
замењује се бројем „ 1“ 

Радно место под бројем „73. инспектор наплате 
локалних јавних прихода“ у звању саветник код  
броја  службеника  број „1“ замењује се бројем „ 2“. 

 
После радног места „74. Инспектор  наплате 

локалних јавних прихода“, додаје се радно место        
„74 а“ који гласи:  
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„74.а  Радно место: Послови вођења поступка 
по жалби  

- Звање: саветник      
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: вођење првостепеног поступка по 

изјављеним жалбама; доноси закључак о одбацивању 
недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног 
лица изјављене жалбе првостепеном пореском 
органу; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је 
оправдана, да ли је  потребно спроводити ново 
утврђивање чињеница, да ли је спроведени поступак 
при утврђивању био непотпун; омогућује учешће 
жалиоцу у поступку; по потреби врши измену 
пореског управног акта; стара се о поштовању рокова 
за одлучивање по жалби; доноси закључак о 
обустављању поступка по жалби; доноси закључак о 
привременом прекиду поступка по жалби до 
решавања претходног питања; доставља акта 
другостепеном пореском органу, пореском обвезнику 
и по потреби суду , обавља и друге послове по налогу 
шефа Службе, начелника Одељења и начелника 
Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године  радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).  

 
 
У тачки 1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, 

ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
радно место под редним бројем 81. Послови 
маркетинга у звању сарадник  и радно место "82. 
Стручно – оперативни послови" у звању виши 
референт  се систематизују у Служби за привреду, 
после радног места „88. Управни послови и стручни 
послови у области туризма" у звању сарадник.  

 
 Радно место број 79. "начелник Одељења",  у 

звању самостални саветник код услова  за обављање 
послова после речи „правне“ додају се речи „или 
економске науке или пољопривреде“. 

 
Радно место под редним бројем "81. послови 

маркетинга у звању сарадник" код описа послова 
бришу се речи: "учествује у изради пројеката из 
надлежности Одељења". 

 
У тачки 1.4.2. Служба за привреду, радно место 

под редним бројем 87: "Шеф Службе" у звању 
самостални саветник, мења се опис послова тако што 
се додаје: "Предлаже подстицајне мере за унапређење 
локалног економског развоја". 

 

У истој Служби,  код  радног  места под редним 
бројем 84. "Послови за отуђење и давање у закуп 
грађевинског земљишта" у звању саветник,  мења 
се опис послова тако што се додаје: "Послови 
достављања података о непокретностима отуђеним из 
јавне својине града Крушевца надлежној Служби за 
управљање имовином". 

 
У истој Служби, код  радног  места под редним 

бројем 85. "Послови за инвестиције и уређивање 
грађевинског земљишта", у звању саветник,  мења 
се опис послова тако што се додаје: "Послови 
достављања података о непокретностима у јавној 
својини  града Крушевца прибављене изградњом, 
реконструкцијом и др. надлежној Служби за 
управљање имовином ". 

 
 
У тачки 1.4.3. СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИ-

ВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ радно место под 
редним бројем 91. "Управни послови у области 
пољопривреде и водопривреде", у звању саветник, код 
броја службеника,  број "1 "замењује се  бројем "2". 

 
Радно место под редним бројем 92 "Управни 

послови у области пољопривреде" у звању млађи 
саветник, код броја службеника, број "3" замењује се 
бројем "2". 

 
 У тачки 1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

радно место под редним бројем 96. "службеник за 
јавне набавке",  у звању саветник, код броја 
службеника, број "1" замењује се бројем "2". 

Радно место под редним бројем 97." Послови за 
јавне набавке ", у звању млађи саветник, код броја 
службеника број "1" замењује се бројем "2", а код 
описа послова наведеног радног места бришу се 
речи: "прати финансијску реализацију уговора". 

 
 
У тачки 1.7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, 

тачка 1.7.2. Служба за трезор, радно место под 
редним бројем 123. "Стручно-аналитички и финан-
сијски послови", у звању саветник, број службеника 
"2", замењује се бројем "3". 

 
У тачки 1.7.1. Служба за буџет радно место под 

редним бројем 118. "Студијско-аналитички и финан-
сијски послови" у звању саветник, број службеника 
"3", замењује се бројем "2". 

 
У тачки 1.7.3. Служба за финансије, радно 

место под редним бројем 127. "Материјално-
финансијски послови основних средстава",  у звању 
саветник, број службеника 1, мења се опис послова и 
гласи: 

 
"Опис послова: 
- води помоћне књиге основних средстава и 

аналитичку евиденцију основних средстава; 
- води материјално-финансијско књиговодство и 

врши хронолошко одлагање за архивирање целокупне 
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документације у вези са финансијско-материјалним 
пословањем из надлежности Службе; 

- врши квартално и годишње усаглашавање 
главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; 

- учествује у изради завршног рачуна, врши 
обрачун амортизације основних средстава; 

- врши усклађивања стања имовине са стварним 
стањем на основу пописа; 

- предлаже расходе, расходовање имовине и 
отпис основних средстава; 

- одобрава обрачун ревалоризације за откуп 
станова; 

- доставља податке о књиговодственој вредности 
непокретности у јавној својини града Крушевца 
надлежној Служби за управљање имовином; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе;" 

 
Радно место под редним бројем 128. 

"Финансијски послови", у звању млађи саветник, 
број службеника "1", замењује се бројем "2". 

 
 
У тачки 1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-                        

-КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПО-
СЛОВЕ, после радног места под редним бројем 134." 
Начелник Одељења", додаје се ново радно место које 
гласи:  

 
"134а. Радно место: Канцеларијски послови" 
Звање: Виши референт  
Број службеника: 1  
 
Опис послова: Пријем, преглед, евидентирање 

поште и достављање у рад предмета; 
- Пружање помоћи странкама при попуњавању 

захтева из надлежности Одељења; 
- Експедовање поште и архивирање предмета; 
- Обавља и друге административно-техничке 

послове по налогу шефова Служби и начелника 
Одељења. 

Услови: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању, завршена економско - трговинска 
школа или гимназија или техничка школа,  положен 
државни стручни испит,  најмање  пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
У тачки 1.8.1. Служба за имовинско-правне 

послове радно место под редним бројем 136. "Управ-
ни послови", у звању саветник  број службеника "2" 
замењује се бројем "3". 

 
У тачки 1.8.2. Служба за стамбено комуналне 

послове, радно место под редним бројем 139. 
"Управно-надзорни послови" у звању саветник, мења 
се број службеника: број службеника "3" замењује се 
бројем службеника "2". 

 
После тачке 1.8.2. "Служба за стамбено-кому-

налне послове",  додаје се нова Служба која гласи: 
 
 

 "1.8.3.  Служба за управљање имовином 
 
143. Радно место: Шеф Службе 
- Звање: самостални саветник       
- Број службеника: 1                                                
Опис послова: руководи радом Службе, 

припрема нацрте и предлоге нормативних аката из 
области управљања имовином и појединачних аката о 
прибављању, отуђењу и располагању непокретно-
стима у јавној својини града Крушевца;  

- Обавља стручне послове уписа права јавне 
својине  града Крушевца на непокретностима које 
користи Град и на којима право коришћења имају 
јавна предузећа и установе и месне заједнице; 

- Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
144. Радно место: Управни послови 
- Звање: Саветник 
-Број службеника: 1 
 
Опис послова: Врши стручне послове, послове 

идентификације и евидентирања (евиденција и попис) 
непокретности у јавној својини града Крушевца; 

- Прибавља документацију подобну за упис права 
јавне својине града Крушевца, односно права 
коришћења на објектима и другим непокретностима; 

- Прибавља документацију за озакоњење објеката 
на којима ће се град Крушевац уписати као носилац 
права јавне својине и подноси захтеве за озакоњење; 

- Припрема потребну документацију и подноси 
захтеве за упис права на непокретностима које 
користе органи и организације чији је оснивач град 
Крушевац, на основу овлашћења Градоначелника; 

- Води евиденцију о непокретностима у јавној 
својини града Крушевца, доставља податке о праву 
коришћења и праву својине на непокретностима 
путем web апликација у Централни регистар Репу-
бличке дирекције за имовину Републике Србије; 

- Припрема предлоге аката и врши стручно - 
административне послове у поступку отуђења непо-
кретности из јавне својине града Крушевца непо-
средном погодбом; 

- Обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
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државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
145. Радно место: Стручно-оперативни 

послови послови ГИС-а 
- Звање: Млађи саветник 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: Стручно-оперативни послови 

везани за послове уписа права јавне својине града 
Крушевца на непокретностима - вођење евиденција о 
стању, вредности, кретању непокретности, стално 
ажурирање насталих промена; 

- Достављање података и евиденција о праву 
коришћења и праву својине на непокретностима 
путем web апликација у Централни регистар 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије; 

- Послови ГИС-а;  
- Обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

Услови: Стечено високо образовање из области 
правне науке или из области менаџмента на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, више од једне године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет)“. 

 
Радна места под редним бројем 143, 144 и 145 

постају радна места под редним бројем 146,147 и 148. 
Сва остала радна места се повлаче за следећи 

одговарајући редни број унапред. 
 
У тачки 1.9 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, радно место под редним бројем 
143 "Начелник Одељења" мења се и гласи: 

 
"143. Радно место: Начелник Одељења 
Звање: Самостални саветник 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: Руководи радом Одељења, 
- организује и планира обављање послова из 

надлежности Одељења, 
- обавља најсложеније нормативно-правне посло-

ве везане за припрему општих и појединачних 
нормативних аката из надлежности Одељења, 

- стара се о благовременом и законитом обавља- 
њу послова у Одељењу, 

- пружа стручна упутства, координира и надзире 
рад запослених у Одељењу, 

- присусутвује седницама Градског већа у свој-
ству овлашћеног известиоца по позиву, 

- сарађује са другим Одељењима у Градској 
управи, 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе. 

 
Услови: Стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит,најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).“ 

 
 
У тачки 144. Радно место: Финансијско 

планирање и инвестиције у звању саветник, број 
службеника: 1,  мења се опис послова и гласи: 

 
"Опис послова: обавља аналитичко-планске 

послове из надлежности Одељења 
припрема финансијске планове капиталних 

инвестиција из надлежности Одељења и прати 
њихово извршење у сарадњи са другим Одељењима, 

 израђује информације и анализе о утрошку 
финансијских средстава установа и организација 
индиректних корисника буџета, пружа стручну помоћ 
установама и организацијама - индиректним корисни-
цима буџета у поступку израде финансијских планова 
и врши усклађивање истих са смерницама за израду 
буџета, 

врши преглед исправности месечних извештаја о 
утрошку буџетских средстава спортских клубова и 
организација, 

 прати цене буџетских корисника и предлаже 
одговарајуће измене, 

 обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.“ 

 
На наведеном радном месту услови за обавља-

ње послова остају исти. 
 
У тачки 149. Радно место: Студијско-анали-

тички послови у звању саветник, број службеника: 
2, мења се опис послова и гласи: 

 
„Опис послова: припрема општих и поједи-

начних аката из области културе и спровођење 
поступака за јавни интерес за традиционалне цркве и 
верске заједнице, послови  информисања; 

- координација и праћење рада установа у области 
културе; 

- стручни послови на припреми и спровођењу 
аката за потребе награђивања и стипендирања 
ученика и студената; 

- стручни послови припреме и спровођења 
програма у области културе и информисања; 

- послови на изради и имплементацији 
стратешких докумената из наведених области; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. " 
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На наведеном радном месту услови за обавља-
ње послова остају исти. 

 
Радно место под редним бројем 153. Админи-

стративно-технички послови у звању референт, 
број службеника 1, мења се звање и сада гласи: 
"Звање: виши референт". 

 
 
У тачки 1.9.3. СЛУЖБА ЗА БОРАЧКУ И 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ  у Одеље-
њу за друштвене делатности, радно место под 
редним бројем 159 „Шеф Службе“, у звању 
саветник, број службеника 1, мења се опис послова 
и гласи: 

 
„Опис послова: руководи и организује рад 

Службе и пружа стручну помоћ запосленима; обавља 
сложене управне  послове решавања у првом степену 
у области борачке и борачко-инвалидске заштите;  

- израђује општа акта из надлежности Службе;  
- учествује у припреми предлога финансијског 

плана у поступку доношења Одлуке о буџету у оквиру 
спровођења програма и пројеката који се односе на 
расписивање конкурса од јавног интереса у области 
културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова 
и стандарда ветерана; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.“ 

 
На наведеном радном месту услови за обавља-

ње послова остају исти. 
 
 

У тачки 1.9.4. СЛУЖБА ЗА СОЦИЈАЛНУ И   
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ у Одељењу за дру-
штвене делатности, радно место под редним бро-
јем 162 „Шеф Службе“, у звању саветник, број 
службеника 1,  мења се опис послова и гласи: 

 
„Опис послова: руководи и организује рад 

Службе; 
- Стара се о благовременом обављању послова и 

пружа стручну помоћ запосленима;  
- обавља  најсложеније  студијско- аналитичке 

послове из делокруга рада Службе; 
 - прати стање и реализацију програма рада 

установа из области социјалне и здравствене заштите;  
учествује у изради и припреми предлога стратешких 
докумената и прати спровођење стратешко планских 
докумената из делокруга рада Службе; 

- израђује студије, анализе и друге стручне 
информације из делокруга рада Службе; 

- прати стање и реализацију програма рада 
установа из области социјалне и здравствене заштите; 

- прати реализацију права и услуга у области 
социјалне заштите; 

- учествује у припреми предлога финансијских 
планова из делокруга рада Службе у поступку 
доношења Одлуке о буџету и прати њихово 
извршење; 

 

- прати реализацију усвојених финансијских 
планова буџетских корисника који средства из буџета 
реализују у оквиру програма и пројеката од јавног 
интереса у области социјалне и здравствене заштите; 

- учествује у поступку спровођења конкурса за 
додељивање средстава за финансирање, односно 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса из делокруга рада Службе; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.“ 

 
На наведеном радном месту услови за обавља-

ње послова остају исти. 
 
Радно место  у истој служби, под редним 

бројем 163: „Студијско аналитички послови и 
послови координатора за питања мањина „звање 
саветник, број службеника 1, мења се и гласи: 

 
 „163. Радно место: Студијско-аналитички 

послови у области социјалне заштите 
 
- Звање:  Саветник  
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља сложене послове који се 

односе на израду стратешких и планских докумената, 
програма и пројеката у области развоја социјалне 
политике; 

- праћење имплементације и извештавање о 
извршавању истих; 

- припрема предлоге финансијских планова у 
поступку доношења Одлуке о буџету за програме и 
пројекте у области социјалне заштите и прати 
реализацију истих; 

- прикупља податаке и израђује анализе, 
извештаје и друге стручне информације везане за 
област социјалне заштите; 

- прати реализацију права и услуга у  социјалној 
заштити града Крушевца, сарађује са установама и 
организацијама цивилног друштва које се баве 
социјалном заштитом; 

- обавља стручне и административне послове 
радних тела за израду и имплементацију стратешких 
докумената; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

природних или друштвено- хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струко-
вним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специ-
јалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).“ 
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Радно место у истој служби, под редним 
бројем164: „Студијско аналитички послови“, 
звање млађи саветник, број службеника 1, мења се 
опис послова и гласи:  

 
„Опис послова: обавља стручне и 

административне послове за спровођење мера 
популационе политике и остваривање права из ове 
области; 

- учествује у припреми предлога финансијског 
плана у поступку доношења Одлуке о буџету у оквиру 
спровођења мера  популационе политике и програма 
и пројеката који се односе на расписивање конкурса у 
области социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом и прати 
реализацију финансијског плана; 

- обавља стручне и административне послове за 
потребе Комисије за избор програма и пројеката од 
јавног интереса у области социјалне заштите, 
борачко-инвалидске заштите и заштите лица са 
инвалидитетом и Комисије за спровођење мера и 
активности популационе политике града Крушевца; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.“ 

 
На наведеном радном месту услови за обавља-

ње послова остају исти. 
 
Радно место под редним бројем 165: 

„Нормативно управни послови из области соци-
јалне и здравствене заштите „звање саветник, 
број службеника 1, мења се и гласи: 

 
„165. Радно место: Нормативно-правни и 

управни послови из области социјалне и здравстве-
не заштите  

 
- Звање: Млађи саветник  
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља нормативно правне и 

управне послове из области социјалне и здравствене 
заштите;  

- израђује општа и појединачна акта у области 
социјалне и здравствене заштите; 

- прати стање и реализацију програма рада 
установа из области социјалне и здравствене заштите; 

- води првостепени поступак за остваривање 
права на субвенције у социјалној заштити-стицање 
статуса енергетски угроженог купца и права на 
јединствену инвалидску паркинг карту особа са 
инвалидитетом на јавним паркиралиштима;  

- обавља стручне и административне послове за 
потребе Савета за здравље и Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
здравствене заштите;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
једна година радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
 
У тачки 1.10.1. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

у Одељењу за инспекцијске послове радно место 
под редним бројем 170. "Главни грађевински 
инспектор" у звању саветник , број службеника 1, 
мења се звање у звање "самостални саветник". 

 
Радно место под редним бројем 171. 

"Грађевински инспектор" у истом Одељењу у 
звању саветник, број службеника "3" мења се број 
службеника и гласи: " Број службеника: "4 ". 

 
 
У тачки 1.10.2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  

у Одељењу за инспекцијске послове, радно место 
под редним бројем 172. "Главни комунални 
инспектор" у звању саветник, број службеника 1, 
мења се звање и сада гласи: "Звање: самостални 
саветник". 

 
Радно место под редним бројем 176. "Инспектор 

за заштиту животне средине" у звању саветник, 
број службеника 2, се брише. 

 
Радно место под редним бројем 177. "Стручно-

оперативни послови" у звању сарадник, број 
службеника 2, мења се број службеника и гласи:" 
Број службеника: 1". Мења се и број наведеног  
радног места тако да постаје: "Радно место под 
редним бројем 176". 

 
После тачке 1.10.2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА, 

додаје се нова Служба која гласи:  
 
 
"1.10.3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 
177. Радно место: Главни инспектор за зашти-

ту животне средине  
  
- Звање: Самостални саветник   
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: координира рад, стара се о 

законитом, правилном и правовременом обављању 
послова из делокруга инспекције за заштиту животне 
средине; 

- Обавља управно-правне послове, вођење прво-
степеног управног поступка из делокруга рада 
еколошке инспекције; 

- Врши надзор над активностима сакупљања, 
привременог складиштења и транспорта интерног и 
неопасног отпада на локацији власника отпада за које 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     180 
 

 

надлежни орган Градске управе Крушевац издаје 
дозволу;  

- Сачињава записник, процењује ризик и налаже 
Законом прописане мере; 

- Обавља редован теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор у складу са планом 
инспекцијског надзора, учествује у изради истог и 
предузима Законом прописане мере; 

- Врши ванредан теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор на основу пријава и процењивог 
ризика; 

- Врши саветодавни инспекцијски надзор на 
основу процењеног ризика и предузима Законом 
прописане мере; 

- Врши контролни инспекцијски надзор, подноси 
захтеве за покретање прекршајног поступка, односно 
кривичне пријаве и привредни преступ; 

- Припрема информације и води евиденцију о 
инспекцијском надзору; 

- Сарађује са Републичким инспекцијама, другим 
органима и организацијама у циљу ефикаснијег 
вршења инспекцијског надзора; 

- Обавља и друге послове утврђене Законом или 
прописом донетим на основу Закона; 

- Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе; 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области природних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање пет  година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
178. Радно место: Инспектор за заштиту 

животне средине  
 
- Звање:  Саветник  
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: врши инспекцијски надзор над 

применом закона из области заштите животне 
средине, као и прописа донетих на основу закона; 
налаже мере и стара се за њихово спровођење, 
подноси захтев за  покретање прекршајног поступка, 
односно кривичне пријаве; обавља послове овлашће-
ног инспектора по Закону о туризму; сарађује са 
републичким инспекцијама и другим органима и 
организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; 
води прописане евиденције; обавља и друге послове 
утврђене законом и обавља и друге послове по налогу 
главног комуналног инспектора,  начелника Одељења 
и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области природних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
179. Радно место: Стручно-оперативни 

послови из делокруга рада инспекције за заштиту 
животне средине  

 
- Звање: Млађи саветник 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља мање сложене послове и 

прикупља податке неопходне за управно-правне 
послове из делогруга рада Инспекције за заштиту 
животне средине; 

- Обавља и друге послове по налогу инспектора 
за заштиту животне средине, начелника Одељења и 
начелника Градске управе; 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области природних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година проведених у радном 
односу у Градској управи,  познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет)." 

 
Остала радна места померају се за један редни 

број унапред. 
 
 
У тачки 1.11. у ОДЕЉЕЊУ ЗА ПОСЛОВЕ 

ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ радно 
место под редним бројем 181. "Послови 
географско-информационог система (ГИС-а) у 
звању млађи саветник, број службеника 1 се 
брише". 

 
Сва остала радна места повлаче се за један 

редни број унапред. 
 
Радно место под редним бројем 192. "Стручно-

оперативни послови" мења се и гласи:                   
 
"192. Радно место: стручно-оперативни послови 
звање: виши референт 
број службеника: 1 
 
Опис послова: врши послове прикупљања 

анализе и обједињавања података потребних за 
процену угрожености од елементарних непогода; 

- спроводи одлуке, мери закључке Градског 
штаба за ванредне ситуације; 
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- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
 
У тачки 1.12. у ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА радно место под редним 
бројем 196. " Документациони послови" у звању 
виши референт, број службеника "3", мења се број 
службеника и гласи.  Број службеника "2". 

 
Радно место под редним бројем 195. "Радни 

односи и стручно усавршавање" у звању млађи 
саветник, број службеника 1, мења се звање и гласи:" 
Звање: саветник". 

 
 
Тачка 1.13. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ мења се и гласи:  
 

"1.13. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ" 
 

197. Радно место: Начелник Одељења  
 
 - Звање: Самостални саветник 
 - Број службеника: 1 
 
Опис послова: руководи радом Одељења, 

организује, координира пружа стручна упутства и 
контролише обављање послова комуналне милиције; 

- распоређује послове и пружа потребну стручну 
помоћ; стара се о правилном распореду послова, 
запослености и испуњавању радних обавеза 
запослених; 

- стара се о правилној примени закона и других 
прописа из надлежности комуналне милиције; 

- одговара за благовремено, законито и правилно 
извршавање послова у Одељењу; 

- повремено и у различито време врши контролу 
извршавања задатака од стране комуналних 
милиционара; 

- сачињава предлог годишњег плана рада 
Одељења; 

- обавештава надлежну полицијску управу о 
употреби средстава принуде; 

- решава притужбе лица која сматрају да су им 
незаконитом или неправилном применом овлашћења 
комуналних милиционара повређена права;  

- подноси извештаје начелнику Градске управе, 
Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града; 

- иницира поступак стручног усавршавања, као и 
проверу стручне оспособљености комуналног 
милиционара; 

- налаже комуналном милиционару да се 
подвргне провери психофизичке способности 
потребне за обављање послова комуналне милиције; 

-  стара се о јавности и транспарентности рада;  
- иницира покретање дисциплинских поступака 

због повреде радне дисциплине;  
- присуствује седницама Градског већа у својству 

овлашћеног известиоца по позиву; 
- сарађује са другим одељењима у Градској 

управи и другим органима и организацијама;  

- обавља друге послове који су му законом и 
актима Града стављени у надлежност, као и друге 
послове по налогу начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским 
студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање 

послова комуналног милиционара,  
- положен испит за комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или 

другом органу због теже повреде дужности из радног 
односа; 

- да не постоје безбедоносне сметње за обављање 
послова комуналног милиционара; 

 
198. Радно место:  Комунални милиционар - 

вођа смене   
 
- Звање: Виши референт         
- Број службеника: 2 
 
Опис послова: обавља послове комуналног 

милиционара у складу са Законом; 
- одговоран је за рад и реализацију планираних 

задатака Одељења;  
- упознаје са радом и догађајима претходне смене 

и са бројним стањем комуналних милиционара, 
тежишним задацима и реализацијом планираних 
налога и асистенција; 

- координира рад и по потреби упућује комуналне 
милиционаре на извршење хитних задатака; 

- издаје задатке путем средстава везе и прати 
извршење истих;  

- прима пријаве од грађана, врши пријем писаних 
и усмених извештаја од стране патрола, саставља 
детаљан дневни извештај који доставља начелнику;  

- обавља и друге послове у складу са законом, по 
налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању природног или друштвеног 
смера, најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет); положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање 

послова комуналног милиционара,  
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- положен испит за комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или 

другом органу због теже повреде дужности из радног 
односа. 

- да не постоје безбедоносне сметње за обављање 
послова комуналног милиционара; 

 
 
199. Радно место: Комунални милиционар - 

вођа патроле    
 
- Звање: Виши референт  
- Број службеника: 5  
 
Опис послова: Организованим присуством на 

местима одржавања комуналног реда обавља кому-
нално-милицијске послове; 

- предузима неопходне радње ради одржавања, 
односно поновног успостављања нарушеног кому-
налног и другог реда из надлежности комуналне 
милиције; 

- проверава спремност патроле за реализацију 
налога издатих усмених и писаних наређења и 
инструкција; 

- руководи патролом у току обављања послова;  
- координира рад комуналних милиционара у 

патроли и распоређује послове и задатке члановима 
патроле; 

- одлучује о врсти и начину коришћења 
овлашћења комуналног милиционара, члана патроле; 

- припрема и саставља све потребне извештаје о 
реализацији задатака и примени овлашћења; 

- размењује податке и извештава вођу смене и 
начелника Одељења;  

- у складу са овлашћењима, прописима и општим 
актима Града, сачињава записник, службену белешку, 
изриче меру, издаје прекршајни налог, подноси захтев 
за покретање прекршајног поступка;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању природног или друштвеног смера,  
најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет); положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
 
- психофизичке способности за обављање 

послова комуналног милиционара,  
- положен испит за  комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или 

другом органу због теже повреде дужности из радног 
односа, 

- да не постоје безбедоносне сметње за обављање 
послова комуналног милиционара; 

 

200. Радно место: Комунални милиционар  
 
 - Звање: Виши референт      
- Број службеника: 19  
  
Опис послова: одржава комунални ред у области 

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, гробља, 
паркова, зелених и других јавних површина, јавне 
расвете, стамбених и других објеката; 

- врши контролу над применом закона и других 
прописа и општих аката из области комуналне и друге 
делатности из надлежности Града;  

- врши контролу у области заштите животне 
средине, културних добара, у складу са овлашћењима 
и другим прописима и општим актима Града; 

- предузима мере на које је овлашћен по Закону о 
комуналној милицији; 

- подноси захтев за вођење прекршајног 
поступка; 

- остварује сарадњу са инспекцијама које врше 
надзор над извршавањем прописа и других општих 
аката из надлежности Града и послове инспекцијског 
надзора, у складу са законом; 

- сарађује са комуналном милицијом других 
јединица локалне самоуправе, размењује податке и 
обавештења и остварује друге облике заједничког 
рада у оквиру узајамног пружања стручне помоћи, 

- врши контролу над применом закона којим се 
уређују државни симболи, осим у односу на државне 
органе, органе Града и имаоце јавних овлашћења, 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању природног или друштвеног смера,  
најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет);положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
 
- психофизичке способности за обављање 

послова комуналног милиционара,  
- положен испит за комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или 

другом органу због теже повреде дужности из радног 
односа, 

- да не постоје безбедоносне сметње за обављање 
послова комуналног милиционара; 
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После Главе IV "ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕ-
МАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 
додају се Главе V и VI, а претходна глава V 
"ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ" постаје 
Глава VII  

 
" ГЛАВА V  

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИ-
ЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ БУЏЕТ-

СКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

 
Члан 37. 

 
Овим Правилником утврђује се унутрашња 

организација Службе за буџетску инспекцију града 
Крушевца, систематизација и број радних места 
потребних за обављање послова, опис послова и 
услови за обављање послова радног места.  

 
Члан 38. 

 
Служба врши инспекцијску контролу примене 

закона у области материјално-финансијског посло-
вања и наменског и законитог коришћења средстава 
корисника буџетских средстава, организација, преду-
зећа, правних лица и других субјеката у границама 
својих надлежности. 

 
2.  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 

Члан 39. 
 
Служба се оснива као посебна Служба града 

Крушевца без унутрашњих организационих јединица. 
 

Члан 40. 
 
Рад Службе је независтан и самосталан.  
 

Члан 41. 
 
Радом Службе руководи шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разрешава Градо-

начелник. 
Шеф Службе за свој рад и за благовремено и 

законито извршавање послова из надлежности 
Службе одговара Градоначелнику. 

 
 
3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 42. 
 

Укупан број систематизованих радних места у 
Служби је три, са три извршиоца. 

 
Извршилачка радна места: 
 

Звање 
Број  

радних 
места 

Број 
службеника 

Самостални саветник 1 1 
Саветник 1 1 
Млађи саветник / / 
Сарадник / / 
Млађи сарадник / / 
Виши референт 1 1 
Референт / / 
Млађи референт / / 
Укупно: 3 3 

 
            
4. НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ 

СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И 
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА  

 
Члан 43. 

 
Врсте радних места: 
 
1. Шеф Службе за буџетску инспекцију 
Звање:  самостални саветник 
Број службеника:  1 
 
Опис послова: шеф Службе за буџетску 

инспекцију руководи радом Службе, стара се о 
благовременом и законитом обављању послова; 

- усмерава рад Службе, даје упутства и смернице 
за рад, одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима по основу рада запослених; 

- предлаже програм рада буџетске инспекције; 
- доноси план рада буџетске инспекције за текућу 

годину; 
- обавља послове инспекцијског надзора; 
- доноси Решења и Закључке којима налаже мере 

и одређује рок за отклањање утврђених незако-
нитости;  

- доставља градоначелнику извештај о извршеној 
инспекцији са налозима и мерама; 

- доставља Записник корисницима буџетских 
средстава, организацијама и предузећима, правним 
лицима и другим субјектима; 

- извештава Градоначелника у случају неправи-
лности о утрошку средстава појединих буџетских 
корисника; 

- оставарује сарадњу са буџетском инспекцијом 
Министарства и интерном и екстерном ревизијом; 

- едукује се и стручно усавршава; 
- обавља и друге послове по налогу Градо-

наченика. 
За свој рад одговара Градоначелнику. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
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факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање пет година радног 
искуства на пословима финансијске контроле или на 
рачуноводственим пословима, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
2. Радно место: Буџетски инпектор 
Звање: саветник 
број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља послове инспекције и 

контроле директних и индиректних корисника 
средстава буџета Града, јаних предузећа основаних од 
стране Града, зависних правних лица основаних од 
стране тих јавних предеузећа, правних лица над којима 
Град има директну и индиректну контролу више од 50% 
капитала или више од 50% гласова у управном одбору, 
као и над другим правним лицима у којима средства 
Града чине више од 50% укупног прихода, правним 
лицима и другим субјектима који су учесници у послу 
који је предмет контроле и субјектима који користе 
средства буџета Града по основу задуживања, 
субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, 
донација, дотација и друго; 

- обавља послове контроле примене Закона у 
области материјално-финансијског пословања и на-
менског и законитог коришћења буџетских средстава; 

- издаје наредбе, забране спровођења радњи које 
су у супротности са Законом; 

- доноси Решења и Закључке којима налаже мере 
и одређује рок за отклањање утврђених незако-
нитости; 

- доставља записник корисницима буџетских 
средстава, организацијама и предузећима, правним 
лицима и другим субјектима; 

- едукује се и стручно усавршава; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе 

и Градоначелника; 
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства на пословима финансијске контроле или на 
рачуноводственим пословима, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
3. Радно место: Канцеларијски послови 
Звање: виши референт 
број службеника: 1 
 
Опис послова: врши припремање документације 

за потребе буџетске инспекције; 
- води потребне евиденције; 
- врши пријем и експедицију поште; 
- врши одлагање, чување и архивирање докумен-

тације; 

- обавља и друге канцеларијске послове по налогу 
шефа Службе; 

 
Услови: стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању друштвеног или приро-
дног смера, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
ГЛАВА VI 

 
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 
СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИ-
ЗИЈЕ 

Члан 44. 
 
Овим Правилником утврђује се унутрашња 

организација Службе интерне ревизије града 
Крушевца, систематизација и број радних места 
потребних за обављање послова, опис послова и 
услови за обављање послова радног места. 

 
Члан 45. 

 
Служба обавља послове из делокруга прописаних 

законом којим се уређује буџетски систем, Прави-
лником о заједничким критеријумима за органи-
зовање и стандардима и методолошким упутствима за 
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору. 

 
2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 

Члан 46. 
 
Служба се оснива као посебна Служба града 

Крушевца и функционално и организационо је 
независна од делатности коју ревидира и није део 
ниједног пословног процеса, односно организационог 
дела Градске управе. 

 
Члан 47. 

 
Радом Службе руководи шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разрешава 

Градоначелник. 
О правима и обавезама шефа Службе одлучује 

Градоначелник. 
О правима и обавезама запослених одлучује шеф 

Службе. 
 
3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА  
 

Члан 48. 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби је три, са три извршиоца. 
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Извршилачка радна места: 
 

Звање 
Број 

радних 
места 

Број  
службе- 

ника 

Самостални саветник 1 1 

Саветник 1 1 

Млађи саветник / / 

Сарадник / / 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 1 1 

Референт / / 

Млађи референт /  

Укупно: 3 3 
 
 
3. НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ 

СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И 
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

 
Члан 49. 

 
Врсте радних места: 
 
1. Шеф Службе интерне ревизије 
Звање: самостални саветник 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: руководи и ораганизује рад 

Службе; 
- обезбеђује највиши професионални ниво 

обављања интерне ревизије; 
- даје упутства за обављање ревизије система, 

ревизије успешности, финансијских ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима; 

- пружа савете руководству и запосленима; 
- припрема и подноси на одобравање Градона-

челнику нацрт стратешког и годишњег плана интерне 
ревизије; 

- надгледа спровођење годишњег плана и 
примену методологије интерне ревизије; 

- врши расподелу радних задатака интерном 
ревизору и одобрава планове обављања појединачне 
ревизије; 

- омогућава сталну обуку и прати рад интерних 
ревизора; 

- обезбеђује одржавање организационих и 
професионалних етичких стандарда; 

- припрема извештаје из делокруга рада Службе; 
- оцењује рад запослених; 
- обавља послове ревизије и то: ревизију система, 

ревизију успешности и пословања, финансијску 
ревизију и ревизију усаглашености; 

- обавља и друге послове у области интерне 
ревизије по налогу Градоначелника; 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за овлашћеног инетрног ревизора у јавном 
сектору, најмање седам година радног искуства на 
пословима ревизије, финансијске контроле или 
рачуноводствено-финансијским пословима, познава-
ње рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
2. Радно место: Интерни ревизор 
Звање: саветник 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља послове ревизије и то: 

ревизију система, ревизију успешности пословања, 
финансијску ревизију и ревизију усаглашености;  

- обавља послове централне хармонизације и 
координације спровођења методологије контроле и 
интерне ревизије у јавном сектору локалне 
самоуправе, формирање и одржавање информатичке 
базе података неопходне за обављање послова 
интерне ревизије; 

- учествује у изради нацрта стратешког и 
годишњег плана ревизије; 

- сачињава периодичне и годишње извештаје за 
послове које реализује у извештајном периоду; 

- придржава се професионалних и етичких 
стандарда; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе 
и Градоначелника; 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном 
сектору, најмање три године радног искуства на 
пословима ревизије, финансијске контроле или 
рачуноводствено-финансијским пословима, познава-
ње рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
3. Радно место: Канцеларијски послови 
Звање: виши референт 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: врши припремање документације 

за потребе интерне ревизије; 
- води потребне евиденције; 
- врши пријем и експедицију поште; 
- врши одлагање, чување и архивирање докуметације; 
- припрема документацију за  потребе ревизи-

јских извештаја;  
- обавља и друге канцеларијске послове по налогу 

шефа Службе интерне ревизије; 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању друштвеног или природног смера, 
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положен државни стручни испит, најмање пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
Члан 50. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 
Крушевца"." 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 021-4/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
164 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална класифи-
кација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
30.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе), 
економска класификација 414000, позиција 121 – 
Социјална давања запосленима, повећава се за 30.000 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 30.000 динара су 
недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи запосленој Даници Матијевић, због смрти 
мајке. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
  

4. Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-76/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
165 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
351.417 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6-ГРАДСКА УПРАВА, глава 6-

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ, шифра програма 1301 
(ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ), 
програмска активност 0004 (ПА: Функционисање 
Установе за физичку културу „Спортски центар“ 
Крушевац), и то: 

 
Позиција 263 – Стални трошкови, економска 

класификација 421000: 
- конто 421411-Телефон, телекс и телефакс, 

увећава се за износ од 24.164 динара; 
- конто 421412-Интернет и сл., увећава се за износ 

од 7.957 динара и 
- конто 421414-Услуге мобилног телефона, 

увећава се за износ од 202.427 динара. 
 
Позиција 267 – Текуће поправке и одржавање, 

економска класификација 425000: 
- конто 425112-Столарски радови, увећава се за 

износ од 25.703 динара; 
-конто 425115-Радови на водоводу и 

канализацији, увећава се за износ од 9.920 динара; 
- конто 425117-Електричне инсталације, увећава 

се за износ од 16.194 динара; 
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- конто 425119-Остале услуге и материјали за 
текуће поправке и одржавање зграда, увећава се за 
износ од 12.000 динара и 

- конто 425191-Текуће поправке и одржавање 
осталих објеката, увећава се за износ од 7.657 динара. 

    
Позиција 268 – Материјал, економска 

класификација 426000: 
- конто 426111-Канцеларијски материјал, увећава 

се за износ од 6.110 динара; 
- конто 426311-Стручна литература, увећава се за 

износ од 14.575 динара;  
- конто 426812-Инвентар за одржавање хигијене, 

увећава се за износ од 11.510 динара и 
- конто 426919-Остали материјали за посебне 

намене, увећава се за износ од 13.200 динара. 
   
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у укупном износу од 351.417 динара 
су непланирана и недовољно планирана средства у 
извору 01. 

  
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-82/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
166 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална класи-
фикација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
420.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6-ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0014 (ПА: Управљање у ванредним ситуацијама), 
позиција 158 – Зграде и грађевински објекти, 
економска класификација 511000, конто 511451-
Пројектна документација, увећава се за износ од 
420.000 динара . 

      
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 420.000 динара су 
недовољно планирана средства за спровођење 
техничке контроле за реконструкционе радове на 
клизиштима у насељеним местима Здравиње и 
Себечевац. Ова клизишта су последица поплава из 
2014. године и 2016. године.  

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије.  
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-83/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
167 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 15.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална класи-
фикација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
19.627.958 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6-ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0014 (ПА: Управљање у ванредним ситуацијама), и 
то:  

- Позиција 153-Услуге по уговору, економска 
класификација 423000, 

конто 423419-Остале услуге штампања, повећава 
се за 500.000 динара; 
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- Позиција 154-Специјализоване услуге, 
економска класификација 424000,  

конто 424911-Остале специјализоване услуге, 
повећава се за 4.967.940 динара; 

- Позиција 155-Материјал, економска 
класификација 426000, 

конто 426911-Потрошни материјал, повећава се 
за 1.836.977 динара и 

конто 426913-Алат и инвентар, повећава се за 
1.430.829 динара; 

- Позиција 157-Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока, економска класификација 
484000, конто 484111-Накнаде штете за повреде или 
штету насталу услед елементарних непогода, пове-
ћава се за 10.432.642 динара и 

- Позиција 159-Машине и опрема, економска 
класификација 512000, 

конто 512221-Рачунарска опрема, повећава се за 
126.000 динара и 

конто 512251-Опрема за домаћинство, повећава 
се за 333.570 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у укупном износу од 19.627.958 
динара су недовољно планирана средства за исплату 
обавеза насталих отклањањем штетних последица 
проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-
19 и опремањем привремене COVID болнице у Хали 
спортова Крушевац. 

  
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-91/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
168 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТАЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 

1.350.000 динара, извор финансирања 08 –Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
4.101.821.722 динара, уплатом донатора Миомира 
Дашића, Младена Младеновића и Дејана Гогића, на 
уплатни рачун буџета за реконструкцију улица у 
Паруновцу, на основу Уговора о донацији IV Број     
404-641/2020 од 03.06.2020. године, по изводу бр. 7 од 
03.06.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.350.000 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 4.101.821.722 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.350.000 динара и сада износе 3.948.270.000  динара. 

 
Приходи на конту 744241 – Капитални 

добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова, повећавају се за 1.350.000 
динара и сада износе 1.520.000 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од  153.551.722 динара. 
 
Средства у износу од 1.350.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се код: 
 
 Градске управе, шифра програма 0701 

(ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА), програмска 
активност 0002 (ПА: Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре), функционалана класи-
фикација 451, после позиције 58.3, уводи се позиција 
58.4 – Зграде и грађевински објекти, економска 
класификација 511000, конто 511331-Капитално 
одржавање ауто путева, путева, мостова, надвожњака 
и тунела, на износ од 1.350.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-3/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
169 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 08 –Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
4.102.821.722 динара, уплатом донатора Драгослава 
Милосављевића, на уплатни рачун буџета за 
реконструкцију пута у Великом Шиљеговцу-заселак 
Васићи, на основу Уговора о донацији IV Број 404-
638/2020 од 02.06.2020. године, по изводу бр. 8 од 
04.06.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 4.102.821.722 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.000.000 динара и сада износе 3.949.270.000  динара. 

 
Приходи на конту 744241 – Капитални 

добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова, повећавају се за 1.000.000 
динара и сада износе 2.520.000 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од  153.551.722 динара. 
 
Средства у износу од 1.000.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се код: 
 
 Градске управе, шифра програма 0701 

(ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА), програмска 
активност 0002 (ПА: Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре), функционалана 
класификација 451, позиција 58.4 – Зграде и 
грађевински објекти, економска класификација 
511000, конто 511331-Капитално одржавање ауто 
путева, путева, мостова, надвожњака и тунела, износ 
од 1.000.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-4/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 

 

 

 

170 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.800.000 динара, извор финансирања 08 –Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
4.108.621.722 динара, уплатом донатора Славомира 
Марковића, QUATRO Д.О.О., TRAYAL KORPORA-
CIJE АД и БРЗМИН ДОО, за подизање споменика 
деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу, на основу 
уговора о донаторству, по изводима и то: бр. 4 од 
05.05.2020. године, бр. 5 од 07.05.2020. године, бр. 6 од 
25.05.2020. године и бр. 9 од 05.06.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.800.000 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 4.108.621.722 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.800.000 динара и сада износе 3.955.070.000  динара. 

Приходи на конту 744241 – Капитални 
добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова, повећавају се за 5.800.000 
динара и сада износе 8.320.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  153.551.722 динара. 

Средства у износу од 5.800.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 Градске управе, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), пројекат 0024 (П: Подизање 
споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу), 
функционалана класификација 820, после позиције 
102.1, уводи се позиција 102.2 – Нематеријална 
имовина, економска класификација 515000, конто 
515124-Скулптуре, на износ од 5.800.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-5/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 

 

171 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
55/14), дана 12.06.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,... ) 
тако да у члану 34. под "а)" у наслову "12. 
саобраћајно огледало" након тачке 4. додаје се нова 
тачка 4.1 која гласи: 

„4.1 Улица Обилићева, на раскрсници са 
Улицом Кајмакчаланском;"  

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за 

урбанизам и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 
158. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. 
диспозитива овог Решења и достави га овом Одељењу 
ради давања сагласности на исти.    

   
3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевц". 
 
IV Бр. 344-364/20                          НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 
 
 
 
172 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 12.06.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 

Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 ... ) 
тако што се: 

- у чл. 4. став 1. тачка 16. мења и гласи: 
„16. Улица Косанчићева, од Улице Топличине 

до Улице Кајмакчаланске и од Улице Константина 
Философа до Трга костурница;“ 

 
- у чл. 6. став 1. тачка 29. мења и гласи: 
„29. Улица Косанчићева, десном страном од 

Улице Топличине до Улице Кајмакчаланске за 
подужно паркирање на коловозу, десном страном од 
зграде Крушевачке Гимназије до Улице Константина 
Философа делом на коловозу делом на тротоару и од 
Улице Константина Философа до Трга костурница за 
подужно паркирање на коловозу;“ 

 
- у чл. 13. став 1. тачка 30. мења и гласи: 
"30. Улица Косанчићева, левом страном од 

Улице Топличине до Улице Косанчићеве, левом и 
десном страном од Улице Кајмакчаланске до зграде 
Дома синдиката и левом страном од зграде 
Крушевачке Гимназије до Трга костурница;"  

 
- у чл. 15. став 1. иза тачке 1.1. додаје нова тачка 

1.1.1 која гласи: 
„1.1.1 Улица Косанчићева, од зграде Дома 

синдиката до Улице мајке Југовића;“ 
 
- у чл. 15. став 1. тачка 2. мења и гласи: 
 „2. Улица мајке Југовића, од Трга косовских 

јунака до Улице Косовске;“ 
 
- у чл. 26. став 1. текст: „у Улици мајке Југовића 

од Улице Косанчићеве до Улице Обилићеве и од 
Улице Обилићеве до Улице Косовске", замењује се 
текстом: „у Улици мајке Југовића од Трга косовских 
јунака до Улице Обилићеве и од Улице Обилићеве до 
Улице Косовске, у Улици Косанчићевој од зграде 
Дома синдиката до Улице мајке Југовића," 

 
- у чл. 27. став 1. тачка 3. се брише. 
 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за 

урбанизам и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 
158. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. 
диспозитива овог Решења и достави га овом Одељењу 
ради давања сагласности на исти.      

Даном реализације овог решења на терену 
престају да важе решења овог Одељења бр.344-
1449/2013 и 344-64/2013, као и решења која су у 
супротности са овим решењем. 

 
3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Бр. 344-368/20                          НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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173 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 55/2014, 24/2018, 41/2018, 87/2018 
и 23/2019), дана 17.06.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
I – ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако да у члану 13. став 1. после тачке 24.2. додаје се 
нова тачка 24.3. која гласи: 

„24.3. Улица Јосифа Маринковића, левом и 
десном страном од Улице Аеродромске до Улице 
Расинске; 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам 

и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158, став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Бр. 344-393/20                          НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 
 
 
 
 

 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

КРАЉЕВО 
 

174 
Завод за заштиту споменика културе Краљево у 

име Републичког завода за заштиту споменика 
културе, на основу члана 48. став 1. Закона о 
културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 
71/94, 52/11 - др. закон, 99/11 - др. закон), објављује 

 
ЈАВНИ ОГЛАС 

 
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сопственици и корисници 

катастарских парцела и објеката на њима, као и 
заинтересовани органи и установе, да је покренут 

поступак утврђивања куће Богдана Нешића у 
Крушевцу за споменик културе. Кућа Богдана 
Нешића са околином (у даљем тексту: споменик 
културе), налази се на територији града Крушевца, на 
катастарској парцели број 1773/1 КО Крушевац, у 
државној својини. 

Заштићену околину споменика културе чини 
катастарска парцела број 1773/1, у државној својини. 

На основу члана 48. Закона о културним добрима 
("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закон, 
99/11, др. закон) сопственици, као и заинтересовани 
органи и установе имају право да о томе дају своје 
мишљење. Мишљење се у писаној форми доставља 
Заводу за  заштиту споменика културе Краљево, на 
адресу: Краљево, Цара Лазара бр. 24, са назнаком: 
кућа Богдана Нешића у Крушевцу, јавни оглас. 

Рок за давање мишљења је 30 дана од 
објављивања огласа.  

Након истека овог рока, сматраће се да је 
мишљење сопственика наведених непокретности 
дато, а поступак њиховог утврђивања за културно 
добро, односно за заштићену околину културног 
добра, биће настављен. За сва обавештења обратити 
се на телефон: 036/331-866. 

 
Број: 427/3     
11.06.2020. г.        в.д. директора Завода 
Краљево               мр Катарина Грујовић Брковић, с.р. 

 
 

*  
*        *  

 
 
 
АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
 
 
175 
На основу члана 4. Одлуке о изменама Одлуке о 

организацији Градске управе града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 2/20) и чл. 45. 
Пословника Скупштине града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 1/13 - Пречишћен текст, 
10/13 и 10/19), Комисија за прописе Скупштине града 
Кру-шевца, на седници одржаној дана 12.06.2020. 
године, утврдила је Пречишћен текст Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца. 

Пречишћен текст Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца обухвата Одлуку о органи-
зацији Градске управе града Крушевца објављену у 
„Службеном листу града Крушевца“ бр. 11/17 - 
Пречишћен текст и Одлуке о изменама Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца обја-
вљене у "Службеном листу града Крушевца“: бр. 
4/18,16/19 и 2/20)  

Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 
листу града Крушевца".  

 
I Бр. 021-3/20                               Председник  

                                  Комисије за прописе 
Александар Милошевић, с.р. 

 
 



        17.06.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 6                                     192 
 

 

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. 

 
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, 
канцеларија и др.). 

 
Члан 11.  

 
Поједине послове у Градској управи могу 

обављати самостални извршиоци. 
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 захте-
вају 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 

животне средине; 
- Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода;  
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- Одељење за општу управу и заједничке 
послове;  

- Одељење за послове органа Града; 
- Одељење за инспекцијске послове;  
- Одељење комуналне милиције; 
- Одељење за управљање људским ресурсима; 
- Одељење за послове одбране и ванредне 

ситуације и  
- Кабинет Градоначелника - као посебна 

организациона јединица. 
 

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 
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, очу-вање, 
евиденцију и упис права на непокретностима у јавној 
својини Града и непокретностима које користи Град, 
идентификацију, као и вођење евиденције о вредности 
истих; врши послове који се односе на прибављање, 
отуђење и располагање непокре-тностима у јавној 
својини Града; прибављање документације потребне за 
упис права јавне својине и озакоњење објеката; 
достављање података и евиденција о праву коришћења 
и праву својине путем веб апликације у Централни 
регистар Републичке дирекције за имовину; послове 
отуђења непокретности из јавне својине непосредним 
путем-погодбом; 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; послове организације и 
управљања Географско-информационим системом 
Града Крушевца (ГИС). 

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 Градске 
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 и спорту; стара се о изради и 
имплементацији стратешких докумената и акционих 
планова из надлежности Одељења, припрема 
нормативе и стандарде за обављање делатности 
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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 који се 
односе на награђивање и стипендирање ученика и 
студената, спровођење мера популационе политике 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 
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 израђује 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 заштиту животне средине, 
послове на спровођењу подстицајних мера у 
пољопривреди и  руралном развоју и мера 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  
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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. 

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. 

Израђује Програм уређивања грађевинског земљи-
шта и прати његову реализацију; спроводи поступак 
лицитације за отуђење и  давање у закуп грађевинског 
земљишта у складу са законом, поступак давања у закуп 
привремених објеката и припрема одговарајућа акта из 
ове области, обавља стручне послове за утврђивање 
јавног интереса и експропријацију земљишта у складу 
са Програмом, као и друге послове из области 
уређивања грађевинског земљишта. 

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. 

 

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; 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.      

 
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; 
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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; 

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 23. 

 
Месне канцеларије врше послове који се односе 

на пријем поднесака за Градску управу, бирачке 
спискове, 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 24. 

 
У вршењу послова и задатака које обављају, 

месне канцеларије остварују сарадњу са одгова-
рајућим 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 25. 

 
Одељење за послове органа Града обавља 

стручне и друге послове за Скупштину, 
Градоначелника, Градско веће и Градску управу, 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; 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,  припрема за 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; послове који се односе на планирање и 
праћење реализације активности изабраних и 
постављених лица; стручне послове у вези са 
протоколарним обавезама функционера града; припрема 
програма посета и  други послови у вези свечаности и 
манифестација Града; послови у вези са дочеком и 
организацијом боравка домаћих и страних делегација и 
посета представника и делегација града у оквиру  
сарадње са градовима и општинама у земљи и 
иностранству; стручни послови информисања о раду 
органа града, јавних предузећа и установа, уређује 
градску интернет презентацију, организација 
конференција за новинаре.  

Одељење врши и друге послове у складу  са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Пословником Скупштине града и Градског већа. 

 
Члан 26. 

 
Одељење за инспекцијске послове врши послове 

који 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 
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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. 

  
Одељење комуналне милиције обавља послове 

који се односе на одржавање комуналног и другог 
законом утврђеног реда од значаја за комуналну 
делатност; вршење 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; заштиту животне средине, 
културних добара, локалних путева, улица и других 
јавних објеката од значаја за Град; подршку 
спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у Граду, очување добара и 
извршавање других задатака из надлежности Града; 
вршење контроле над применом закона којим се 
уређују државни симболи, осим у односу на државне 
органе, органe Града и имаоце јавних овлашћења; 
извршавање других послова, у складу са законом. 

Одржавање комуналног и другог законом уређеног 
реда од значаја за комуналну делатност сматра се 
одржавање реда, нарочито у областима, односно пита-
њима: снабдевања водом; одвођења отпадних и 
атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депо-
новања земље и осталог растреситог материјала; превоза 
и депоновања комуналног и другог отпада; улица, 
општинских и некатегорисаних путева; саобра-ћајних 
ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у 
градском и приградском, односно локалном саобраћају; 
такси превоза; постављања привремених пословних 
објеката; заштите од буке у животној сре-дини; контроле 
радног времена субјеката надзора; одржавања 
комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених 
и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и 
других објеката, у складу са законом. 

Послови контроле над применом закона и других 
прописа и општих аката из области комуналне и 
других делатности из надлежности Града и послови из 
става 2 овог члана не односе се на надлежности 
инспекције утврђене законом којим се уређују 
комуналне делатности и законом којим се уређују 
путеви. 

 
Члан 28. 

 
Одељење за управљање људским ресурсима 

обавља стручне и административне послове везане за 

кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту 
запослених у сарадњи са другим органима и 
институцијама; стручне послове у поступку запошља-
вања и избора кандидата; припрему предлога 
Кадровског плана, акта о унутрашњем уређењу и 
систематизацији и акта о мерилима и критеријумима 
за утврђивање плата запослених у Градској управи, 
као и других општих и појединачних аката о правима 
и обавезама запослених, постављених и изабраних 
лица; послове организације стручног усавршавања 
службеника, припрему предлога годишњег Програма 
стручног усавршавања службеника и предлога 
финансијског плана за извршавање Програма; 
анализу резултата и праћења ефеката оцењивања 
службеника; вођење кадровске евиденције, персона-
лних досијеа и Регистра запослених; обавља и друге 
послове за каријерни развој службеника.   

Одељење врши и друге послове у складу са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Градског већа. 

 
Члан 29. 

 
Одељење за послове одбране и вандредне 

ситуације врши послове Градске управе који се односе 
на послове израде планова одбране и других општих 
аката из области одбране у условима ратног и ванредног 
стања; координацију послова припреме за одбрану са 
надлежним министарством, као и друге стручне и 
административне послове из области одбране; 
предузимање мера за усклађивање припрема за одбрану 
одређених правних лица; води Законом утврђене 
евиденције из области одбране; организовање преве-
нције и заштите од елементарних и других већих 
непогода и заштиту од пожара, као и стварање услова за 
њихово отклањање, односно ублажавање; припрему 
општих аката из области цивилне заштите, планова и 
програма за ванредне ситуације и заштите од пожара; 
послове везане за образовање и функционисање 
Градског штаба за ванредне ситуације; формирање и 
опремање јединица цивилне заштите; послове Градског 
информативног центра;  спровођење активности које 
организују републичке и међународне институције на 
пословима  решавања статуса избеглих и расељених 
лица, миграната и реадмисаната  и надзор корисника на 
терену. 

Одељење врши и друге послове у складу са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Градског већа. 

 
Члан 30. 

 
Кабинет Градоначелника обавља саветодавне и 

протоколарне послове,  послове за односе са јавношћу 
и административно-техничке послове који су од 
значаја за рад Градоначелника; организује протокол 
поводом пријема домаћих и страних представника 
градова и општина, протокол поводом додељивања 
јавних признања и друге протоколарне послове; 
припрему радних и других састанака и обавља и друге 
послове које одреди Градоначелник.  
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Члан 31. 
 
У Градској управи у посебној организационој 

јединици - Кабинету Градоначеника могу се поста-
вити помоћници Градоначелника (у даљем тексту: 
помоћници) за поједине области и то: економски 
развој, инвестиције и финансије; друштвене дела-
тности; омладину и спорт; пољопривреду, водо-
привреду 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 обрачун и исплату плата помоћника, а 
друга права остварују у Градској управи. 

Помоћници градоначелника заснивају радни 
однос на одређено време док траје дужност 
Градоначелника. 

 
Члан 32. 

 
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 33. 

 
Административно-техничке послове за 

помоћнике обавља одговарајућа организациона 
јединица Градске управе. 

Помоћници могу преко руководиоца организа-
ционих 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 34. 

 
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 35. 
 
Радом Градске управе руководи начелник 

Градске управе.  
За свој рад и рад Градске управе начелник 

одговара Скупштини града и Градском већу.  
 
 
 
 

Члан 36. 
 
Начелника  Градске управе  поставља Градско 

веће,  на основу јавног огласа на пет година.  
За начелника Градске управе може бити 

постављено лице које има  стечено високо образовање 
из научне области  правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и 
најмање 5 година радног искуства у струци. 

 
Члан 37.  

 
Градско веће доноси одлуку о оглашавању јавног 

конкурса за попуњавање положаја начелника Градске 
управе најкасније 30 дана пре истека мандата 
начелника. Пре оглашавања јавног конкурса за 
попуњавање положаја Градско веће образује 
Конкурсну комисију од три члана. 

Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет 
презентацији Града Крушевца, а у једним дневним 
новинама које се дистрибуирају за целу територију 
Републике Србије објављује се обавештење о јавном 
конкурсу и адреса интернет презентације на којој је 
објављен оглас. 

 
Члан 38. 

 
На основу листе кандидата коју Конкурсна 

комисија доставља Градском већу, Веће доноси 
одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана 
пријема листе кандидата. 

Одлуку о избору кандидата припрема Одељење за 
управљање људским ресурсима, а решење о 
постављењу начелника Градске управе припрема 
Одељење за послове органа града.  

 
Члан 39. 

 
Начелник Градске управе  има 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 40. 

 
Начелнику Градске управе престаје рад на 

положају, под условима и на начин предвиђен 
законом. 

 
Члан 41. 

 
Начелник Градске управе у оквиру својих права и 

дужности: 
- координира рад Градске управе; 
- стара се о обезбеђивању потребних услова за 

рад;  
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- предлаже Градском већу акт о унутрашњем 
уређењу и систематизацији Градске управе; 

- подноси Скупштини и Градском већу  Извештај 
о раду Градске управе; 

- решава сукоб надлежности између унутрашњих 
организационих јединица Градске управе;  

- одлучује о правима, дужностима и одговорно-
стима запослених у Градској управи; 

- распоређује руководиоце организационих 
јединица у Градској управи; 

- врши и друге послове у складу са законом, 
Статутом и  одлукама Скупштине. 

 
Члан 42. 

 
Уколико није постављен начелник управе као ни 

његов заменик, до постављења начелника управе, као 
и када начелник управе није у могућности да обавља 
дужност дуже од 30 дана,  Веће може поставити 
вршиоца дужности службеника који испуњава 
утврђене услове за радно место службеника на 
положају, који ће обављати послове начелника 
управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Уколико службеник на положају није постављен, 
јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава  у 
року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.  

У случају да се јавни конкурс не оконча 
постављењем на положај, статус вршиоца дужности 
може се продужити најдуже још три месеца. 

По истеку рока из става 2. и 4. овог члана 
службеник  који је постављен за вршиоца дужности се 
распоређује на радно место, на коме је био распоређен 
до постављења. 

 
Члан 43. 

 
Радом одељења руководи начелник одељења (у 

даљем тексту: руководиоци у Градској управи). 
Радом службе руководи шеф службе (у даљем 

тексту: руководећи радник). 
 

Члан 44. 
 

Руководиоце у Градској управи распоређује 
начелник Градске управе, из реда запослених. 

Изузетно руководилац у Градској управи може 
имати заменика, кога распоређује начелник. 

За руководиоце у Градској управи,  могу се 
распоредити лица која имају високу школску спрему 
и радно искуство од  пет година,  у складу са актом  о 
унутрашњем  уређењу и систематизацији. 

 
Члан 45. 

 
Руководилац у Градској управи организује и 

планира обављање послова из надлежности 
унутрашње организационе јединице којом руководи, 
стара се о законитом обављању 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 46. 
 
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 47. 

 
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 појединачна 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 48. 
 

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 49. 

 
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 50. 

 
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 51. 

 
Градска управа је дужна да разматра представке, 

притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по 
њима и о томе без одлагања обавештава грађане.  
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Члан 52. 
 
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 53. 

 
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 54. 

 
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 милиције  
 

Члан 55.  
 

Комунална милиција у обављању послова 
сарађује са инспекцијским службама Града у складу 
са законом и прописима којима се уређује обављање 
инспекцијских послова. 

Сарадња из претходног става обухвата нарочито, 
међусобно обавештавање, размену информација, 
пружање непосредне помоћи и предузимање 
заједничких мера и активности од значаја за 
обављање послова комуналне милиције и 
инспекцијских служби Града. 

Начелник Градске управе доноси акт о облицима 
и начину остваривања сарадње комуналне милиције и 
инспекцијских служби. 

Комунална милиција у обављању послова 
сарађује са грађанима, у складу са законом и 
прописима којима се уређује обављање  комуналних 
и других послова из надлежности Града. 

 
V - ПРАВНИ АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 56. 

 
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.  

Решењем се одлучује о појединим управним и 
другим појединачним стварима у складу са законом и 
другим прописима.  

Закључком се у складу са прописима уређују 
правила о начину рада и поступања Градске управе.  

Правни акти из става 2, 3 и 4. се објављују.   
 

VI - ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 57. 
 
О изузећу службеног лица у Градској управи 

одлучује начелник.  
О изузећу начелника Градске управе одлучује 

Градско веће. 
 

VII  - ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 58. 
 
Градска управа  је дужна да обезбеди јавност 

рада: 
-  путем објављивања информација и одређених 

аката на званичној интернет презентацији Града; 
- давањем информација и саопштења средствима 

јавног информисања; 
- давањем  одговора на питања из делокруга рада 

у складу са Законом;  
- на други начин којим се обезбеђује јавност рада. 
 
Градска управа може ускратити давање 

информација ако њихова садржина представља 
службену или пословну тајну. 

 
Члан 59. 

 
Начелник Градске управе или лице које он 

овласти даје информације о раду Градске управе, 
средствима јавног информисања.  

 
VIII - РАДНИ ОДНОСИ У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ 

 
Члан 60. 

 
На права обавезе и одговорности службеника и 

намештеника у Градској управи примењују се 
одредбе Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.  

На службенике на положају начелник  и заменик  
примењују се закони и други прописи којима се 
уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 
јавних функција и одредбе Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, које се односе на додатни рад и забрану 
оснивања   привредног друштва, предузећа, јавне 
службе и бављење предузетништвом. 

О правима, обавезама и одговорностима 
запослених у Градској управи одлучује начелник.  

 
Члан 61. 

 
Стицање звања, разврставање радних места 

службеника и намештеника и коефицијент за утврђи-
вање плата утврђују се посебним актима  у складу са 
Законом. 
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Члан 62. 
 
Одлуку о критеријумима и мерилима за 

утврђивање плата запослених у Градској управи 
доноси Градско веће у складу са Законом.  

 
Члан 63. 

 
Радно време у Градској управи утврђује Градско 

веће.  
 
IX - ЗАШТИТА ПРАВА СЛУЖБЕНИКА 

 
Члан 64.  

 
Начелник Градске управе одлучује о правима 

обавезама и одговорностима службеника из радног 
односа. 

Акт којим се одлучује о правима из претходног 
става доноси се у форми решења у складу са законом 
којим се уређује општи управни поступак и има 
карактер управног акта. 

 
Члан 65. 

 
Службеник има право жалбе на решење, која се 

изјављује у року од осам дана од дана достављања 
решења. 

Члан 66.  
 
Жалбена комисија  коју образује Градско веће 

одлучује о жалбама службеника . 
Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у 

року од 15 дана од дана њеног пријема. 
Против одлуке Жалбене комисије може да се 

покрене управни спор. 
 

X - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 67. 

 
Средства за финансирање изворних и поверених 

послова Градске управе обезбеђују се у буџету Града  
у складу са Законом.  

 
Члан 68. 

 
За законито коришћење средстава за зараде  

запослених, материјалне трошкове, средства за 
посебне намене, набавку и одржавање 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 69. 

 
Градска управа може остваривати приходе  

својом делатношћу у складу са Законом. 
 

Члан 70. 
 
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 вршења услуга трећим лицима 
утврђују се актом Градског већа. 

_________________ 
 
 
 
 
176 
На основу члана 8. Одлуке о изменама  и 

допунама Одлуке о поступку издавања и формирања 
закупнине за коришћење пословног простора 
("Службени лист града Крушевца" бр. 2/20) и чл. 45. 
Пословника Скупштине града ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/13 - Пречишћен текст, 10/13 и 
10/19), Комисија за прописе Скупштине града 
Крушевца, на седници одржаној дана 12.06.2020. 
године, утврдила је Пречишћен текст Одлуке о 
поступку издавања и формирања закупнине за 
коришћење пословног простора . 

 Пречишћен текст Одлуке о поступку издавања и 
формирања закупнине за коришћење пословног 
простора обухвата Одлуку о поступку издавања и 
формирања закупнине за коришћење пословног 
простора објављену у „Службеном листу града 
Крушевца“ бр. 1/09 - Пречишћен текст и Одлуке о 
изменама  и допунама Одлуке о поступку издавања и 
формирања закупнине" ″Службеном листу града 
Крушевца“: бр. 3/09, 8/12, 5/15 и 2/20)  

Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 
листу града Крушевца".  

 
I Бр. 361-3/20                         Председник  
                                   Комисије за прописе 

 Александар Милошевић, с.р. 
 
 

О Д Л У К А  
 

О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ФОРМИРАЊА 
ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

 ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА   
(Пречишћен текст) 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређује се начин и поступак 
издавања у закуп пословних просторија, начин 
формирања закупнине које издаје у закуп ЈП "Пословни 
центар" Крушевац (у даљем тексту: Предузеће).   
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Члан 2. 
 

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

 
Члан 3.  

 
Пословни простор издаје у закуп ЈП „Пословни 

центар“ Крушевац, у складу са одредбама Закона о 
јавној својини, Закона о облигационим односима,  
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права 
(у даљем тексту: Уредба), Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Пословни центар“ Крушевац и ове одлуке. 

 
II ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА  
 

Члан 4.   
 

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

Сала у згради Дома синдиката издаје се 
непосредним путем по захтеву закупца на одређени 
број сати по ценовнику који утврди Скупштина града 
Крушевца посебним решењем. 

  
Члан 5.  

 
Пословни простор  се може, изузетно, издати у 

закуп и ван поступка јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда,  у случајевима и на  
начин предвиђен  Законом и Уредбом. 

Уколико се пословни простор издаје на начин 
предвиђен ставом 1. овог члана, уговор о закупу се 
закључује на одређено време  у трајању до пет године. 

 
III ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИМ 

НАДМЕТАЊЕМ 
  

Члан 6.  
 

Одлуку о издавању пословног простора доноси 
Надзорни одбор Предузећа. 

Одлука о издавању у закуп путем јавног надметања 
садржи:  

1. Адресу пословног простора са ближим 
назначењем пословне зграде и просторије, бројем 
просторија и др.  

2. Намену пословног простора, уколико је 
одређена,   

3. Утврђени износ почетне закупнине по 
квадратном метру месечно,   

4. Могућност исплате закупнине за одређени 
временски период, 

5. Гарантни износ за јавно надметање износи               
100% од почетног износа месечне закупнине, 

6. Да се пословни простор предаје на употребу и 
коришћење у виђеном стању, 

7. Рок на који се издаје пословни простор,   
8. Право надметања правних и физичких лица које 

имају регистровану делатност, 
9. Најмањи износ за подизање лицитације 

("корак"). Корак подизање лицитације утврђује се 
сразмерно површини локала и то: 

- за издавање пословног простора површине испод 
10м2 у висини од 10% укупне почетне закупнине; 

-  за издавање пословног простора површине преко 
10 м2 у висини од 5% укупне почетне закупнине 
(Комисија за спровођење јавног надметања ће огласом 
утврдити износ најмањег корака за подизање 
лицитације према вредностима из претходних тачака 
као износ технички погодан за спровођење лицитације; 

10. Најповољнијем понуђачу који добије у закуп 
предметни пословни простор гарантни износ се 
урачунава у укупан излицитирани износ. Лица која не 
добију у закуп пословни простор, гарантни износ се 
враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.   

 
Члан 7.  

 
Јавно надметање за издавање у закуп пословног 

простора објављује се путем средстава јавног 
информисања: радија, телевизије и на други начин, а 
обавезно објављивањем огласа у надељном локалном 
листу који се дистрибуира на територији града 
Крушевца, најмање седам дана пре датума јавног 
надметања.  

 
Оглас за издавање у закуп пословног простора 

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

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

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

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

односно  време и место јавног отварања приспелих 
понуда, 

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

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

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

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

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

12.  Датум и време разгледања непокретности 
која се даје у закуп.  
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Члан 8.  
 

Поступак јавног надметања спроводи Комисија 
која се састоји од председника и два члана, коју именује 
Надзорни одбор Предузећа, а у одсуству одређеног 
члана Комисије заменика именује директор Предузећа. 

Незадовољни учесник у поступку јавног 
надметања може уложити приговор против Одлуке 
Комисије о избору најповољнијег понуђача Надзорном 
одбору Предузећа, у року од три дана од датума 
одржавања јавног надметања. 

Надзорни одбор доноси одлуку по приговору на 
првој наредној седници, а најкасније у року од 15 дана. 

Одлука Надзорног одбора по приговору је коначна.  
На  коначну одлуку о избору  најповољнијег 

понуђача сагласност даје Градско веће града Крушевца, 
након чега директор Предузећа закључује уговор о 
закупу. 

 
Члан 9. 

 
Јавно надметање  сматра се успелим и у случају 

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

  
Члан 10.   

 
Када јавно надметање не успе после два 

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

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

Када се непокретност не изда у закуп после 
спроведених четири поступка јавног оглашавања, 
може се приступити непосредној погодби са 
заинтересованим  лицем  по цени од 60% од тржишне 
висине закупнине за ту непокретност, при чему рок 
трајања закупа не може бити дужи од три године. 

 
 

IV ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРИКУПЉАЊЕМ 
ПОНУДА  

 
Члан 11.  

 
Прикупљање понуда расписује Предузеће огласом. 
Начин објављивања и садржина огласа су 

прописани чланом 7.ове Одлуке.  
 

Члан 12.  
 

Понуда мора садржати следеће податке:  

- све податке о подносиоцу понуде (назив правног 
лица, име и презиме физичког лица, седиште и адресу);   

- висину понуђене закупнине по квадратном метру 
и укупну месечно; 

- доказ о уплати траженог гарантног износа;  
- доказ о регистрацији делатности.  
 

Члан 13.  
 

Понуде се могу доставити непосредно у 
просторијама Предузећа уз издавање потврде о 
пријему, или препоручено поштом.  

Благовременом понудом сматра се она која је 
примљена у Предузеће или на пошти као препоручена 
пошиљка до истека рока означеног у огласу.  

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се  
разматрати. 

 
Члан 14.  

 
Спровођење поступка прикупљања, отварања и 

оцењивања приспелих понуда врши Комисија коју 
именује Надзорни одбор Предузећа.  

О поступку отварања понуда Комисија води 
записник, у коме се констатује број приспелих понуда 
и број неблаговремених понуда.  

По отварању понуда, Комисија појединачно 
разматра сваку понуду у смислу испуњености услова из 
огласа, утврђује редослед понуђача према висини 
понуђене закупнине, што се уноси у записник.  

По окончању разматрања понуда, Комисија доноси 
одлуку о избору најповољнијег понуђача применом 
критеријума највише понуђене закупнине.  

 
Члан 15.  

 
Учесницима у поступку прикупљања понуда Ко-

мисија у року од 7 дана од дана отварања понуда доста-
вља обавештење о избору најповољнијег понуђача.  

 
Члан 16.  

 
Понуђач незадовољан одлуком о избору 

најповољнијег понуђача има право да поднесе 
приговор Надзорном одбору  Предузећа у року од 3 
дана од дана пријема обавештења о избору 
најповољнијег понуђача.  

Надзорни  одбор доноси одлуку по приговору у 
року одређеном чланом 8. ове Одлуке.  

Одлука  Надзорног  одбора по приговору је 
коначна.  

На коначну одлуку о избору најповољнијег 
понуђача сагласност даје Градско веће града 
Крушевца, након чега директор Предузећа закључује 
уговор о закупу. 
  

V УГОВОР О ЗАКУПУ  
 

Члан 17.  
 

Уговор о закупу пословног простора закључује се 
у писаној форми. Уговор који није закључен у писаном 
облику, не производи правно дејство.  
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Измене и допуне уговора о закупу врше се 
закључењем анекса уговора.  

 
Члан 18. 

 
 Уговор о закупу садржи:  
 1. Назначење уговорних страна;  
 2. Основ закључења уговора;  
 3. Назначење пословног простора;  
 4. Назначење пословне делатности које ће заку-

пац вршити у пословном простору;  
 5. Одредбе о коришћењу заједничких просто-

рија, уређаја и инсталација у згради;  
 6. Рок важења уговора;  
 7. Износ закупнине и накнаде за коришћење уре-

ђаја, инсталација и заједничких просторија, рокове плаћања, 
процедуру и рокове усклађивања закупнине са растом цена;  

 8. Услове за отказ уговора са отказаним роком;  
 9. Место и датум закључења уговора;  
 10. Потпис уговорних страна;  
 11. Друге одредбе специфичне за појединачни 

уговор.   
 

Члан 19.  
 

Пословни простор даје се у закуп само за обављање 
тачно одређене пословне делатности. 

 
Члан 20. 

 
Закупци немају право да без писмене сагласности 

Предузећа врше било какве инвестиционе радове на 
пословном простору. 

Закуподавац може по захтеву закупца одобрити 
извођење радова који имају карактер инвестицоног 
одржавања закупљеног пословног простора, по 
спроведеном постуку и на начин предвиђен Уредбом. 

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

 
Члан 21.   

 
Посебним уговором уређују се  међусобна права 

и обавезе Предузећа и закупца у вези радова  из 
претходног члана. 

На уговор из претходног става Градско 
правобранилаштво даје своје мишљење. 

 
Члан 22.  

 
Закупци пословног простора су обавезни да 

простор употребљавају као добри привредници, 
односно добри домаћини и поступају са свом 
потребном пажњом.  

Закупци пословног простора су обавезни да врше 
текуће одржавање пословног опростора и то нарочито 
да пословни простор уређују, крече, чисте, обезбеђују 
поправке инсталација и уређаја који морају бити у 
исправном и функционалном стању.  

Закупци пословног простора се обавезују да сносе 
трошкове утрошене електричне енергије, воде и 
канализације, изношења смећа, топлотне енергије и 
загревања, ПТТ услуге, накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта и друге трошкове у вези са 
коришћењем пословног простора. 

 
Члан 23.  

 
Закупци пословни простор не могу давати другом 

лицу у подзакуп.  
 

Члан 24.  
 

Закупци пословног простора обавезни су да по 
престанку коришћења пословног простора исти предају 
у стању у ком су простор примили, односно уредили у 
складу са овом Одлуком и то испражњен од лица и 
ствари, са инсталацијама и уређајима у исправном и 
функционалном стању.  

 
VI  УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ 

 
Члан 25.  

 
Висина закупнине пословног простора утврђује се 

Решењем Скупштине града Крушевца. 
Висина закупнине утврђена на начин описан у 

претходном ставу је почетна цена закупа за јавно 
надметање или прикупљање понуда.  

 
Члан 26. 

 
Критеријуми и мерила за утврђивање висине 

закупнине су:  
 
1. Износ амортизације по минимално прописаним 

стопама за пословни прострор;  
2. Износ просечних трошкова одржавања 

пословног простора, законске и уговорне обавезе 
осигурања пословног простора у износу од 3% од 
основице за обрачун амортизације;  

3. Профит по просечној профитној стопи који се 
утврђује на бази обрачуна 50% од износа ревало-
ризоване набавне вредности пословног простора;  

4. Износ пореза на добит под тачком 3. овог става;  
5. Вредновање погодноси локације.  
 
- Екстра зона пословног простора у Крушевцу, 

која обухвата парцеле са леве и десне стране следећих 
улица: Газиместанска, Видовданска, до укрштања са 
ул. Поручника Божидара, Пасаж између улица 
Видовданске и Чолак Антине, Трг фонтана, Доситејева, 
Мајке Југовића до укрштања са улицом Косовском, 
Балканска до укрштања са улицама Југ Богдановом и 
Душановом. Бријанова до укрштања са улицом Југ 
Богдановом, Немањина до укрштања са улицама 
Обилићевом и Газиместанском, Драгомира Гајића до 
укрштања са улицом Поручника  Божидара и пословни 
простор унутар зелених пијаца. 
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- I зона - обухвата простор оивичен следећим 
улицама: Газиместански трг, Јастребачком до улице 
Цара Лазара, ул. Цара Лазара до Страхињићеве, ул. 
Страхињићевом до Пећке, ул. Пећка до Првомајске, 
Првомајском до Његошеве, Његошевом до ул. Мајке 
Југовића, ул. Мајке Југовића до граница парка Багдала, 
границом парка Багдала до ул. Косовске (Косовска, 
Нова  Косовска, Радомира Јаковљевића) ул. Косовска 
до улице Достојевског, улицом Достојевског и 
новопросеченом улицом до Хајдук Вељкове, улицом 
Хајдук Вељковом до улице Бруски пут, ул. Бруски пут 
до ул. Кнеза Милоша, ул. Кнеза Милоша до Булевара 
Николе Пашића. Булеваром Николе Пашића до ул. 
Видовданске, ул. Видовданском до Шумадијске, ул. 
Шумадијском до улице Балканске, улицом Балканском 
до укрштања Југ Богданове и Душанове, улицом Југ 
Богдановом до Газиместанског трга, обухватајући 
парцеле са леве и десне стране наведених улица. 

- У првој зони обухваћене су и парцеле са леве и 
десне стране следећих улица: ул. Железничка од 
Газиместанског трга до Гарског потока, улица Цара 
Лазара од Страхињићеве до Гарског потока, улица 
Видовданска од Булевара Николе Пашића до улице 
Бивољске.   

 
- II зона - граница пролази Гарским потоком од 

улице Железничке, пресеца улицу Цара Лазара и иде до 
улице Војводе Мишића, ул. Војводе Мишића до 
Његошеве, Његошевом до ул. Багдалски венац до ул. 
Косовске битке, улицом Косовске битке, до ул. Кнеза 
Михајла, ул. Кнеза Михајла до Устаничке,                              
ул. Устаничком до границе Слободишта, границом 
Слободишта до Бруског пута, Бруским путем до краја 
улице ул. Кнеза Милоша, која чини границу између I и 
II зоне, до ул. Брестовачке, ул. Брестовачком до ул. 
Гаврила Принципа, ул. Гаврила Принципа до улице 
Кнеза Милоша, улицом Кнеза Милоша до реке Расине, 
реком Расином до улице Војводе Степе, улицом Војводе 
Степе до улице Петра Кочића, улицом Петра Кочића до 
улице Видовданске, улицом Видовданском до улице 
Бивољске, улицом Бивољском до улице Балканске, од 
улице Балканске до Омладинске, улицом Омладинском, 
Буковичком и Добровољачком само лева страна, до 
улице Железничке, улицом Железничком до 
Газиместанског трга, Железничком пругом до Гарског 

потока, обухватајући парцеле са леве и десне стране 
наведених улица.  

II зони припадају и парцеле са леве и десне стране 
следећих улица: Аеродромска, од улице Кнеза 
Милоша, ул. Видовданска до Петра Кочића до Расине, 
улица Лазаричка од моста на Гарском потоку до улице 
Алексе Ненадовића.  

 
- III зона обухвата улице које нису обухваћене I и 

II зоном, а припадају СО Крушевац. Трећој зони 
припадају и парцеле са леве и десне стране следећих 
улица: улица Јасички пут до Западно-моравске 
магистрале, Бруски пут до пута за Мудраковац, улица 
Цара Лазара до пута за Александровац, улица Санска 
до скретања у "Трајал", комплекса ХИ "Жупа" и ХИ 
"Мерима", улица Милоша Обилића до моста на Расини 
до индустријског комплекса, обухватајући комплекс 
ДИП "Савремени дом" и корпорацију "Трајал". 

 
- IV зона обухвата простор ван катастарске 

општине Крушевац обухваћен Генералним урбани-
стичким планом Крушевац, а није обухваћен трећом 
зоном. 

 
- V зона обухвата простор ван катастарске 

општине Крушевац који није обухваћен Генералним 
урбанистичким планом, а који се налази поред 
магистралних и регионалних путева.  

 
- VI зона  обухвата простор ван катастарске 

општине Крушевац необухваћен Генералним 
урбанистичким планом удаљен од магистралних и 
регионалних путева.  

 
Пословни простор у згради Дома синдиката у 

Крушевцу издаје се тако да уговор о закупу обухвата 
нето површину пословне просторије и површине 
заједничког простора која се обрачунава сразмерно и то 
по функцији, економској цени одржавања и 
коришћења.  

Сваки спрат зграде је посебна целина у зависности 
од површине заједничког простора. Приликом 
издавања у закуп пословног простора којим управља ЈП 
"Пословни центар" Крушевац у згради Дома синдиката, 
користе се следећи параметри за одређивање површине 
заједничког простора: 

 

 

Нето 
послов. 
Прост.  
У м2  

Заједн. 
Простор  

хол и 
степен. 

Зајед. 
Простор  

по м2 
нето  

Спратни 
ходник и 

WC 

По 1 м2 
нето 

Укупно 
заједнички 

простор  

Подрум и котл.   480,60 0,34    

Хол 430,28 344,80 0,34    

Међуспрат 175,00 76,74 0,34   0,34 m2 

I спрат 699,47 98,94 0,34 196,30 0,28 0,62 m2 

II спрат 638,88 98,94 0,34 171,25 0,27 0,61 m2 

III спрат 649,20 98,94 0,34    

IV спрат 625,70 98,94 0,34    

V спрат 651,24 98,94 0,34 180,69 0,28 0,62 m2 

УКУПНО: 4.348,81 1.495,78 0,34    
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Члан 27. 

 
Одредбе ове Одлуке  примењују се и на поступак  

издавања у закуп  пословног простора који користе 
јавна предузећа и установе чији је оснивач Град 
Крушевац и месне  заједнице. 

 
Члан 28.  

 
Закупнина утврђена чланом 25. ове Одлуке 

утврђује се  на бази података по годишњем  обрачуну 
са стањем на дан  31.12. претходне године. 

Закупнина се усклађује  кумулативно на дужи рок  у 
случају раста цена  на мало до  10%  годишње од после-
дњег усклађивања, односно тромесечно у случају раста  
цена на мало преко  10%  у складу са месечним коефи-

цијентом  раста цена на мало у Републици Србији , на бази 
података објављених у службеном гласилу Републике. 

 
Члан 29. 

 
 Предузеће је у обавези да води посебну еви-

денцију о пословном простору који издаје у закуп и 
доставља податке оснивачу о  истом преко апликације 
Регистар непокретности у јавној својини  (РДИ).  

Предузеће је у обавези да закључене  уговоре о 
закупу и друге податке у року од  осам дана од дана 
закључења уговора, односно настанка околности 
достави Одељењу за стамбено-комунале и имовинско 
правне послове Градске управе града Крушевца .       

  

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                        Страна 
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