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На основу члана 39. Закона о равноправности 

полова („Сл. гласник РС“ број 104/09) и члана 22. и 
34. Статута града Крушевца („Сл. лист града Кру-
шевца“ број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком оснива се Савет за родну 
равноправност као посебно радно тело (у даљем 
тексту: Савет) и ближе уређује делокруг, састав,  
начин избора и разрешења чланова  и начин рада 
Савета. 

 
Члан 2. 

 
Савет за родну равноправност града Крушевца 

образује се за разматрање и предлагање мера и 
активности, које су у функцији  остваривања 
равноправности полова и политике једнаких 
могућности на нивоу Града.  

 
Члан 3. 

 
Савет има председника и десет чланова, од којих је 

најмање 30%  припадника  пола који је мање заступљен.  
Чланови Савета именују се  из реда представника 

органа Града,  удружења грађана, стручњака који се у 
свом раду баве унапређењем родне равноправности и  
грађана. 

У раду Савета могу учествовати стручњаци  
Центра за социјални рад, Дома здравља, Националне 
службе за запошљавање и других институција на 
нивоу Града, представници удружења грађана и 
стручњаци из различитих области, по позиву, без 
права одлучивања, у зависности од питања које је на 
Дневном реду.  

 
Члан 4. 

 
Председника и чланове Савета именује и 

разрешава Градско веће посебним решењем. 
Савет бира заменика председника из редова 

чланова Савета, који замењује председника Савата у 
случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност. 

Мандат  Савета  траје четири године, а  исто лице 
може бити поново именовано за члана Савета.  

Градско веће може и пре истека рока на који су 
именовани разрешити поједине чланове Савета и 
именовати нове. 

 
Члан 5. 

 
Задатак  Савета је да:  
  
- разматра и даје мишљење о предлозима одлука, 

других општих аката и стратешких докумената из 
надлежности Града са становишта остваривања родне 
равноправности и једнаких могућности и прати 
примену утврђених стандарда о родној равно-
правности нарочито у областима: запошљавања, 
здравства, образовања, насиља над женама, спорту и 
равномерној заступљености полова на местима 
одлучивања,  

- иницира и координира израду Локалног 
акционог плана за остваривање родне равно-
правности и прати његову реализацију, 

- учествује у креирању посебних мера на 
остваривању  родне равноправности  у поступку 
израде стратешких докумената и акционих планова 
Града,   

-  иницира програме и предлаже мере за 
унапређење економског положаја жена и подстицање 
жена за учешће у јавном и политичком животу, прати 
стање и предлаже мере у областима бриге о женском 
здрављу и спречавању насиља над женама и насиља у 
породици,   

- оцењује учинке мера за постизање равно-
правности полова и  остваривање политике једнаких 
могућности и о томе обавештава Скупштину,  

- прати вођење родно осетљиве статистике  и 
редовно објављује извештаје о заступљености жена и 
мушкараца  на изабраним и именованим функцијама 
у органима Града, јавним предузећима и установама,   

- сарађује са радним телима Скупштине града и 
Градског већа по питањима из њихове надлежности, а 
које се односе на родну равноправност и иницира 
одржавање заједничких седница,   

- подстиче сарадњу са  удружењима грађана, 
асоцијацијама градова и општина и другим градовима 
и општинама  на активностима за унапређење родне 
равноправности,   

- обавља и друге послове из надлежности града, а 
који се односе на остваривање родне равноправности 
у граду, прописане Уставом, законом и Статутом 
града. 
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Члан 6. 
 
Начин рада и одлучивања Савета, детаљније се 

уређује Пословником о раду Савета, који Савет 
доноси већином гласова од укупног броја чланова. 

 
Члан 7. 

 
Члановима Савета припада накнада за рад, као и 

друга примања у складу са Одлуком којом се 
регулишу питања накнаде одборника и чланова 
радних тела.  

 
Члан 8. 

 
Стручне, организационе  и административно - 

техничке послове  за потребе Савета обавља Градска 
управа -  Одељење за послове органа  града. 

  
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-469/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана  120. и 123. Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/19) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године донела је  

 
О Д Л У К У 

  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД  
ЗДРАВСТВЕНОМ УСТАНОВОМ "АПОТЕКА" 

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о преузимању оснивачких права над 
Здравственом установом "Апотека" Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 10/06 и 14/08), члан 5. мења 
се и гласи: 

 
"Члан 5. 

 
Чланове Управног одбора именује и разрешава 

оснивач. 
Чланови Управног одбора именују се на период 

од 4 године. 
Управни одбор Здравствене установе "Апотека" 

има три члана, од којих су два члана представници 

оснивача а један члан је представник Здравствене 
установе "Апотека"  Крушевац. 

Представник Здравствене установе  "Апотека " 
Крушевац именује се на предлог стручног савета 
"Апотеке" уз претходно прибављено мишљење 
репрезентативног синдиката у тој установи". 

 
Члан 2. 

 
Члан 20. мења се и гласи: 
 

"Члан 20. 
 
Чланове Надзорног одбора Здравствене установе 

"Апотека" Крушевац именује и разрешава оснивач. 
Чланови Надзорног одбора именују се на период 

од 4 године. 
Надзорни одбор има три члана, од којих је један 

члан представник Здравствене установе "Апотека"  а 
два члана су представници оснивача. 

Представник Здравствене установе "Апотека 
"Крушевац именује се на предлог стручног савета 
Дома здравља,уз претходно прибављено мишљење 
репрезентативног синдиката у тој установи. 

Надзорни одбор обавља надзор над радом и 
пословањем Здравствене установе "Апотека" Кру-
шевац". 

 
Члан 3. 

 
Здравствена установа "Апотека" Крушевац ће 

ускладити свој Статут са одредбама ове Одлуке у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 515-5/20                 ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 70-76. Закона о угоститељству 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 17/19), 
Уредбе о условима и начину утврђивања висине 
годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које 
пружа угоститељске услуге смештаја у објектима 
домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, 
као и начину и рокова плаћања ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 47/19 и 51/19) и члана 22. 
Статута града  Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о боравишној такси ("Служабени лист 

града Крушевца", бр. 16/19), члан 2. став 1, алинеја 1, 
мења се тако да сада гласи: 

"- на подручју града Крушевца у износу од 100 
динара". 

 
У члану 2. став 1. алинеја 2. се брише. 
 

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-1/20                 ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 47. и 50. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама ("Службени гласник РС", бр. 
88/11 и 15/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18), 
чланова 16.1 до 16.4 и 42.1 Уговора о јавно-приватном 
партнерству без елемената концесије за финансирање, 
редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржа-
вање локалне путне инфраструктуре на територији 
града Крушевца са јавним плаћањем и члана 22. тачка 
46. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању измене и допуне текста Уговора о јавно-  
-приватном партнерству без елемената концесије за 
финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију 

и ургентно одржавање локалне путне 
инфраструктуре на територији града Kрушевца са 
јавним плаћањем закључен под бројем 404-228/20 

од 08.04.2020. године 
 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену и допуну 

члана 12. став 1. тачка 1. Уговора о јавно-приватном 
партнерству без елемената концесије за финансирање, 
редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржа-
вање локалне путне инфраструктуре на територији 
града Крушевца са јавним плаћањем под бр. 404-228/20 
од 08.04.2020. године. 

 

II - Овлашћује се градоначелник града Крушевца 
Јасмина Палуровић да потпише Анекс Уговора о јавно-
приватном партнерству без елемената концесије за 
финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и 
ургентно одржавање локалне путне инфраструктуре на 
територији града Крушевца са јавним плаћањем. 

 
III - Саставни део ове Одлуке је текст Анекса 

уговора.  
 
IV - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-508/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу чл. 11. Закона о планском систему 

Републике Србије ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 30/18) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 

РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ  
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД  

2021-2026. ГОДИНЕ 
 
I - ПРИСТУПА СЕ изради Стратегије развоја 

социјалне политике града Крушевца за период 2021-
2026. године.  

 
II - Градско веће града Крушевца ће посебним 

Решењем именовати Комисију за израду Стратегије 
развоја социјалне политике града Крушевца за период 
2021-2026. године. 

 
III - Стручне послове и координацију Комисије за 

израду Стратегије развоја социјалне политике града 
Крушевца за период 2021-2026. године обавља 
Одељење за друштвене делатности.   

 
IV - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-470/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник 
РС“ бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 - др. закон), члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 15/18) и Мишљења Локалног савета за 
запошљавање бр. 20/20 од 17.09.2020. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
У Локалном акционом плану запошљавања града 

Крушевца за 2020.годину ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 16/19) у поглављу: 

 
"III - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИ-

ТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА у ставу 1. у подтачки 
"Субвенције за самозапошљавање" у ставу 2. износ: 
"8.000.000 динара." замењује се износом: "9.500.000 
динара." 

 
У ставу 1. у подтачки: "Програм приправника" у 

ставу 2. износ: "2.000.000 динара." замењује се 
износом: "500.000 динара." 

У осталом делу Локални акциони план остаје 
непромењен.  

 
Ову  Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 101-1/20                 ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - други закон u 9/20), 
Правилника о садржини, поступку и начину 
доношења програма уређивања грађевинског 
земљишта (''Сл. гласник РС'' бр. 27/15), члана 20. 
тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'', бр. 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други 
закон, 47/18), и члана 22. Статута града Крушевца 
(''Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године донела је 

 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
  

 О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
I 

У Програму уређивања грађевинског земљи-
шта за 2020. годину (Сл. лист града Крушевца бр. 
15/18) из  ДЕЛА 1  пребацују се у ДЕО 2 инвестиције: 

Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 
Б1 Саобраћајнице 

 
Тачка 2. Изградња Улице Тимочке буне (2.фаза), 

процењене вредности 15.000.000 дин 
Тачка 9. Санација одрона и реконструкција пута 

Мала Река - Крушинце, процењене вредности 
9.600.000 дин 

Тачка 10. Реконструкција Улице Цанкареве, 
процењене вредности 20.000.000 дин. 

Тачка 11. Реконструкција Железничке улице, 
процењене вредности 20.000.000 дин. 

Тачка 12. Реконструкција улице у Читлуку, 
процењене вредности 6.000.000 дин. 

Тачка 13. Реконструкција Шуматовачке улице, 
процењене вредности 7.800.000 дин. 

Тачка 18. Реконструкција Улице острва Вида, 
процењене вредности 17.400.000 дин. 

Тачка 19. Реконструкција Улице Ломине, 
процењене вредности 17.075.100 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура 
 
Извођење радова на  водоводној мрежи у 

Цанкаревој ул., процењене вредности 9.000.000 дин 
Реконструкција топловодне мреже у Цанкаревој 

улици, процењене вредности 4.180.000 дин 
Извођење радова на водоводној мрежи у 

Железничкој ул., процењене вредности 6.000.000 дин 
Извођење радова на водоводној мрежи у Косов-

ској улици, процењене вредности 23.400.000 дин. 
Реконструкција топловодне мреже у Косовској 

улици, процењене вредности 6.500.000 дин. 
Реконструкција топловодне мреже у Ломиној 

улици (од Душанове до Шумадијске ул.), процењене 
вредности 4.290.000 дин. 

Реконструкција топловодне мреже у Улици 
острва Вида, процењене вредности 13.310.000 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење 
 
Изградња полигона на локацији ХИ "Жупа", 

процењене вредности 3.000.000 дин. 
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II 
 

У Првом делу Програм се допуњује  и то: 
 
Тачка A Припремање грађевинског земљишта 

- А2 Откуп земљишта, додаје се:  
 
Тачка 13.  Експропријација земљишта  и објеката 

- новопланиране приступне саобраћајнице из Ул. 
Рајићеве, Ул. партизанских курира (Бријанове) и 
Балканске ул. по ПДР „Центар 2“, процењене 
вредности 10.000.000 дин (Буџет града Крушевца) 

 
Тачка 14. Експропријација земљишта за изградњу 

подземне гараже по ПДР "Центар 2", процењене 
вредности 2.000.000 дин (Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1 Саобраћајнице, додају се инвестиције и то: 
 
Тачка 20. и гласи: Реконструкција Шумадијске 

улице у Јасици процењене вредности 15.000.000 дин 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка 21. и гласи: Реконструкција пута у 

насељеном месту Ћелије (засеок „Васићи“) процењене 
вредности 7.629.031 дин. (Буџет града Крушевца) 

 
Тачка 22. и гласи: Реконструкција Улице Петра 

Кочића процењене вредности 20.000.000 дин. (Буџет 
града Крушевца) 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура додаје се:  
 
Тачка 18. и гласи: Реконструкција моста у Рибару 

(ка цркви) процењене вредности 11.400.000 дин. 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка 19. и гласи: Колектор Б процењене 

вредности 8.313.155 дин. (Буџет града) 
 
Тачка 20. и гласи: Реконструкција топловодне 

мреже у Бријановој улици, Ул. Танаска Рајића и 
Балканској улици процењене вредности 9.288.788 дин 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка 21. и гласи: Реконструкција топловодне 

мреже у Ул. мајке Југовића и Косанчићевој улици 
процењене вредности 12.532.681 дин. (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење додаје се:  
 
Тачка 6. и гласи: Изградња терена за боћање 

процењене вредности 400.000 дин. (Буџет града 
Крушевца) 

 
 
 

Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 
Б5. Инвестиције из средтава Републике Србије и 
буџета Града Крушевца додаје се:  

 
Тачка 10. и гласи: „Спортско - рекреативни парк 

Багдалино“ - радови на монтажно - демонтажној 
конструкцији за санкање на туби гуми на специјалној 
синтетичкој клизавој подлози (тјубинг) процењене 
вредности 13.490.040 дин. (10.000.000 дин Мини-
старство државне управе и локалне самоуправе 
Републике Србије + 3.490.040 дин. Други инвеститори). 

 
III 

 
У првом делу Програма усклађују се називи 

инвестиција, мењају процењене вредности, извор 
финансирања,  и то: 

 
Тачка A Припремање грађевинског земљишта - 

А2 Откуп земљишта мења се процењена вредност и то:  
 
Тачка 4. Регулација Гарског потока тако да 

износи 3.950.000 дин (Буџет града Крушевца)                
Тачка 8. Земљиште за потребе изградње постројења за 
пречишћавање отпадних вода тако да износи 
5.150.000 дин (Буџет града Крушевца)                 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1. Саобраћајнице  мења се процењена вредност и то:  
 
Тачка 7. Реконструкција пута у Белој Води тако 

да износи 15.539.814 дин (Буџет града Крушевца) 
 
Тачка 14. Реконструкција улица у Паруновцу  

(Ул. Анте Богићевића, Ул. кнеза Часлава, Ул. Васка 
Попе, Ул. треће српске бригаде), тако да износи 
17.025.671 дин (15.675.671 дин Буџет града Крушевца 
+ 1.350.000 дин учешће МЗ) 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура мења се процењена вредност и 
то: 

 
Тачка 15. Реконструкција моста на  путу Падеж - 

Крвавица тако да износи 18.360.000 дин (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење мења се вредност и то:  
 
Тачка 1.  Реконструкција Трга косовских јунака 

тако да износи 190.000.000 дин (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка 2. Партерно уређење простора на кат. 

парцели. бр. 2395/2 КО Крушевац са изградњом 
ограде (локација код кружног тока код касарне „Цар 
Лазар“) тако да износи 1.364.200 дин (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка 4. Изградња теретане на отвореном у насељу 
"Расадник" у Крушевцу (Набавка опреме са уградњом 
и извођењем радова) тако да износи 
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4.600.000 дин (1.600.000 Буџет града Крушевца + 
3.000.000 Република Србија) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б4. Опремање слободних локација и стечене оба-
везе из области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта  мења се процењена вредност и то:  

 
Тачка 1. Партерно уређење и саобраћајница  (за 

зграде намењене за решавање стамбених потреба 
избеглица у  насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2) 
тако да износи 14.486.585 дин (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б5. Инвестиције из средстава Републике Србије и 
буџета Града Крушевца  мења се процењена 
вредност и то:  

 
Тачка 1. Изградња саобраћајница са 

инфраструктуром у оквиру ПДР "Стари аеродром 
фаза 1  тако да износи 129.480.445 дин (64.740.223 дин 
Буџет града Крушевца + 64.740.222 дин 
Министарство привреде Републике Србије) 

 
Тачка 2. Санација клизишта у Великој 

Крушевици тако да износи 67.903.509 дин (Република 
Србија) 

 
Тачка 6. Радови на изградњи Аеродрома Росуље 

тако да износи 45.747.466 дин  (16.040.817 Буџет 
Града + 29.706.649 Република Србија)  

 
Тачка Д. Улагања у текуће функције одржа-

вања мења се процењена вредност и то:  
 
Тачка 2. Реконструкција, рационализација и 

одржавање јавног осветљења у насељеним местима 
Града Крушевца тако да износи 64.680.000 дин (Буџет 
града Крушевца) 

 
Тачка 3. Реконструкција, рационализација и 

одржавање преосталог јавног осветљења на 
територији града Крушевца тако да износи 28.152.000 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1. Саобраћајнице усклађује се назив и мења се 
процењена вредност и то:  

 
Тачка 15. Извођење радова на путу у Великом 

Шиљеговцу сада гласи: Реконструкција пута у 
Великом Шиљеговцу - заселак Васићи процењене 
вредности 15.675.576 дин. (14.675.576 дин. Буџет 
града Крушевца + 1.000.000 дин. учешће МЗ) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура усклађује се назив и мења се 
процењена вредност и то: 

 
Тачка 7. Извођење радова на водоводној мрежи 

на Тргу косовских јунака сада гласи: Реконструкција 
водоводне мреже на Тргу косовских јунака, 

процењене вредности 15.375.964 дин. (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка 8. Извођење радова на канализационој 

мрежи на Тргу косовских јунака сада гласи: 
Реконструкција канализационе мреже на Тргу 
косовских јунака, процењене вредности 9.818.244 дин 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка 9. Извођење радова на водоводној мрежи у 

Улици Петра Кочића у Пејтону сада гласи: 
Реконструкција водоводне мреже у Улици Петра 
Кочића, процењене вредности 6.793.522 дин (Буџет 
града Крушевца) 

 
Тачка 10. Извођење радова на канализационој 

мрежи у Улици Петра Кочића у Пејтону сада гласи: 
Реконструкција канализационе мреже у Улици Петра 
Кочића, процењене вредности 15.336.216 дин (Буџет 
града Крушевца) 

 
Тачка 17. Реконструкција моста и саобраћајнице 

у Пепељевцу тако да износи 20.060.186 дин (Буџет 
града Крушевца) 

 
У осталом делу Програм остаје непромењен. 
 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-97/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
246 
На основу чл. 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10-
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-
Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), 
чл. 2. став 2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 15/18 и 16/19) и чл. 22. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У   

 
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
У Програму отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Крушевца за 2020.годину 
("Сл.лист града Крушевца", бр. 16/19) допуњује се 
табела „Списак парцела припремљених за отуђење“ 
тако што се после кп.бр. 5379/17 додаје: 
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СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

Број 

парцеле 

 

 

Лист 

непокретности 

 

Катастарска 

општина 

 

Површина 

m2 

 

Плански документ 

2635/101 9484 Крушевац 1.472 

 

Измена ПДР-а “Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

 

2635/108 9484 Крушевац 3.927 

 

Измена ПДР-а “Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

 

6118 9484 Крушевац 1.552 

 

Измена ПДР-а “Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

 

2635/60 9484 Крушевац 5.248 ПДР “Стари аеродром фаза 1“ у Крушевцу 

2635/25 8313 Крушевац 2.947 ПДР “Стари аеродром фаза 1“ у Крушевцу 

 

 

У Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града у табели "Списак парцела у припреми 

за отуђење" после „кп.бр. 5301/9“ бришу се редови три и четири. 

У осталом делу Програм остаје непромењен.  

 

Ову  Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 463-98/20                           ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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247 
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, 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),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 25.09.2020. 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 Крушевца“ бр. 16/19 и 6/20) у тачки 3.1 КИОСЦИ, после текста: “Киосци 
се по типу деле на: К1-киоск са шалтерском продајом, максималне површине  10,5м² и К3- киоск у 
оквиру аутобуског стајалишта, максималне површине  10,5м² (површина киоска без надстрешнице 
аутобуског стајалишта)“ додаје се текст:  „и К4-смарт киоск (паметни киоск- аутоматизовано продајно 
место за самостални рад без продавца) максималне површине 10,5м²“. 

 
У тачки 3.1.КИОСЦИ у табели ЗОНА 1 брише се следећи ред: 
 

К3-3 
Расински Трг -

"Костурница" 
К3 једна 1582/4 

штампа, дуван, лутрија,  

сувенири 

 

 

У тачки 3.1.КИОСЦИ у табели ЗОНА 1 после реда“К3-2“ додају се следећи редови: 
 

К4-1 
Трг Косовских 

јунака-"Коцка" 
К4 једна 810 

штампа, дуван, 

лутрија,  сувенири,  

 

К4-2 Дом Синдиката К4 једна 860 
штампа, дуван, 

лутрија,  сувенири,  

 

К4-3 
Расински Трг -

"Костурница" 
К4 једна 1582/4 

штампа, дуван, 

лутрија,  сувенири,  

 
 Мења се графички део Плана тако што се у графичком прилогу КИОСЦИ ЗОНА 1 замењују  следећи 

листови:  
- лист 6 "Локација К1-13"замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 6 
- лист 7 "Локација К1-15 и К3-1"замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 7 
- лист 8 "Локација К1-16 и К1-35"замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 8 
- лист 11 "Локација К1-20"замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 11 
- лист 16 "Локација К3-2"замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 16 
- лист 17 "Локација К3-3"замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 17"Локација К4-3" 
Затим се мења графички део Плана тако што се у графичком прилогу КИОСЦИ ЗОНА 1 после графичког 

прилога лист 17 додаје се: ЛИСТ 18 "Локација К4-1 и К4-2" 
 
 Мења се графички део Плана тако што се у графичком прилогу ЛЕД БИЛБОРДИ замењују  следећи 

листови:  
- лист 3 ЗОНА 1 "групација 3"локација ЛБ3 замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 3 
- лист 4 ЗОНА 1 "групација 4"локација ЛБ4 замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 4 локација ЛБ4 

и ЛБ4-1 
- лист 6 ЗОНА 1 "групација 6"локација ЛБ6 замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 6 локација ЛБ6 
- лист 7 ЗОНА 1 "групација 7"локација ЛБ7 замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 7 локација ЛБ7 

и ЛБ7-1 
Затим се мења графички део Плана тако што се у графичком прилогу ЛЕД БИЛБОРДИ после графичког 

прилога лист 7 ЗОНА 1,  додају се: ЛИСТ 8 "Локација ЛБ8",  ЛИСТ 9 "Локација ЛБ9" и  ЛИСТ 10 "Локација 
ЛБ10" 
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У тачки 3.6.1.1. ЛЕД БИЛБОРДИ мења се Табела са утврђеним локацијама и почетним ценама у динарима 

тако да сада гласи: 
 

 
ГРУПАЦИЈА 1 

 
"ДИСПАНЗЕР" 

 
ЛБ1 

 
један 

 
 

1532/4 КО Крушевац 
 

 
30.000 

ГРУПАЦИЈА 2 "МЕРКУР" ЛБ2 један 

 
220/8 

КО Крушевац 
 

30.000 

ГРУПАЦИЈА 3 "КОЦКА" ЛБ3 један 

 
810 

КО Крушевац 
 

40.000 

ГРУПАЦИЈА 4 "АЕРОДРОМ" 
ЛБ4 и 
ЛБ4-1 

две 

 
2635/15 

КОо Крушевац 
 

25.000 

ГРУПАЦИЈА 5 "Обилазница-Савска" ЛБ5 један 

 
2569 

КО Бивоље 
 

25.000 

ГРУПАЦИЈА 6 "СДК" ЛБ6 један 

 
1656 

КО Крушевац 
 

35.000 

ГРУПАЦИЈА 7 "КОСТУРНИЦА" 
ЛБ7 и 
ЛБ7-1 

две 

 
2343/6 
1582/1 

КО Крушевац 
 

30.000 

ГРУПАЦИЈА 8 "ХОТЕЛ РУБИН" ЛБ8 један 

 
854 

КО Крушевац 
 

30.000 

ГРУПАЦИЈА 9 
"ЗГРАДА ГП 
ЈАСТРЕБАЦ" 

ЛБ9 један 

 
422/2 

КО Крушевац 
 

30.000 

ГРУПАЦИЈА 10 
"АТЛЕТСКИ 
СТАДИОН" 

ЛБ10 један 

 
2443/18 

КО Крушевац 
 

30.000 

 
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 “Сл. листу града 

Крушевца”. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-509/20                          ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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248 
На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник Републике 
Србије“, број 36/09 и 10/13), члана 22. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 
15/18) по прибављеној сагласности Министарства 
заштите животне средине, број 353-01-00401/2020-03 
од 3. јуна 2020. године,  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ГРАДУ 

КРУШЕВЦУ ЗА 2020.-2021. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 
Програмом контроле квалитета ваздуха у граду 

Крушевцу за 2020-2021. годину (у даљем тексту: 
Програм) успоставља се Локална мрежа мерних места 
за праћење квалитета ваздуха на територији града 
Крушевца за 2020-2021. годину, одређује се број и 
распоред мерних места, као и обим, врста и 
учесталост мерења нивоа загађујућих материја у 
ваздуху. 

Локална мрежа мерних места за праћење 
квалитета ваздуха на територији града Крушевца, у 
складу са законом којим се уређује заштита ваздуха, 
успоставља се у сврху допунске контроле квалитета 
ваздуха на фиксним мерним местима. 

Локације мерних места у локалној мрежи, њихов 
број и распоред, као и загађујуће материје које се 
прате на појединим мерним местима у локалној 
мрежи дате су у Табели број 1. 

Загађујуће материје, наведене у Табели број 1, 
мере се према утврђеној учесталости мерења на 
фиксним мерним местима, у складу са прописом 
којим се уређују услови за мониторинг и захтеви 
квалитета ваздуха. 

 
I - ТЕРИТОРИЈА, ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА И    

 ЗАКОНСКИ ОКВИР МОНИТОРИНГА 
 
Подручје на којем се спроводи мониторинг 

(Табела број 1): Територија града Крушевца- саобра-
ћајна зона града (мерно место „Стара чаршија“, 
„Рубин“, „Аутобуска станица“), урбано-саобраћајна 
(мерно место „Мудраковац“, „Болница“, „Базени“), 
индустријска зона града (мерно место „14. октобар“, 
„ЕПС“, „ШИК“, „Срње“) и рурална зона (мерно место 
„Мачковац“). 
 

 
Табела број 1 

ред.  

бр. 
Мерно место адреса Тип мерног места Координате мерног места 

1. Стара чаршија - Цара Лазара 86 саобраћајно 43º35’3,77’’; 21º19’5,79’’ 

2. Рубин - Наде Марковић 57 саобраћајно 43º35’5,02’’; 21º18’4,80’’ 

3. Аутобуска станица – 

 Југ Богданова улица 
саобраћајно 43º35’8,99’’; 21º19’37,18’’ 

4. Мудраковац - Златка Огњановића урбано-саобраћајно 43º33’0,36’’; 21º20’17,94’’ 

5. Базени - Радомира Јаковљевића урбано-саобраћајно 43º34’19,50’’; 21º19’50,12’’ 

6. Болница - Војводе Путника 2 урбано-саобраћајно 43º34’52,78’’; 21º19’14,04’’ 

7. 14. октобар - Јасички пут бб индустријско 43º35’23,32’’; 21º19’15,63’’ 

8. ЕПС - Јасички пут бб, Крушевац индустријско 43º35’27,78’’; 21º19’5,05’’ 

9. ШИК - Милоша Обилића 9 индустријско 43º34’36,48’’; 21º22’27,18’’ 

10. Срње индустријско 43º38’7,30’’; 21º16’42,48’’ 

11. Мачковац - Мачковац бб рурално 43º33’53,10’’; 21º13’1,25’’ 

 
 
Период спровођења мониторинга: 1. јануар 2020. – 31. децембар 2021. године. 
 

Законски оквир: Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 10/13), 

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 

11/10, 75/10 и 63/13). 
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II - ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА 
 
 
Извори загађивања ваздуха могу се сврстати у две 

групе: 
 
1. Стационарни извори 
 
 Извори загађивања у рубним подручјима 

града: пољопривредне активности (паљење стрништа, 
корова и сл.), паљење отпада, индивидуална ложишта 
и сл. 

 Загађење пореклом од индустрије: инду-
стријски погони у индустријској зони града. 

 
 Извори загађивања у комуналној средини: 

градске котларнице, паљење отпада у контејнерима, 
индивидуална ложишта, објекти за припрему хране 
(печењаре, пекаре и сл.). 

 
2. Покретни извори 
 
 Било који облик возила са мотором са 

унутрашњим сагоревањем: мотоцикли, лака и тешка 
возила која користе бензин и дизел, грађевинске и 
пољопривредне машине. 

 
III - ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ СЕ 

КОНТРОЛИШУ 
 
У локалној мрежи мере се концентрације 

следећих загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, као и 
укупне таложне материје са анализом тешких 
метала цинк (Zn), олово (Pb), кадмијум (Cd). 
Мерење укупних таложних материја вршиће се на 
девет (9) мерних места и то: „ШИК“, „Срње“, „14. 
октобар“, „Стара чаршија“, „Рубин“, „Аутобуска 
станица“, „Мудраковац“, „Болница“ и „Базени“ (мапа 
број 1). 

 
 
 
 

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу 
валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице, које је акредитованo као 
лабораторија за испитивање, односно које испуњава 
прописане стандарде и има акредитоване методе за 
мерење свих загађујућих материја наведених у 
Програму и које поседује овлашћење министарства 
надлежног за послове заштите животне средине да 
врши мониторинг квалитета ваздуха.  

 
У оквиру наменских мерења пратиће се: 
1) укупне таложне материје (УТМ). 
2) тешки метали (цинк (Zn), олово (Pb), 

кадмијум (Cd)) одређиваће се у месечним узорцима 
укупних таложних материја. 

3) укупне нерастворне, растворљиве материје, 
сагорљиви део, pH вредност, сулфати, хлориди, 
калцијум одређиваће се у месечним узорцима пада-
вина на бази месечног узорковања. 

4) чађ. 
 

IV - ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА 
 
У складу са специфичном конфигурацијом тере-

на, мониторинг ће се спроводити у Крушевцу на 
једанаест (11) мерних места (Табела брoj 2), а узорци 
на мерним местима ће се узимати по динамици 
предвиђеној за континуална фиксна и наменска 
мерења. 

 
 Сумпор-диоксид, азот-диоксид (континуа-

лна фиксна мерења) и чађ (наменска мерења) мериће 
се на четири (4) мерна места (Карта 1): 365 (24-ча-
совних) узорака 

1) Индустријска зона - „ЕПС“ 

2) Рурална зона  - „Мачковац“ 

3) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 

4) Урбано-саобраћајна  - „Болница“ 
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 Укупне таложне материје (укупна масена концентрација) мериће се на 9 мерних места (наменска 
мерења) (Карта 2): једном месечно у току годину дана 

1) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 
2) Саобраћајна зона - „Рубин“ 
3) Саобраћајна зона - „Аутобуска станица“ 
4) Индустријска зона - „ШИК“ 
5) Индустријска зона - „Срње“ 
6) Индустријска зона - „14. октобар“ 
7) Урбано-саобраћајна - „Мудраковац“ 
8) Урбано-саобраћајна - „Болница“ 
9) Урбано-саобраћајна  -  „Базени“ 
 

 
 Aнализa тешких метала из укупних таложних материја вршиће се на четири (4) мерна места 

(наменска мерења): једном месечно у току годину дана 
 

1) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“  3) Урбано-саобраћајна - "Базени" 

2) Индустријска зона - „Срње“   4) Урбано-саобраћајна - "Болница" 
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 Табела бр. 1 
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φ (N) 

λ (E) 
Тип 

 

Загађујуће материје 

 

SO2 NO2 Чађ 

 

Укупне таложне 

материје 

УТМ Zn Pb Cd 

1. 

О
в

л
а
ш
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о
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К
р

у
ш

ев
а
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„Стара 

чаршија“ 

Р
а
си

н
ск

и
 

43º35’3,77’’; 

21º19’5,79’’ 
С * * * * * * * 

2. „Рубин“ 
43º35’5,02’’; 

21º18’4,80’’ 
С    *    

3. 
„Аутобуска 

станица“ 

43º35’8,99’’; 

21º19’37,18’’ 
С    *    

4. „Мудраковац“ 
43º33’0,36’’; 

21º20’17,94’’ 
УС    *    

5. „Базени“ 
43º34’19,50’; 

21º19’50,12’’ 
УС    * * * * 

6. „Болница“ 
43º34’52,78’; 

21º19’14,04’’ 
УС * * * * * * * 

7. „14. октобар“ 
43º35’23,32’; 

21º19’15,63’’ 
И    *    

8. „ЕПС“ 
43º35’27,78’; 

21º19’5,05’’ 
И * * *     

9. „ШИК“ 
43º34’36,48’; 

21º22’27,18’’ 
И    *    

10. „Срње“ 
43º38’7,30’’; 

21º16’42,48’’ 
И    * * * * 

11. „Мачковац“ 
43º33’53,10’; 

21º13’1,25’’ 
Р * * *     

 

  С - саобраћајна зона   И - индустријска зона 

  УС - урбано-саобраћајна зона  Р - рурална зона 
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V - ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
Извештаји о стању квалитета ваздуха, са комента-

ром и поређењем са прописаним вредностима у 
складу са прописом којим се уређују услови за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, редовно 
ће се ажурирати преко WEB странице Града 
Крушевца (www. krusevac. rs) у форми месечних и 
годишњих извештаја о концентрацијама загађујућих 
материја у ваздуху а све на основу Извештаја о 
испитивању које доставља овлашћено правно лице. 

Подаци са аутоматске мерне станице из државне 
мреже мониторинга доступни су на сајту републичке 
Агенције за заштиту животне средине, доступни су и 
преко званичне WEB странице Града Крушевца. 

Према члану 17. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 
10/13), надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
дужан је да податке о квалитету ваздуха добијене 
контролом квалитета ваздуха из локалне мреже, као и 
резултате мерења посебне намене, доставља Агенцији 
за заштиту животне средине до 15. у месецу за 
претходни месец, а годишњи извештај најкасније 60 
дана од дана истека календарске године за претходну 
годину. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да податке о квалитету ваздуха учини 
доступним јавности и објави у средствима јавног 
информисања, електронским медијима, као и на својој 
web-страници. 

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 
10/13) за зоне и агломерације у којима је ваздух треће 
категорије, односно када загађење ваздуха 
превазилази ефекте мера које се предузимају, односно 
када је угрожен капацитет животне средине или 
постоји стално загађење ваздуха на одређеном 
простору, надлежни орган је дужан да донесе План 
квалитета ваздуха са циљем да се постигну 
одговарајуће граничне вредности или циљне 
вредности прописане захтевима квалитета ваздуха. 
Планови квалитета ваздуха могу да садрже и мере 
прописане краткорочним акционим плановима. 

 
VI - ИСПИТИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ    

            АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ 
 
Град Крушевац је обезбедио финансирање, преко 

буџетског Фонда за заштиту животне средине града 
Крушевца, и једно (1) мерно место за праћење 
концентрације алергеног полена у ваздуху. Мерење 
концентрације алергеног полена врши, Завод за јавно 
здравље Крушевац, и то у периоду од почетка 
фебруара до почетка новембра текуће године, а 
резултате мерења доставља Агенцији за заштиту 
животне средине Републике Србије и Фонду за 
заштиту животне средине града Крушевца. Приликом 
испитивања, врши се идентификација поленових зрна 
24 биљне врсте и то: леска, јова, тиса, туја и 
чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, 
граб, платан, орах, храст, бор, конопља, траве, 

липа, боквица, киселица, коприва, штипови, 
пелин, амброзија и дуд. 

Циљ мерења и праћења концентрације алергеног 
полена у ваздуху је унапређење здравља становника. 
Континуираним праћењем може се прогнозирати 
кретање алергеног полена у ваздуху, и тако на време 
упозорити становништво. 

Мерно место за узорковање алергеног полена у 
ваздуху је на згради Дијагностичког центра у кругу 
Здравственог центра Крушевац и одређено је 
следећим координатама +43034'53,10"; +21019'12,69". 

 
VII - Овај програм објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 501-119/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, 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, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 
47/18) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године донела је  

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ''X''  
У КРУШЕВЦУ 

 
ДЕО I - ОПШТИ ДЕО  
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
  
1.1. Правни и плански основ за израду плана 

 

Правни основ за израду Плана генералне 
регулације: 

 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 
31/2019 , 37/2019-др.закон и 09/20), 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 
индустријске зоне ,,Х“ у Крушевцу, бр. 350-317/2018 
од 07.06.2018.г. („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 10/18); 
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Плански основ за израду Плана детљне 
регулације:  

 
 План генералне регулације ''Север''' („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 7/17“) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана 
 

1.2.1 План генералне регулације ''Север''(„Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 7/17“) 
 

Подручје Плана детаљне регулације према Плану 
генералне регулације ''СЕВЕР'' обухвата  урбани-
стичку подцелину 6.3.8.  

„Ову просторну зону карактерише присуство 
разнородних производних и услужних центара из 
области мале привреде...    

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне, привредне целине у граду неопходно је 
планирање усмерити на стварање пре свега 
инфраструктурне опремљености простора уз 
максимално поштовање услова заштите средине.“ 

„Привредне делатности су претежна намена у 
привредно радној зони «Север», али се планом 
омогућава изградња објеката других намена 
(комерцијалне и комуналне делатности, спортско 
рекреативни садржаји, неки од садржаја јавних 
функција) како би се омогућила контролисана 
флексибилност ових простора.  

Планирано је опремање инфраструктуром 
целокупног подручја како би дошло и до реализације 
планираних садржаја. Обим развоја инфраструктуре 
захтева даљу планску разраду. 

Претежне, допунске и пратеће намене за обухват 
плана,  дате у ПГР ''СЕВЕР'' приказанe су табеларно.“ 

 

Приказ намене површина по урбанистичким 

подцелинама 

 

Ознака  

урб. 

подце- 

лине 

Претежна 

намена 
Допунска намена 

Пратећа 

 намена 

намена тип намена тип 
наме- 

на 
тип 

 
**6.3.8. 

привре-
дне 

делатно-
сти 

ПД-01 

 

комерцијалне 
делатности 

КД-01   

спорт и 
 рекреација 

СР-02 

СР-03 
комуналне  
делатности 

рециклажно  

двориште 
 

**Урбанистичке подцелине за које се обавезно 
доноси план детаљне регулације. 

 
1.2.2. Остала планска документација од 

значаја за израду плана 
 

За део подручја Плана детаљне регулације, у 
ранијем периоду рађена је планска документација, и 
то: Детаљни урбанистички план (измене и допуне) 
индустрије 14. Октобар'' у Крушевцу (Сл.лист 
Крушевца бр.5/94 и 5/03), Главни пројекат регулације 
доњег тока Кошијскопг потока у Крушевцу од км 

0+000 до км 4+160,73, ВП''Србијаводе''-Београд 
бр.17/1 од 2.02.1996. год. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
План детаљне регулације зоне ''Х“ у Крушевцу, 

ради се за простор који је са северне стране ограничен 
делом ''пута за топлану'' и југозападном границом 
комплекса предузећа ''Фам'', са запада приступним 
путем за царински терминал и комплексом ''ИМК 
14.октобар'', са истока индустријским колосеком за 
локацију предузећа ФАМ и са јужне стране 
једноколосечном регионалном пругом Сталаћ-
Краљево-Пожега.  

Површина обухвата плана је око 31.44ха. 
Све катастарске парцеле у обухвату плана 

припадају катастарској општини Бивоље. 
Попис катастарских парцела у обухвату плана: 
 целе катастарске парцеле бр.: 1888/25, 1854/2, 

1853/3, 1888/16, 1855/1, 1852/7, 1852/11, 3414/3, 1867, 
1872/3, 1888/8, 1871/3, 1888/10, 1871/2, 1874/2, 1888/9, 
1888/31, 1881/23, 1881/21, 1888/17, 1907/3, 1913/3, 
1914/3, 1915/3, 1917/3, 1916/6, 1918/3, 1918/2, 1919/3, 
1819/2, 1921/4, 1921/5, 1916/5, 1917/2, 1902, 1898/4, 
1899/3, 1901/4, 1921/6, 1923/2, 1900/2, 1900/8, 2305/5, 
2300/2, 1900/3, 2301/3, 2302/1, 2303/1, 2302/11, 2303/8, 
2304/4, 1888/21, 2306/14, 2306/18, 2306/17, 2306/12, 
2306/11, 2306/16, 2307/7, 3445, 3446, 1807/2, 1898/3, 
1897/1, 1900/5, 1900/4, 1899/1, 1900/1, 1898/1, 1896, 
1895, 1894, 1893, 1891/1, 3444, 3443, 3441, 3440, 3439, 
3437/4, 3437/1, 3436, 3434, 3435/1, 3435/3, 3431, 
3435/2, 3438, 1892, 1891/2, 1891/3, 1890, 1889, 1888/3, 
1887, 1903, 1888/11, 1888/32, 1900/9, 1888/18, 1905/1, 
1904/4, 1888/20, 1904/1, 1905/2, 1888/19, 1906, 
1881/24, 1879/2, 1879/9, 1880/5, 1880/1, 1879/8, 1879/1, 
1879/7, 1880/2, 1880/3, 1879/5, 1879/6, 1880/4, 1879/3, 
1879/10, 1875, 1888/1, 3455, 1863/2, 1864, 1858, 1857, 
све КО Бивоље; 

 делови катастарских парцела бр.: 3442 и 
1901/3  обе КО Бивоље;  

ПДР индустријске зоне ''Х“  обухвата подручје 
које се налази у просторној зони 6, Просторно радна 
зона ''Север''.  

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Обухват планског подручја је у потпуности 

неизграђен, пре свега због непостојеће саобраћајне 
матрице и инфраструктуре. Окосницу будуће 
саобраћајне матрице свакако ће чинити изграђена 
саобраћајница са савременим колским застором за 
приступ царинском терминалу. 

У контанктним зонама, садржајима од функцио-
налног утицаја, може се сматрати локација  робно 
царинског терминала, зона индустрије ИМК 14. 
Октобар као и траса постојећег индустријског 
колосека и зона Кошијског потока. 

Овај простор је комунално неопремљен 
инфраструктуром. 
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1.4.1. Природне карактеристике подручја  
 
Геоморфолошке, геолошке и хидролошке 

карактеристике 
 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

одређено је положајем у депресији западноморавског 
тектонског рова, односно крушевачке котлине, са 
распрострањеним језерским седиментима у оквиру 
којих је развијена пространа алувијална раван доњег 
тока река Западне Мораве и Расине. Најизраженији 
геоморфолошки облик је пространа речна тераса 
формирана на нижим долинским странама, коју 
пресеца ток Кошијског потока. У обухвату плана је 
део најниже и најмлађе речне терасе, на левој обали 
реке Расине, која је најраспрострањенија у зони ушћа 
у З. Мораву.  

Заступљен је равничарски терен у алувијону З. 
Мораве и Расине, тако да висинске разлике терена 
нису велике, од 141,30m н.м. до 143,79m н.м., односно 
терен у обухвату плана је релативно раван, са благим 
нагибом од југозапада ка североистоку. Све речне 
терасе су у неогеним седиментима, који пружају 
различите погодности за изградњу. Положај у 
широкој долини, условљава највећу заступљеност 
неекспонираних површина, па су услови у односу на 
осунчаност веома повољни.  

Геолошке карактеристике терена дефинишу 
речне терасе које се састоје од речних наноса, 
представљају фацију корита и изграђене су углавном 
од шљункова и пескова (дебљине 2-4м), суглина и 
глина повремено (алувијум), који пружају различите 
погодности за изградњу – инундациона тераса 3-5м 
висине.  

Хидролошке карактеристике терена одеђује 
положај на нижој долинској равни, најзначајнија 
карактеристика је релативно висок ниво подземних 
вода. Подземне воде развијене у алувионима су због 
мале дубине и полупроводних надизданских зона 
веома загађене, тако да оне у овој зони представљају 
само алтернативне резерве техничке воде. 
Површински ток Кожетинског потока, правца 
пружања од југоистока ка северу, пресеца локацију у 
источном делу.   

 
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 килими даје обележјa умерено 
континенталног типa, са израженим годишњим 
добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња годишња сума 628,1mm - континентални 
плувиометријски режим), а падавине у облику снега 
јављају се од новембра до априла.    

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

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана спада у 
категорију повољних зона (језерски седименти и 

речне терасе) и условно повољних терена (висок ниво 
подземних вода, терени од алувијалног финозрног 
песка, супеска и суглине).   

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу доступних карата сеизмичких хазарда, 

терен у обухвату плана припада зони 8° МЦС, што 
означава условну повољност са аспекта сеизми-
чности. У односу на максимални очекивани 
интензитет земљотреса, заштита подразумева обаве-
зну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима.   

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

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом 

обухвата плана која уједно представља и границу 
грађевинског подручја, приказаном у графичком делу 
плана. 

 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Обухват планског подручја чини грађевинско 

земљиште и то део привредно радне зоне, које је 
неизграђено и неуређено и водно земљиште, односно 
део тока Кошијског потока. 

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.4.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација терена 
 
На подручју Плана нема постојећих саобра-

ћајница. 
Паркирање на подручја Плана се врши на 

парцелама корисника – паркирање на коловозу није 
дозвољено према Решењу о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац. 

 
Елементи из Плана генералне регулације ''Север''  
 
Планом генералне регулације ''Север''  дефини-

сана је потреба успостављања саобраћајне мреже 
терцијалним  саобрајницама. 

 
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. 

У обухвату предметног плана налази се следећа 
јавна железничка инфраструктура: 
 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       17 
 

 

1. Регионална једноколосечна железничка пруга 
Сталаћ - Краљево – Пожега у зони улазног 
скретничког подручја железничке станице Крушевац, 
у дужини око 250 метара, на којој је огранизован јавни 
путнички и теретни саобраћај; 

2. Део железничке станице Крушевац (км 
14+559) која има 8 станичних колосека и 3 извлачна 
колосека. У обухвату плана су индустријски колосеци 
за ФАМ Крушевац и индустријски колосек предузећа 
„14. Октобар“. 
 

Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу све постојеће 

саобраћајнице : део приступне саобраћајнице градској 
топлани и новој локацији ФАМ-а  (са северне стране), 
део приступне саобраћајнице простору царине и 
уређени део комплекса 14 Октобар (са западне 
стране), пруге Крушевац - Сталаћ (са јужне стране) и 
део индустриског колосека (са источне стране) 
задржавају своје нивелете колосека и коловоза . 

Све поменуте саобраћајнице су са савременим 
коловозним и туцаничким засторима са горњим 
ивицама шина недавно реконструисане или 
изграђене. Цео предметни комплекс је денивелисан 
1.5 до 2,5м у односу на помените ободне 
саобраћајнице било железничке било колске па је цео 
комплекс тренутно плаван и у односу на велике воде 
Западне Мораве и успора који она прави преко 
Кошијског потока. 

 
1.4.4.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Водоводна мрежа града Крушевца представља 

део регионалног система водоснабдевања са језера 
Ћелије. 

У делу prostora обухваћеноg овим планом у 
формираним саобраћајницама постоји изграђена 
водоводна мрежа. Главни довод воде и најважнији 
правац постојеће водоводне мреже је улица Мике 
Стојановића - Постојећа водоводна мрежа ПВЦ 
Ø110мм 

На самом простору плана нема изведених 
инсталација водоводне мреже. 

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

 
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.  

Главни градски фекални колектор, са трасом дуж 
ул. Јасички пут, представља улив за све фекалне воде 
са простора плана. 

Приступна саобраћајница од Јасичког пута до 
зоне „Х“ - улица Мике Стојановића у свом трупу 
садржи фекални колектор, који је преоптерећен па је 
неопходна реконструкција или изградња новог 
колектора.  

Постоји вод фекалне канализације у контактној 
улици Мике Стојановића је изграђен од цеви ПВЦ 
Ø200мм 

Фекална канализација на простору плана не 
постоји. 

 
Мрежа атмосферске канализације  
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу реке Западне Мораве са својим подсливовима. 
Кошијски поток је примарни одводник атмосферских 
вода са простора плана.  

На простору ПДР зона „Х“  не постоји изграђена 
атмосферска канализација као целовит систем.   

Једини постојећи елементи за одвод 
атмосферских вода је отворени земљани канал који 
одводи атмосферску воду са простора ИМК „14 
октобар“ а.д. Крушевац. Атмосферске воде са 
простора Робноцаринског терминала царинске 
испоставе једним делом зацевљеним колектором 
залазе у простор плана. 

Постоји и пар земмљаних канала и јаркова који су 
углавном у лошем стању и са смањеном пропусном 
моћи. 

Атмосферска вода која се слива у на простор 
плана, због депресије терена врло споро се улива у 
Кошијски поток.  

Плављења се јављају после сваке веће кише.  
Трасе постојеће атмосферске канализације дате 

су на приложеној ситуацији. 
 
Водни објекти 
 
Упркос до сада изведеним радовима на заштити 

од поплава и уређењу водених токова велики део 
територије Града Крушевца је још увек реално или 
потенцијално угрожен поплавама, последицама 
деформације речног корита, као и другим непово-
љним утицајима водених токова. 

Генерална оцена стања водопривредне инфра-
струцтуре у зони ПДР зона „Х“ је незадовољавајућа, 
наиме на простору плана скоро да и не постоје 
хидротехнички објекти.  

Главни водоток, Кошијски поток на подручју 
плана није регулисан. 

Кошијски поток је главни одводник атмосфер-
ских вода са простора ужег градског језгра и сврстан 
је у водоток другог реда са израженим бујичним 
карактером. Поток је целом својим током кроз Град 
зацевљен, а отвореним коритом тече кроз простор 
плана уз источну границу. Корито потока је 
нерегулисано и значајно је обрасло бегетацијом што 
представља велику препреку нормалном протицању 
воде. Овај водоток је изразито бујичног карактера.  
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Поред одвода атмосферских вода поток је 
оптерећен и другим отпадним водама различитог 
порекла. 

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: далековод 35 kV 
„ТС Крушевац 4 – Милоје Закић – Крушевац 2“, као и 
ТС 10/0,4кV „Ветпром“, ТС 10/0,4кV „Север 2“ и ТС 
10/0,4кV „Царина“ као и кабловски водови 10kV чији 
је списак дат у Претходним условима“ ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електроди-
стрибуција Крушевац, бр. 11-260727/2 од 23.08.2019. 
год., који су саставни део овог плана. 

Постојећи далеководи 35kV, кабловски водови 
10kV и ТС 10/0,4kV, кабловски водови 1 kV и 
ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози.  

 
1.4.4.4. Телекомуникације 
 
На подручју ПДР, телекомуникационе услуге се у 

фиксној телефонији реализују преко комутационог 
центра ХОСТ Крушевац и приступног уређаја mIPAN 
Карго плус 

У границама предметног плана постоји ТК мрежа 
која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози у графичком прилогу. 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације не постоје инсталације градског 
топлификационог система тј. дистрибутивни топловод. 

 
Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПДР, за потребе гасификације потенци-
јалних потрошача, изграђена је дистибутивна 
гасоводна мрежа. Дистрибутивна гасоводна мрежа 
изграђена је од челичних цеви пречника 355,6mm и 
максималног радног притиска до 12 бара. Траса 
постојеће дистрибутивне гасоводне мреже средњег 
притиска до 12 бара, са зоном заштите, приказана је у 
графичком прилогу. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Зеленило у оквиру Плана чини самоникла 

вегетација неизграђеног и неуређеног грађевинског 
земљишта. 

 
 
 
 
 
 

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: 

 стварање услова за даљи развој и унапређење 
постојећег индустријског ткива, као и решавање 
уочених проблема, кроз реализацију садржаја 
планираних ПГР „Север“ 

 рационалније коришћење простора и 
реактивирање постојећих индустријских и радних 
комплекса, 

 унапређење услова пословања и услуга, 
 подела планског подручја на површине јавне 

намене и површине за остале намене, као и стварања 
услова за уређење и изградњу површина јавне намене, 

 одређивање правила уређења и правила 
грађења,  

 планирање врсте и положаја саобраћајне и  
комуналне инфраструктуре, 

 остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и др.) . 

Привредне делатности и јавне функције су 
планирана намена у оквиру планског подручја. 
Планом се омогућава изградња објеката допунских, 
односно компатибилних намена из области 
комерцијалних делатности, спортско рекреативни 
садржаји као и рециклажна дворишта.  

Простор намењен јавним функцијама намењен је 
за проширење постојећег комплекса робно царинског 
терминала (који није у обухвату планског подручја, 
али је у директном контакту са њим) ради 
обезбеђивања недостајућег броја паркинг места за 
теретна возила. 

Од значајних објеката саобраћајне инфра-
структуре планирана је изградња саобраћајне мреже 
коју чине терцијалне саобраћајнице, са циљем 
стварања услова за приступ постојећим катастарским 
парцелама, као и обезбеђивање појаса регулације за 
постављање инфраструктурних водова. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном кому-
налном инфраструктуром.  

Значајну интервенцију у погледу инфра-
структурног опремања подразумева измештање 
постојећег водотока Кошијског потока у складу са 
трасом утврђеном у ДУП-у индустрије 14. Октобар, а 
према главном пројекту регулације доњег тока 
Кошијског потока у Крушевцу од км.0+000 до 
км4+160,73, који је израдило ЈВП Србијаводе бр.17/1 
од 02.02.1996.  

 
 
 
 
 
 
 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       19 
 

 

2.2. Подела на карактеристичне зоне и 
целине, планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена 

 
Планско подручје подељено је на две целине 

6.3.8.1 и 6.3.8.2. 
Планирана намена површина за целину 6.3.8.1. су 

привредне делатности тип  ПД-01. 
Као компатибилне намене планиране су 

комерцијалне делатности тип КД-01, спортско 
рекреативни садржаји типови СР-02 и СР-03 као и 
комуналне делатности и то рециклажна дворишта. 

Планирана намена површина за целину 6.3.8.2. су 
јавне функције. Ова целина је пре свега намењена 
обезбеђивању недостајућег броја паркинг места за 
теретна возила, за потребе робно царинског 
терминала. 

Објекти компатибилних намена могу се градити 
и на појединачним парцелама. 

 
2.3. Биланс површина  
 
Биланс површина у односу на обухват плана 
 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

привредне делатности 0 0 20,50 65,21 

јавне функције 0 0 2.30 7,31 

неизграђено земљиште 30,98 98,53 0,00 0,0 

саобраћајнице 0 0 7,64 24,30 

водно земљиште 0,46 1,46 1,0 3,18 

УКУПНО 31,44 100 31,44 100 

 
2.4. Урбанистички услови за уређење 

површина и објеката јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељени су простори за уређење и изградњу 
јавних површина. 

 
Јавне површине: 
 
 саобраћајнице у укупном профилу; 
 водно земљиште; 
 јавне функције. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 

 површине јавне намене 

јавне површине Бр. 
пар- 

целе 

попис парцела 

саобраћајнице 
1. 
 
 

део к.п.бр. 

1888/26, 1858, 1863/2, 

1864, 1888/1, 1857, 

1866, 1867, 1888/25, 

1888/8, 1872/3, 

1888/10 и 1871/2 

цела к.п.бр.  

 

2. 
део к.п.бр. 

1879/5, 1880/2, 

1880/3, 1888/31 и 

1880/1 
цела к.п.бр.  

 

3. 
део к.п.бр. 

1879/6, 1879/5, 

1880/2, 3431, 1879/7, 

3435/3, 1879/1, 

3435/2, 3438, 3439, 

3440 и 1891/1 
цела к.п.бр.  

 

4. 
део к.п.бр. 

1879/1, 3438, 1892, 

1891/2, 1891/3, 1890, 

1889, 1888/3, 1887, 

1904/1, 1888/20, 

1904/4, 1903, 1898/1, 

1896, 1895, 1894, 

1893, 1891/1 и 3439 
цела к.п.бр.  

 

5. 
део к.п.бр. 

1893, 1894, 1895, 

3446, 1897/2, 1897/1, 

1898/3, 1899/1 и 

1898/1 
цела к.п.бр.  

 

6. 
део к.п.бр. 

1880/5, 1879/9, 

1881/24, 1888/17, 

1906, 1888/18, 1905/1, 

1902, 1903, 1888/11, 

1888/32 и 1899/1 

цела к.п.бр.  

 

7. 
део к.п.бр. 

1888/26, 3455, 1888/1 

и 1863/2 

цела к.п.бр.  

водно земљиште 
све КО Бивоље 

8. 
 

део к.п.бр. 1888/31, 1880/1, 

1880/5, 1881/21, 

1881/24, 1888/17, 

1906, 1901/3, 1913/3, 

1888/18, 1888/11, 

1888/32, 1900/9, 

1900/1, 1900/4 и 

1888/21 
цела к.п.бр. 1881/23, 1917/2, 

1916/5, 1918/2, 

1919/2, 1921/4 и 

1900/3 

робно царински 

терминал 
9. 

део к.п.бр. 3431, 3435/3 и 3435/2 

целе к.п.бр. 3434 и 3435/1 
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2.5. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 

„Север“ Простор обухваћен Планом детаљне 
регулације оивичен је делом железничке пруге Сталаћ 
- Краљево – Пожега (са југоисточне стране), 
индустријским колосеком (са источне стране) и 
планираном саобраћајницом О5 – О6 ( са југозападне 
стране). 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу све саобраћајнице 

служе као приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „Регулационо- нивела-
циони план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Све саобраћајнице 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, улице 

су предвиђене следеће саобраћајнице: 
 планирана саобраћајница (О1 – О2 – О3 – О4 

– О5) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
минималне ширине коловоза 7.00 метара, 
једностраним тротоаром минималне ширине 1,00 
метар и ивичњацима ширине 0.25 метара са друге 
стране; 

 планирана саобраћајница (О2 – О5) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 7.00 метара, без тротоара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О3 – О4) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 7.00 метара, без тротоара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О5 – О6) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
минималне ширине коловоза 7.00 метара, 
једностраним тротоаром минималне ширине 1,00 
метар и  управним паркирањем ширине 5.00 метара са 
друге стране; 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са саобраћајницама су од 6.0 
до 12.0 м. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Железнички саобраћај 
 
Планови развоја железнице на простору предме-

тног Плана: 
 
1. Просторним планом Републике Србије 

("Службени гласник РС", број 88/10) предвиђена је 
реконструкција и модернизација железничке пруге 
Сталаћ - Краљево – Пожега. У току је израда 
Генералног пројекта и Претходне студије 
оправданости реконструкције и модерни-зације 
железничке пруге Сталаћ - Краљево – Рудница који се 
финансира средствима Европске уније (Инвести-
циони оквир за западни Балкан – ИПФ5). У складу са 
постојећом ситуацијом на терену и даљом разрадом 
техничке документације очекује се повећање 
полупречника кривина услед повећања брзине возова, 
што за последицу може имати измену трасе пруге у 
зони улазног скретничког подручја железничке 
станице Крушевац. 

 
2. „Инфраструктура железнице Србије” задржа-

ва коридоре постојећих пруга, као и сво земљиште на 
којем има право коришћења. 

 
Услови железнице за израду предметног Плана 
 
Општи услови 
 
План je израђен у складу са Просторним планом 

Републике Србије Од 2010. до 2020. године 
("Службени гласник РС", број 88/10), Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09, исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19), Законом о железници ("Службени гласник 
РС", број 41/2018), Законом о безбедности у 
железничком саобраћају ("Службени гласник РС број 
41/2018) и Законом о интероперабилности железни-
чког система ("Службени гласник РС" број 41/2018). 

Поједини изрази коришћени у овим условима 
имају следеће значење: 

 Железничко подручје је земљишни простор 
на коме се налази железничка пруга, објекти, по-
стројења и уређаји који непосредно служе за вршење 
железничког саобраћаја, простор испод мостова и 
вијадукта, као и простор изнад трасе тунела. 

 Јавна железничка инфраструктура обухвата 
целокупну железничку инфраструктуру која чини 
мрежу којом управља управљач инфраструктуре, 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       21 
 

 

искључујући пруге и споредне колосеке (индустијске 
пруге и колосеке), који се прикључују на мрежу. 

Железничка инфраструктура се састоји од 
следећих елемената: 

 Пружни појас; 
 Колосек и подлога колосека, нарочито 

насип, усек, дренажни канали и ровови, зидани 
ровови, пропусти, обложни зидови, засади за заштиту 
бочних нагиба итд, платформе за путнике и робу, 
укључујући и оне у путничким станицама и теретним 
терминалима, ивична стаза и пешачке стазе, прегра-
дни зидови, живе ограде, ограде, противпожарни 
појасеви, апарати за загревање скретница, прелази, 
застори за заштиту од снега итд; 

 Грађевински објекти, мостови, пропусти и 
други надвожњаци, тунели, покривени усеци и други 
подвожњаци, потпорни зидови, структуре за заштиту 
од лавина, одрона итд; 

 Путни прелази укључујући и средства за 
осигурање путних прелаза; 

 Горњи строј, а нарочито шине, ужлебљене 
шине и заштитне шине, прагови и подужне везе, 
колосечни причврсни и спојни прибор, застор 
укључујући туцаник и песак, скретнице прелази итд, 
окретнице и преноснице (осим оних рез.искључиво за 
локомотиве); 

 Прилази за путнике и робу, укључујући 
друмски приступ и приступ за путнике који долазе 
или одлазе пешице; 

 Безбедносни сигналне телекомуникационе 
инсталације на отвореним пругама у станицама и 
ранжирним станицама, укључујући постројења за 
стварање, трансформисање и дистрибуцију електри-
чне енергије за сигнализацију и телекомуникацију, 
зграде за такве инсталације и постројења, колосечне 
кочнице; 

 Инсталације за осветљења потребе 
саобраћаја и безбедности; 

 Постојење за трансформацију и пренос 
електричне енергије за вучу возова: двофазни 
далеководи 110 kV, подстанице изузев разводног 
постројења 110 kV у тој станици, напојни каблови 
између подстаница и контактних водова, контактна 
мрежа и носачи, трећа шина са носачима.   

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

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

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

 Развој железничке инфраструктуре обухвата 
планирање мреже, финансијско и инвенстиционо плани-
рање, као и израду и модернизацију инфраструктуре, 

 Индустријски колосек је железнички 
колосек који се прикључује на мрежу и служи за 
допремање и отпремање робе, као и завршне и друге 
радње (утовар, истовар, маневрисање и сл.) у 
железничком превозу робе, 

 Путни прелаз је место укрштања железничке 
пруге која припада јавној железничкој инфра-
структури, индустријској железници или индустриј-
ском колосеку када се на путном прелазу налази више 
колосека. 

 
Посебни услови 
 
Имајући у виду да се све одредбе Закона о 

железници (Службени гласник РС, број 41/2018), 
односе и на индустријску железницу и на 
индустријски колосек, услови железнице који су 
испуњени су следећи: 

 Приликом израде предметног плана, желе-
зничко земљиште је остало јавно грађевинско 
земљиште са постојећом наменом за железнички 
саобраћај и реализацију развојних програма железнице. 

 Нису планирани нови укрштаји друмских 
саобраћајница у нивоу са постојећом јавном 
железничком инфраструктуром. У случају планирања 
сервисних друмских саобраћајница тако да се укрсте 
са постојећим индустријским колосецима, могуће је 
планирати укрштај у нивоу под углом од 90 ° у том 
случају је потребно планирати осигурање предметних 
путних прелаза у складу са Правилником о начину 
железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке 
стазе, место на коме се може извршити укрштање и 
мерама за осигурање безбедног саобраћаја (Службени 
гласник РС, број 89/16).  

 Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник 
железница, као и са индустијским колосеком, али тако 
да размак између железничке пруге и пута буде 
толики да се између њих могу поставити сви уређаји 
и постројења за обављање саобраћаја на прузи и путу, 
с тим да износи најмање 8 метара рачунајући од 
осовине најближег колосека до најближе тачке 
горњег строја пута. Изузетно, растојање између 
индустријског колосека и пута може бити и мање, уз 
постављање заштитне ограде између пута и колосека. 

 Приликом израде предметног плана пословни 
и комерцијални објекти су планирани ван 
инфраструктурног појаса предметне железничке 
пруге. 

 У инфраструктурном појасу осим у зони 
пружног појаса, изузетно се могу планирати објекти 
који нису у функцији железничког саобраћаја, а на 
основу издате сагласности управљача 
инфраструктуре, која се издаје у форми решења и 
уколико је изградња тих објеката предвиђена 
урбанистичким планом локалне самоуправе која 
прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи 
прописане мере заштите тих објеката. Уколико је због 
просторних ограничења предвиђена изградња 
објеката на растојању мањем од 25 м, изузето се  ради 
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омогућавања приступа железничкој инфраструктури, 
објекти могу планирати на следећи начин: 

- Ако се железничка пруга налази у нивоу терена, 
објекти се могу планирати на удаљености најмање од 
13 метара од осе најближег колосека, али не на мање 
од 5 метара од стабилних постројења електричне 
вуче. 

- Ако се железничка пруга налази на насипу, 
објекти се могу планирати на удаљености мањој од 6 
метара од ножице насипа, али не на мањој од 13 
метара од осе најближег колосека. 

- Објекти су планирани ван граница земљишта 
чији је корисник „Инфраструктура железнице 
Србије“ ад. 

 Објекти као што су: рудници, каменоломи, 
кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и 
други слични објекти не могу се градити у заштитном 
пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући 
управно на осу крајњег колосека. 

 Сви планирани објекти не смеју својом 
изградњом нити експлатацијом угрозити безбедност 
одвијања железничког саобраћаја као ни безбедност 
постојећих објеката јавне железничке 
инфраструктуре (тунела, мостова и пропуста..). 

 Магацине, складишта и сличне објекте је 
могуће планирати и ближе у односу на индустријске 
колосеке, али не ближе од 3 метара рачунајући 
управно на осу колосека, како се не би угрозио 
слободни профил пруге, који омогућује безбедно и 
несметано кретање железничких возила заједно са 
теретом у њима. 

 Могуће је планирати уређење зелених 
површина у коридору пруге или индустријског 
колосека, при чему треба водити рачуна, да високо 
растиње мора бити на растојању већем од 10 метара у 
односу на спољну ивицу пружног појаса. 

 У инфраструктурном појасу не планирати 
формирање депонија отпадних материјала, као ни 
трасе инсталације за одвођење површинских и 
отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге 
и индустријских колосека. Одводњавање 
површинских вода са објеката и слободних површина 
предметног простора мора бити контролисано и 
водити на супротну страну од трупа постојеће 
железничке пруге и индустријских колосека. 

 У инфраструктурном појасу не планирати 
постављање знакова, извора јаке светлости, или било 
којих предмета и справа које бојом, обликом илио 
светлошћу могу смањити видљивост железничких 
сигнала, или који могу довести у забуну раднике у 
вези значења сигналних знакова. 

 Укрштај водовода, канализације, продукто-
вода и других цевовода 90˚, а изузетно се може 
планирати под углом не мањим од 60˚. Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити 
минимум 1,80 метара, мерено од коте горње ивице 
прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода 
(продуктовода). 

На основу Закона о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС број 72/09, 81/09, исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19-други закон и 
09/20) “Инфраструктура железнице Србије” а.д. као 

ималац јавних овлашћења, имају обавезу утврђивања 
услова за изградњу објеката, односно издавање 
локацијских услова, грађевинске и употребне 
дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну 
мрежу, као и за упис права својине на изграђеном 
објекту. У складу са тим сви остали елементи за 
изградњу објекта, друмских саобраћајница, као и 
сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп 
железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и 
електроенергетски каблови и друго) ће бити 
дефинисан у оквиру посебних техничких услова 
“Инфраструктура железнице Србије” а.д. кроз 
обједињену процедуру. 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, у складу са правилима 
дефинисаним у поглављу 3.2.3. Општи услови 
изградње 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

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

власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и машина), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, тако да 
је број паркинг места једнак броју 50% радника из 
прве смене. 

 За паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, а у складу са наменом објекта: 
здравствене, образовне и административне установе – 
једно ПМ на 70м2 корисног простора, позориште или 
биоскоп – једно ПМ на користан простор за тридесет 
гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 
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2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Новопланиране саобраћајнице унутар 

предметног комплекса у складу су са котама 
саобраћајница и колосека са којима се оне по ободу 
комплекса укрштају у нивоу. 

Новопланиране саобраћајнице које пресецају 
комплекс и функционално повезују будуће садржаје 
нивелационо су решене са минималним насипањем. 
Планиране коте представљају минималне коте како 
би одводњавање гравитационо функционисало ка 
Кошиском потоку и осталим отвореним 
реципијентима у склопу слива Западне Мораве.  

Планиране коте дате су као асолутне на 
карактеристичним преломима као и планирани 
подужни падови на одређеној дужини.  

Планирани тротоари дуж појединих улица 
планирју се као денивелисани у односу на коловоз 
(због безбедности пешака) са попречним падом ка 
коловозу од 2%. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Планира се изградња нових цевовода у свим 

новоформираним и постојећим улицама где је 
пречник цевовода мањи од ТПЕ Ø 110 мм.  

Пречнике цеви одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину 
воде за гашење пожара у складу са  противпожарним 
прописима за изградњу спољне хидрантске мреже. 
(Правилник о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник 
РС" 3/2018). 

Минималан пречник цеви је 100 мм.  Трасе 
цевовода планиране су прстенастог типа, што 
омогућава сигурнији и бољи начин водоснабдевања. 
Код изградње нових траса водоводне мреже 
предвидети довољан број затварача и фазонских 
комада ради исправног функционисања.  

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

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

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

Минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м а магистралних цевовода 
1,8м до темена цеви. Приликом укрштања водоводне 
цеви треба да буду изнад канакизационих. Цеви 
обавезно поставити на постељици од песка. Пошто се 
водоводна мрежа изводи у саобраћајницама, ровове 
обавезно насипати шљунком до потребне збијености 
како би се спречила накнадна слегања рова. 

Индустрија треба да користи воду из јавног 
градског водовода за санитарне потребе. Уколико је 
опредељење да се снабдевање водом у индустријским 
погонима реши на други начин, неопходно је, уз 
сагласност јавног предузећа, обезбедити снабдевање 
из других ресурса (површинске воде, подземне воде). 

Планом детаљне регулације зона „Х“ предвиђа се 
изградња, које ће довести до повећања броја 
становника на целом подручју урбанистичке зоне. У 
овом случају постојећи цевоводи пречника мањих од 
Ø 110 мм не би могли да задовоље потребе у погледу 
уредног снабдевања становништва као и потребом за 
изгардњу и рад уређаја за гашење пожара. 

Из овог разлога потребно је предвидети радове на 
изградњи будућих цевовода и пратеће опреме. 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

канлизације отпадних вода је реализација градских 
примарних колектора централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). 

Главни градски фекални колектор са својом 
трасом дуж ул. Јасички пут, представља улив за све 
фекалне воде са простора плана. 

Приступна саобраћајница од Јасичког пута до 
зоне „Х“ у свом трупу садржи фекални колектор, који 
је преоптерећен па је неопходна реконструкција или 
изградња новог колектора.  

На траси планираних фекалних колектора је 
неопходно испоштовати следеће: 

 није дозвољено паралелно вођење каблова 
или других водова, испод водоводних и 
канализационих цеви осим при укрштању, 

 приликом укрштања, кабл (или друга 
инсталација) може бити положен испод или изнад 
водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од 
најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада  
кабл провући кроз заштитну цев, 

 хоризонтални размак других инсталација од 
водоводних и канализационих цеви треба да износи 
најмање 0,5 м. 

Пројекти јавне канализације морају бити 
усклађени са генералним планом канализације како 
саставним делом Генералног урбанистичког плана. 

Мрежа фекалне канализације на простору плана 
не постоји.  

Изградњу нових цевовода канализације отпадних 
вода обавити у постојећим и новопланираним 
саобраћајницама.  

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

Положај санитарних уређаја (сливници, 
нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, 
ради заштите објеката од могућег плављења, због 
успора у будућој мрежи фекалне канализације.  

За фекални колектор и све краке који нису 
изведени у улицама мора се обезбедити 
манипулативни простор у ширини од по 2.50 метара 
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лево и десно од осе канализације, како би се мрежа 
могла одржавати. 

У свим постојећим и новопројектованим улицама 
се има изградити нова фекална канализација од 
ПВЦ,ПЕ или ПП цеви минималног пречника Ø 
200мм.  

При пројектовању будуће канализације мора се 
водити рачуна да се прикључење може извести до 2/3 
висине профила. 

За улице које се  не могу гравитационо укључити 
у будуће колекторе, мора се пројектовати пумпна 
станица за препумпавање отпадних вода. 

Осим цевовода потребно је изградити и пратеће 
објекте попут ревизионих силаза и каскада. Ови 
објекти се имају изградити од готових армирано 
бетонских прстенова кружног пресека, светлог отвора 
1,0 м и завршног прстена у који се у нивоу будуће 
нивелете треба уградити ливено гвоздени шахт 
поклопци за тежак саобраћај. 

Минимално укопавање цевовода је 1,20 м од 
површине терена.   

За све улице предвиђа се изградња нових кракова 
канализационе мреже са местом улива датом на пла-
ну, а према главним колекторима фекалне кана-
лизације. 

Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и макси-
малне падове за усвојене пречнике цеви. 

Диспозиција и технички елементи канализа-
ционог система ближе су приказани у графичким 
прилозима ове планске документације. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације  
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

атмосферске канализације је реализација 
канализације по сепарационом систему, посебно за 
отпадне воде насеља и оних индустрија које се након 
предтретмана смеју прикључити на канализације за 
отпадне воде.  

Од свих одпадних вода атмосферске воде имају 
највеће варијације у јединици времена. Димензије 
мреже дати на бази висине падавина, које се могу 
очекивати у одрерђеном рачунском временском 
периоду. Учесталост и јачина кише су битне особине 
падавина на основу којих димензионисати каналску 
мрежу.  

Димензије каналске мреже, поред специфичне 
издашности зависе од величине сливне површине, 
пропустљивости исте, нагиба земљишта, степена и 
врсте изграђености насеља, пошумљености терена, 
дужине и пада колектора и др.  

С обзиром на правце дотока атмосферске воде у 
угрожено подручје пројектовати систем канала и цеви 
тако да се све воде на најбржи начин одведу до 
реципијента, Кошијски  поток и даље до реке Западне 
Мораве. 

Коте колектора изабрати тако да је могуће 
пражњење свих депресија. 

Предуслов за ефикасно одвођење атмосферских 
вода није само изграђена атмосферска канализација, 
већ уређење водотоковаа и канала за одвођење 

атмосферских вода ка могућеч реципијенту – 
Кошијски поток. 

Траса регулације и протицајни профил потока 
преузети су из пројекта регулације Кошијског потока. 

Са повећаним степеном урбанизације мења се 
карактер сливне површине чиме се повећавају реални 
коефицијенти отицаја, а самим тим је угроженост од 
површинских вода већа. Планском изградњом 
атмосферске канализације се поред смањења 
опасности од плављења терена побољшавају услови 
отицања са коловозних површина. Потребно је 
урадити атмосферску канализацију у профилима  
саобраћајница на подручју плана и прикључити у 
природни рецепијент – Кошијски поток. 

Уграђени материјал за изградњу колектора мора 
да одговара условима прорачуна као и важећим 
стандардима. 

Колекторе предвидети од земљаних или 
бетонских канала, а зацевљене деонице од АБ или 
ПВЦ цеви.  

Дебљине зидова цеви за колекторе одређене су на 
основу статичког прорачуна, а према условима 
саобраћаја који ће се одвијати у саобраћајници. 

На шахтовима и сливницима предвидети 
постављање шахт поклопаца и сливних решетки од 
нодуларног лива, за одговарајуће саобраћајно 
оптерећење. Сливне решетке морају бити тако 
димензионисане да омогућавају несметано 
одводњавање припадајуће сливне површине. 

 
Осовина атмосферског колектора положити у 

тротоару на растојању око 1,0м од ивице 
саобраћајнице. Поред шахтова и на супротној страни 
улице, граде се сливници. Уколико је растојање 
шахти велико, за ефикасно одводњавање предвиђају 
се сливници на половини растојања између шахти, са 
прикључком директно на АБ колектор.  

Атмосферске колекторе пројектовати од 
бетонских цеви са спојевима на фалц. Цеви треба да 
су вибропресоване, глатких унутрашњих површина, 
тако да се гарантује захтевани коефицијенти 
рапавости. Цеви бећих пречника од Ø1000мм 
монтирати на слоју мршавог бетона МБ15 и затрпати 
шљунком уз набијање у слојевима од по 50 цм. 

Планирана траса новопројектоване атмосферске 
канализације и положај канала и улива дати су на 
ситуацији. 

Изведену али незатрпану канализациону мрежу 
треба пре употребе испитати на водопроходност. 

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

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

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

Од општих услова потребно је предвидети 
следеће: 
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 Ревизионе шахтове поставити на преломима 
трасе као и на правцима на растојањима не већим од 
50м. 

 Шахтове у које се вода директно слива са 
коловоза градити са таложником дубине 40-50цм. 
Шахтове који воду примају бочно преко сливника 
градити са отвореном бетонском кинетом и шахт 
поклопцем за саобраћајно оптерећење Д400. 

 Минималне димензије уличних колектора 
износе Ø300мм, а сливничких веза Ø200мм. 

 Шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) 
елемената. Шахт темељити на плочи минималне 
дебљине 15 цм. 

 Сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм. 

 На сливнике монтирати сливне решетке за 
тежак саобраћај.  

Како атмосферска канализација на простору 
Плана не постоји за њену изградњу потребно је 
урадити пројектну документацију одвођења 
атмосферских вода. 

Све атмосферске воде чија се измена тока не 
планира одводе се на исти начин као и до сада.  

Атмосферске отпадне воде које неће бити 
обухваћене јединственим канализационим системом, 
уводиће се отвореним каналима и риголама у 
Кошијски поток. 

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

Положај грађевина према графичком прилогу. 
 
2.5.2.4. Водни објекти 
      
Водоток 
 
До сада нисусу извршени никакви радови на 

регулацији Кошијског потока који пролазе кроз 
подручје плана.  

Потребно је урадити комплетну регулацију 
Кошијског потока са измештањем садашње трасе 
корита (приказано на графичком прилогу) са свим 
регулационим радовима.  

Пројектна документација за регулацију 
Кошијског потока у целом обухвату Плана, постоји, 
али је непходно иновирати постојећу документацију.  

У  зони регулације смештено је минор корито, 
берме, одбрамбени насипи за велику воду и 
приступни пут. Техничким решењем регулисаног 
тока је неопходно обезбедити несметано пропуштање 
воде (Q1%). 

У првој фази (до извођења планиране регулације) 
потребна је санација локалних појава ерозије 
приобаља и чишћења речног корита од наноса, отпада 
и сл.. 

Одбрана од поплава биће остваривана у оквиру 
интегралних система, путем посебног уређивања 
речног корита у насељу и у непосредној околини 
инфраструктурних и привредних објеката, мерама 
техничке заштите и мерама биолошке заштите. 

 
 

2.5.2.5. Општи услови изградње водних објеката 
и хидротехничке инфраструктуре 

 
Општа правила за изградњу хидротехничких 

инсталација и објеката примењују се на целој 
територији Града Крушевца.  

Осим ових општих правила при планирању, 
пројектовању и изградњи хидротехничких постро-
јења, инсталација, објеката и уређаја морају се 
поштовати одговарајући технички прописи и правила, 
закони и прописи који регулишу ову област. 

 
Објекти хидротехничке инфраструктуре 
 
Водовод и канализација се морају трасирати тако 

да: 
 не угрожавају постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене коришћења 
земљишта; 

 да се подземни простор и грађевинска 
површина рационално користе; 

 да се поштују прописи који се односе на друге 
инфраструктуре; 

 да се води рачуна о геолошким особинама тла, 
подземним водама. 

Трасе водовода и канализације водити у складу са 
општим техничким условима за изградњу ове врсте 
објеката и према условима терена. 

Растојање водоводних цеви од осталих 
инсталација (гасовод, топловод, електро и 
телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање 
од 0,5 м. (од ивице цеви до ивице цеви) 

Тежити да водоводне цеви буду изнад 
канализационих, а испод електричних каблова при 
укрштању. 

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе 
саобраћајнице, водовод или канализацију водити 
границом катастарских парцела. 

Минимално растојање ближе ивице цеви до 
темеља објеката је 1,5 м. 

Минимално дозвољено растојање при 
паралеленом вођењу са другим инсталацијама дато је 
у табели 1. 

 
Табела 1 (минимално дозвољено растојање у 

метрима) 
 

  
од  

водовода 
 

 
од  

канализације 

до водовода 0 0,4 

до канализације 0,4 0 

до гасовода 0,3 0,3 

до топловода 0,5 0,5 

до електричних каблова 0,5 0,5 

до телефонских каблова 0,5 0,5 
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Минимална дубина укопавања цеви водовода и 
канализације је 1,0 м од темена цеви до коте терена, а 
падови према техничким пропсиима у зависности од 
пречника цеви. 

Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и 
друге објекте канализације није дозвољен. 

Пролаз водоводних и канализационих цеви кроз 
објекте других инфраструктурних система није 
дозвољен као и обрнуто. 

Избор материјала за изградњу водоводне и 
канализационе мреже, као и опреме извршити уз 
услове и сагласност ЈКП “Водовод” Крушевац. 

 
Водовод 
 
Вода из водовода мора одговарати стандардима и 

прописима за питке воде. 
Надзор над водом у санитарном погледу има 

надлежна санитарна служба. Она даје оцену о 
квалитету воде и прописује у смислу Закона мере, 
којима се постиже тражени квалитет, 

Водовод је обавезан да осигура додатне количине 
воде, по правилу непрекитно и дању и ноћу, 

Минимални печник водоводне цеви на 
предметном подручју одређује ЈКП ““Водовод“” 
Крушевац, али треба тежити да у свим улицама буде 
мин  100 мм (због  противпожарне заштите 
објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом 
систему. 

За кућне водоводне прикључке пречника већег од 
50 мм, обавезни су одвојци са затварачем. 

Сва домаћинства прикључена на јавни водовод од 
стране ЈКП „Водовод", морају евидентирати 
потрошњу санитарне воде. Водомер мора бити 
смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати 
прописане стандарде, техничке нормативе и норме 
квалитета, које одређује ЈКП “Водовод” Крушевац. 
Водомерни шахт постављати максимално 2,0 м од 
регулационе линије. 

Тежити да на прелазу преко водотока и канала 
водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним 
случајевима (прелаз испод реке, канала, 
саобраћајница и сл. ) цеви се морају водити у 
заштитној челичној цеви. 

Противпожарна заштита у насељима се 
омогућава изградњом противпожарних хидраната на 
водоводној мрежи(Правилник о техничким 
нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара Сл. Гласник РС 3/2018). Цеви морају 
бити минималног пречника 100 мм, у прстенастом 
систему.  

Изузетно се дозвољавају слепи крактови 
цевовода до 180 м. Хидранти пречника 80 мм или 100 
мм се постављају на максималној удаљености од 80 м, 
тако да се пожар може гасити најмање са два 
хидранта.  

Удаљеност хидранта од објекта је минимално 5 м, 
а највише 80 м. 

У деловима насеља са претежно стамбеним 
објектима растојање између хидраната износи 
максимално 150 м. 

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из 
водоводне мреже чији је притисак недовољан (мин 2,5 

бар), предвиђају се уређаји за повишење притиска. 
Уређај се поставља у објект који се штити од пожара 
или у посебно изграђен објекат, у складу са 
прописима из ове области. 

Спајање водовода за воду за пиће са другим 
изворима воде није дозвиљено. 

Јавне чесме на територији Града морају бити 
уређене, а квалитет воде се мора редовно контро-
лисати од стране Завода за заштиту здравља. 

 
Фекална канализација 
 
Уличним каналима не смеју се одводити: 
 воде са киселинама, алкалијама и разним 

солима, затим воде која садрже бензин или уље и 
уопште воде које имају такве састојке да могу 
растворити материјал од кога је канал изграђен, 

 предмети који би оштетили јавне канале или 
угрозили њихово правилно     функционисање, 

 узрочници заразних или паразитних или 
материјали заражени таквим     клицама и 
радиоактивне отпадне материје, 

 материје које развијају токсине и експлозивне 
плинове или врше друге штетне утицаје на саме 
канале и околину. 

За изградњу јавне канализације могу се 
употребити све врсте цеви које задовољавалу важеће 
стандарде квалитета. 

Минимални пречник уличне фекалне 
канализације је  200 мм, а кућног прикључка      150 
мм. Падови цевовода су према важећим прописима, а 
услови прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод" Крушевац. 

На канализационој мрежи код сваког рачвања, 
промене правца у хоризонталном и вертикалном 
смислу, промене пречника цеви, као и на правим 
деоницама на одстојању не већем од 160xД, 
постављају се ревизиони силази. 

Уколико у близини објеката не постоји изграђена 
градска фекална канализација, отпадне воде из 
објеката се упуштају у водонепропусне јаме. 
Учесталост пражњења јаме  врши се по потреби, али 
најмање једном у месец дана, на основу уговора о 
одржавању и пражњењу.  

Димензионисање и изградња се морају извести у 
складу са прописима за ту врсту објеката. 

У деловима града где постоји изграђена фекална 
канализација, објекти се морају прикључити на њу у 
складу са техничким условима ЈКП "Водовод” 
Крушевац. 

У тим деловима града се забрањује употреба 
пољских нужника и септичких јама. 

Положај санитарних уређаја (сливници, 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). Урећаје за 
препумпавање уграђује корисник и саставни су део 
кућних инсталација, а евентуалне штете на објекту 
сноси корисник. 
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Сви индустријски објекти морају имати 
предтретман пречишћавања технолошке воде пре 
испуштања у градску канализацију, чиме ће се 
испоштовати ниво квалитета канализације при 
упуштању у реципијент. 

Воде из дренажа не смеју се улити у фекалну 
канализацију. 

 
Атмосферска канализација 
 
За одвођење атмосферских вода предвиђа се 

изградња атмосферске канализације. Не дозвољава се 
мешање отпадних и атмосферских вода. 

Минимални пречник атмосферске уличне 
канализације је  300 мм, а дубине и падови према 
општим техничким прописима. Изабране димензије 
цеви не треба да прекорачују минималне и 
максималне падове за усвојене пречнике 

За одвођење атмосферских вода са површина 
улица и тргова, постављају се сливници са 
таложницима на максималном растојању од 50 м. 

Сливничке везе треба да су минималних 
димензија  200 мм 

Уколико атмосферске воде садрже масти и уља 
имају третман отпадних вода и после пречишћавања 
у сепараторима масти и уља улити их у систем 
фекалне канализације. 

У случају да мрежа фекалне канализације не 
постоји ове воде се после третмана могу упустити у 
пријемник атмосферских вода. 

Атмосферске воде оптерећене отровним и 
опасним материјама у оквиру индустријских 
комплекса морају се третирати у постројењима за 
пречишћавање са одговарајућим технолошким 
поступком и уливене у мрежу фекалне канализације. 

(Садржај уливених отпадних вода мора да 
одговара Правилнику о техничким и санитарним 
условима за упуштање отпадних вода у јавну 
канализацију.) 

Уколико у близини објеката не постоји улична 
атмосферска канализација, прикупљене атмосферске 
воде са локације се могу упустити у отворене канале 
поред саобраћајница или у затрављене површине у 
оквиру локације. 

 
Зоне заштитне 
 
Забрањена је изградња објеката и сађење засада 

над разводном мрежом водовода или канализације. 
Власник непокретности која се налази испод, изнад 
или поред комуналних објеката (водовод, 
топловод....), не може обављати радове који би 
ометали пружање комуналних услуга. 

Постављање подземних инсталација (водовод, 
канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод зелених 
површина, вршити на растојању од мин. 2,0 м од 
постојећег засада, а уз одобрење градског органа 
надлежног за раскопавање. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских 
и производних објеката, а евентуална изградња 
инфраструктуре у близини условљена је режимом 
заштите и коришћења у заштићеним зонама за 
следеће хидротехничке објекте. (примењује се Закон 

о водама “Службени гласник РС”, број 30/2010, 
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018–др. закон). 

Црпне станице (како за воду, тако и за 
канализацију) мора да имају приступ са 
саобраћајнице, а постављене на грађевинској парцели 
предвиђеној само за те сврхе. Габарити објеката се 
одрееђују према капацитету. Величина грађевинске 
парцеле за црпне станице одређује се у зависности од 
зоне заштите и обезбеђује се ограђивањем. 

Зона непосредне заштите око резеровара, црпних 
станица, инсталација за поправак квалитета воде, 
комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара 
обухвата најмање 10,0 м од објекта. 

Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се 
користити само као сенокос. 

Појас заштите око магистралних цевовода износи 
најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви. У појасу 
заштите није дозвољена изградња објеката, ни 
вршење радњи које могу загадити воду или угрозити 
стабилност цевовода. 

Код пројектовања и изградње, обавезно је 
поштовање и примена свих важећих техничких 
прописа и норматива из ове области. 

Мрежа/објекат Заштитна зона/појас 

Извориште 

подземних 

 вода 

На основу хидрогеолошких кара-

ктеристика терена и могућег ха-

зарда дефинисати заштитну зону 

изворишта.  

Извориште 

површинских 

вода 

На основу хидрогеолошких кара-

ктеристика терена и могућег 

хазарда дефинисати заштитну 

зону из-воришта. 

Цевовод  

сирове воде 

Минимум 5 м, обострано од 

ивице цеви. 

Магистрални 

водовод 

 
Појас заштите око главних цево-
вода у насељима износи са сваке 
стране по 2,5 м. Ширина појаса 
заштите цевовода ван насеља са 
сваке стране цевовода одређује се 
у односу на пречник цевовода: 
-  Ø80мм -  Ø200мм = 1,5 м; 
-  Ø300мм = 2,3 м; 
-  Ø300мм - Ø500 мм = 2,5 м; 
-  Ø500мм - Ø1000мм и  
   преко 2,5 м. 

 
Посторојење 
за пречишћа-
вање отпадних 
вода (ПОВ)    
 

Заштитна зона је површина 
парцеле на којој је објекат. 

Дренажни канал 

 
Минимум 5 м, обострано од  
ивице канала. 
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Водни објекти 
 
Водно земљиште је дефинисана површина и 

представља заштићену зону у којој је забрањена 
изградња стамбених, угоститељских и производних 
објеката, а евентуална изградња мреже инфра-
структуре условљена је режимом заштите и 
коришћења (примењује се Закон о водама “Службени 
гласник РС”, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 
и 95/2018–др. закон). 

За евентуалне активности на овим површинама 
обавезна је сагласност и надзор ЈВП "Србијаводе".    

У инундационом подручју је забрањена свака 
градња, осим спортских терена без ограда и трибина 
(партерни објекти), а све у складу са Законом о 
водама. 

Пројекте регулације река радити у функцији 
заштите материјалних добара у приобаљу. 

За добијање сагласности за градњу објеката у 
близини насипа потребно је испоштовати стандарде, 
услове и сагласности  ЈВП   "Србијаводе". 

Грађевинска линија  објеката високоградње је 
минимум 10 м, обострано од хоризонталне 
пројекције, односно ножице насипа према брањеном 
подручју.  

Дозвољава се изградња саобраћајница, при-
ступних путева, прешачких и бициклистичких стаза и 
на мањој удаљености (у неким случајевима и по круни 
одбрамбеног насипа), али уз претходне услове и 
сагланости ЈВП “Србијаводе“. 

 
Услови изградње мрежа водовода и 

канализације са условима прикључивања 
 
Технички прописи за водовод 
 
- спојеве прикључака објеката врши искључиво 

орган јавног водовода, а осталу инсталацију у објекту 
може изводити само овлашћено лице или овлашћено 
предузеће; 

- одобрење за прикључак издаје се на основу 
захтева и поднетих планова и прорачуна које могу 
радити и потписати само овлашћени пројектанти; 

- дозвола за употребу водовода издаје се на 
основу писмене представке после извршене пробе 
исправности инсталације; 

- органи водовода имају право да контролишу 
исправност инсталације уз законску одговорност 
имаоца; 

- притисак у кућној мрежи не би требало да 
буде већи од 5 бара у интересу трајности инсталације. 
Код већих притисака извршити смањење притиска 
помоћу редуцир вентила; 

- слободан натпритисак треба да буде најмање 
5 м воденог стуба изнад највишег точећег места; 

- димензионисање водомера извршити на 
основу хидраауличког прорачуна; 

- шахтове који леже у зони подземне воде треба 
заштитити од продора воде одговарајућом изо-
лацијом; 

- уколико радни притисак према хидрауличком 
прорачуну недовољан обавезно пројектовати постро-
јење за повећање притиска; 

Технички прописи за канализацију 
 
- Објекат се не може повезати са уличном 

канализацијом ако исти није повезан са водоводом 
(могући су изузеци). 

У канализацију се може одводити: 
 сва нечиста и употребљена вода и помије које 

се могу лако испирати 
 фекалије које су водом толико разређене да их 

вода може спирати; 
 сва атмосферска вода (кишница и отопљени 

снег) и  
 по нарочитом одобрењу и подземна вода. 
 
У канализацију је забрањено испуштати или 

убацивати: 
 ђубре, пепео, крпе, песак, отпатке од кухиње 

или од јела, лед, снег, кости и уопште предмете и 
материје; 

 запаљиве материје и оне које могу изазвати 
пожар, експлозију или оштетити канале и њихово 
функционисање и 

 воде и друге течности са температуром већом 
од 350С или са шкодљивим киселинама, алкалијама и 
солима. 

- Квалитет отпадних вода које се испуштају у 
канализациони систем мора да одговара Правилнику 
о техничким и санитарним условима за у пуштање 
отпадних вода у градску каналаизацију; 

- Главне одводнике из објекта где год је могуће 
што пре и по правој линији одвести из објекта ка 
уличној канализацији; 

- Гранично ревизионо окно извести 1,5 м 
унутар регулацоне линије и у истом извршити 
каскадирање (висинска разлика чија је минимална 
вредност 0,5 м, а максимална 3 м). 

- Током прелазног периода и актовности 
изградње интегрисане градске канализације неопхо-
дно је градити хигијенске непропусне септичке јаме. 
Септичке јаме поставити: 

мин. 2 м. од ограде комплекса; 
мин. 5 м од објекта; 
мин. 10 м од регулационе линије и 
мин. 20 м од бунара. 
 
- Сва укрштања са техничким системима и 

инсталацијама предвидети што управније. 
 
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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На основу претпостављених површина ново-
планираних пословних објеката, потребна је једно-
времена снага  

Pj = 987kW 
 

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 
9875kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 9 (девет) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Предметним планом је предвиђена реконстру-
кција постојећег далековода 35 kV. 

Планом се оставља могућност каблирање делова 
далековода 35kV „ТС Крушевац 4 – Милоје Закић – 
Крушевац 2“ (парцијално каблирање), по захтеву 
инвеститора, из разлога економско-рационалног 
коришћења земљишта, уз све потребне сагласности и 
услове надлежног јавног предузећа по траси датој у 
графичком прилогу. 

Уколико се каблирање не би радило у оквиру 
постојеће трасе, нове трасе би се дефинисале израдом 
одговарајућих Планова детаљне регулације. 

Каблирањем се практично заштитна зона дале-
ковода смањује на трасу кабла. 

Заштитна зона за предметне далеководе  остаје 
све док се не реализује каблирање истих. 

Реализација планиране изградње, била би усло-
вљена реализацијом планираног каблирања дале-
ковода. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова приказане су у 
графичком прилогу 08 „План електроенергетике и 
ТК“. 

 
Услови изградње 
 
Подземни водови 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама 

Сви планирани подзмени високонапонски 
каблови се полажу у профилима саобраћајних 
површина према регулационим елементима датим на 
графичком прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе 
елементе терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, 
дуж целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 

 

Међусобно приближавање и укрштање 
енергетских каблова 

 
На месту укрштања енергетских каблова верти-

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 
треба да буде: у насељеним местима: најмање 30◦, по 
могућности што ближе 90◦; ван насељених места: 
најмање 45◦. Енергетски кабл, се по правилу, поставља 
испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м.Размаци и укрштања 
према наведеним тачкама се не односе на оптичке 
каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
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 енергетских каблова 

са цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализа-
ционих 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). 
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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 подзе-

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

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

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 

коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, будуће стање телекомуникационе мреже 
ће бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN 
и mlPAN) бити знатно гушћа због смањења  дужине 
претплатничке петље.  

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широко-
појасних услуга, планира се реорганизација ТК мреже 
на подручју ПДР - извршиће се децентрализација 
постојеће ПМ. Потребно је да се смањи 
претплатничка петља изградњом нових mlPAN-oвa и 
уградњом каблова који имају карактеристике које 
задовољавају критеријуме за пренос широкопојасних 
услуга. 

Предметним планом је предвиђена реконстру-
кција постојеће ТК мреже.  

Трасе ТК мреже приказане су у графичком 
прилогу 08 „План електроенергетике и ТК“. 

 
Услови изградње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према регу-
лационим 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 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 (ЈУС Н. Ц0.101): 

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

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

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

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

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

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

 
2.5.5. Eнергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног плана не планира се 

изградња инсталација топлификационог система. 
 
Гасификација 
 
Постојећа гадски гасоводни „прсте“ изведен је 

тако да обезбеди потребну количину природног  гаса 
за  потребе свих потенцијалних потрошача на 
планском подручју. На подручју  ПДР-а планиран је 
развод природног гаса средњег притиска до 16 бара у 
свим саобраћајницама. У зависности од потреба 
нових објеката на парцелама корисника планирају се 
мерно-регулационе станице. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Концепт планирања зеленила у оквиру Плана је 

стварање еколошки вредног простора привредне зоне. 
Уређењем слободних површина на такав начин да се 
30% неизграђених површина формира као зеленило, 
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обезбеђују се хумани услови за рад и повећање 
укупног заштитног зеленила града. 

У оквиру Плана планирано је јавно зеленило и 
зеленило ограниченог коришћења. 

 
Општи урбанистички услови 
 
За уређење зелених површина у оквиру парцеле,  

неопходна је израда пројекта партерног уређења. 
Уколико се на парцели налазе вредни примерци 
дендрофлоре, потребан је и елаборат о фитоса-
нитарном статусу зеленила и предлог мера за његову 
санацију. 

 
За уређење зеленила јавног коришћења, односно 

линеарног зеленила, неопходан је пројекат који може 
да буде и саставни део пројекта изградње улице. 

 
Зеленило на површинама јавне намене - зеленило 

јавног коришћења 
 
Зеленило јавног коришћења је линеарно зеленило 

које се планира у оквиру регулације саобраћајница. 
На тротоарима који су ширине 1,5м и више, планира 
се дрворед са заштитном хоризонталном решетком 
како се не би смањио профил тротоара а омогућио 
развој саднице. На паркинзима се планира садња 
дрворедних садница и то на свака три паркинг места 
једна садница. Мање слободне површине у зони 
паркинга, озеленити партерним зеленилом.  

 
Зеленило на површинама остале намене - 

зеленило ограниченог коришћења 
 
У обухвату Плана највећу површину заузимају 

привредне зоне што зеленилу у оквиру појединачних 
парцела даје посебан значај.  

Зеленило у склопу привредних делатности 
планира се у функцији основне намене објекта, 
односно простора. Његова функција је пре свега 
хигијенско-санитарна, па у том смислу треба да има 
већу покровност и заступљеност високих лишћара и 
четинара. Избором врста и  организацијом у простору 
треба обезбедити заштиту стамбених зона од 
евентуалних негативних утицаја технолошког 
процеса, као и еколошки вредне услове рада у самој 
привредној зони. 

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. 

За зеленило је у планирано 30% укупне површине 
парцеле. Препоручује се формирање зеленила 
парковског типа са пејзажно-архитектонским 
елементима и мобилијаром за краткотрајни боравак 
запослених.  

Предвидети прибављање сагласности надлежних 
институција за радове који изискују евентуалну сечу 
вредних примерака дендрофлоре.  

Није дозвољено уклањање и оштећење стабала 
изузетних величина и вредности. 

Препоручује се садња претежно аутохтоних, 
брзорастућих врста, које имају фитоцидно и 
бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. 
Избегавати врсте са алергогеним својствима (топола 
и сл.) као и врсте које су за наше поднебље 
детерминисане као инвазивне врсте (Acer 
negundo,Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, 
Ailanthus altissima, Fraxinus americana, Fraxinus 
pensylvanica, Celdis occidentalis, Ulmus pumila, Prunus 
padus, Prunus serotina и Parthenocissus quinquefolia. 

У контактним зонама (робно-транспортни 
центар, ИМК „14. Октобар“, траса индустријског ко-
лосека) препоручује се формирање појаса вишередног 
и вишеспратног зеленила у оквиру самих парцела. 

 
Зеленило специфичне намене 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, је вишефункционални систем који обједињује 
улогу заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град, 
побољшавање услова за спорт и рекреацију и сл. У 
том смислу се под заштитним зеленилом, осим 
заштитних појасева, подразумева и зеленило у оквиру 
зоне привредних делатности. Правилним избором 
врста, густином и распоредом  садње пратеће 
зеленило у оквиру комплекса добија улогу регулатора 
микроклиматских и еколошких услова животне 
средине. 

Комбинацијом високог дрвећа које чини основу, 
и нижих биљака постиже се заштита од свих врста 
загађења која настају у индустрији као и регулација 
микроклиматских услова, заштита од ветра и сл. 

У зони заштите Кошијског потока препоручује се 
садња зеленила са улогом очувања водотока и 
формирања појаса заштитног зеленила. 

У зони заштите пружног појаса забрањена је 
садња високог дрвећа минимално 10м у односу на 
спољну ивицу самог појаса. 

У зони заштите дистрибутивног гасовода средњег 
притиска забрањена је садња високог дрвећа 
минимално 1,5м од гасовода. 

За заштитно зеленило, осим општих, важе и 
следећи урбанистички услови: 

Основу заштитног зеленила треба да чине 
аутохтоне и алохтоне врсте густе крошње, велике 
лисне масе са израженим фитоцидним дејством.  
Могу се користити и егзоте за које је потврђено да су 
добро адаптиране нашим условима. 

Четинари морају да буду заступљени у односу 
који омогућава функцију зелене површине и у 
зимском периоду. 

Заступљене врсте треба да буду добро прила-
гођене условима локације и без превеликих захтева у 
одржавању. 

 
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 
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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 

 
У границама плана нису евидентирана непо-

кретна културна добра као ни заштићени објекти 
културног наслеђа. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
У обухвату граница овог урбанистичког плана 

нема евидентираних природних добара. 
 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Анализом стања у простору утврђени су 

потенцијали и ограничења за дефинисање еколошког 
капацитета планиране индустријске зоне. На основу 
вреднованих потенцијала и ограничења у границама 
планског документа, карактеристика непосредног и 
ширег окружења, извршена је валоризација простора 
са еколошког аспекта, односно процењен је капацитет 
животне средине (регенеративни, асорпциони) за 
реализацију најприхватљивије намене простора, 
односно могућих и еколошки прихватљивих 
пројеката, објеката, делатности и осталих пратећих 
садржаја.Основни циљеви еколошког вредновања 
простора су: 

 утврђивање и валоризовање кључних поте-
нцијала простора; 

 идентификација постојећих конфликата и 
ограничења (просторних, еколошких); 

 процена просторно-еколошког капацитета 
подручја Плана,  

 дефинисање просторно-еколошке матрице 
подручја Плана за одрживи развој. 

 
Концепт заштите и контроле животне средине за 

подручје Плана детаљне регулације Индустријска 
зона „Х“ у Крушевцу заснован је на:  

 заштити апсорпционог и регенеративног 
капацитета простора;  

 заштити квалитета ваздуха, вода и земљишта; 
 спречавање прекомерне емисије буке; 
 контроли и управљању отпадом и отпадним 

водама; 
 превенцији и контроли потенцијалних извора 

загађивања;  
 превенцији удеса и удесних ситуација; 
 мониторингу стања животне средине. 
Да би се проценили могући утицаји, ефекти и 

последице по животну средину, здравље и безбедност 
становништва и корисника простора, извршено је 
вредновањеобухвата планског документаса аспекта 

заштите животне средине, као подлога за најбоље 
понуђено одрживо варијантно решење. 

На основу просторно-положајних карактеристика 
анализираног подручја, постојећег стања у простору, 
потенцијала, ограничења, избора могућих и прихва-
тљивих пројеката, објеката, делатности и пратећих 
садржаја, обавезујућих смерница и пла-нираних мера 
заштите животне средине које су услов за импле-
ментацију Плана детаљне регулације индустријска 
зона „Х“ у Крушевцу, подручје се вреднује као 
Еколошка целина Индустријска зона „Х“. 

За ову еколошку целину важе све опште и 
посебне мере заштите животне средине, ограни-
чавање негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину. 

На основу вишекритеријумске анализе и 
вредновања подручја у обухвату Плана и Стратешке 
процене утицаја на животну средину ПДР 
Индустријска зона „Х“ у Крушевцу, односно 
еколошке целине Индустријска зона „Х“ планирана је 
намена простора индустријске зоне, комерцијалних 
делатности, пратећих садржаја, са предлогом могућих 
делатности, функционалном пратећом инфра-
структуром и садржајима, дефинисаним правилима 
уређења и правилима грађења са интегрисаним 
мерама заштите животне средине, пре свега у 
контексту заштите ваздуха, земљишта, вода, заштите 
од буке, управљања отпадом и потенцијалних ризика 
од акцидената.  

За процес имплементације Плана, прописане су 
смернице за избор потенцијалних пројеката, објеката 
и делатности и мере заштите животне средине, као 
услова за реализацију планиране намене. 

Посебни циљеви еколошког вредновања про-
стора Плана детаљне регулације Индустријска зона 
„Х“ у Крушевцу:  

 дефинисање еколошке целине Индустријска 
зона „Х“; 

 утврђивање услова за имплементацију, 
планског документа, услова за планиране делатности, 
услова за спречавање просторних и еколошких 
конфликата и услова еколошке компензације у 
простору; 

 дефинисање еколошки прихватљивих и 
неприхватљивих пројеката и делатности; 

 утврђивање обавезних еколошких смерница и 
мера за реализацију планиране намене простора; 

 утврђивање обавезних еколошких мера и 
услова за реализацију планиране еколошке целине са 
предностима и ограничењима у границама планског 
документа.  

Подручје Плана детаљне регулације Инду-
стријска зона „Х“ у Крушевцу је валоризовано на 
основу постојећег, односно затеченог стања, 
процењених значајних утицаја у границама планског 
документа, непосредног и ширег окружења, 
планиране намене, планираних пројеката, делатности, 
пратећих садржаја и инфраструктуре, иденти-
фикованих ограничења и условљености у простору.  

Валоризација је извршена у циљу усклађивања 
даљег развоја планског подручја, односно еколошке 
целине Индустријскa зона „Х“, према критеријумима 
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економске оправданости и одрживости и еколошке 
прихватљивости. 

Земљиште, ваздух, воде као медијуми животне 
средине, су у претходном периоду били директно и 
индиректно изложени утицајима. У поступку 
планирања, односно поступку урбанистичке и 
еколошке трансформације и избору пројеката и 
делатности, обавезна је процена потенцијалних 
кумулативних и синергетских утицаја са 
обавезујућим мерама превенције, спречавања и 
минимизирања свих значајних утицаја на животну 
средину.  

Посебне мере заштите су обавезне како би се 
предупредили негативни утицаји и ефекти на 
животну средину и здравље становништва. Заштита 
животне средине у Плану обухвата:  

 план мера и посебних правила заштите и 
мониторинга животне средине; 

 план мера и посебних правила за превенцију, 
смањење, спречавање и компензацију негативних 
утицаја у циљу одрживог развоја планског обухвата; 

 обавезан избор најбољих доступних техника и 
технологија у поступку избора потенцијалних намена 
површина. 

У границама просторне и еколошке целине 
Индустријске зона „Х“, је неизграђено земљиште. 

Микролокацијски, јужну границу планског 
подручја тангира далековод, линијски инфра-
структурни коридор са зоном заштите, источну 
границу прати зона регулације Кошијског потока, а у 
северном делу је индустријски колосек. Непосредно 
уз део западне границе се налази робно царински 
терминал царинске испоставе.  

У подзони еколошке целине Индустријскa зона 
„Х“, планирају се:  

 секундарне делатности из области инду-
стријске производње, грађевинарста, односно 
еколошки прихватљиви индустријски погони и 
комплекси; дозвољене су делатности које испуњавају 
захеве за заштиту ваздуха, површинских и подземних 
вода и земљишта од загађивања;  

 терцијарне и квартарне делатности, односно 
објекти и комплекси мануфактурне и занатске 
производње; објекти и комплекси агро индустрије; 
објекти и комплекси саобраћајне привреде; услужно-
комерцијалне делатности свих врста (складиштење, 
транспортне услуге, логистички центри, трговина на 
велико, продајни простори на отвореном; складишни 
простори и објекти (магацински и складишни објекти, 
радионице, сервиси и перионице возила и опреме); 
соларне електране или други енергетски производни 
објекти који користе обновљиве изворе енергије); 
административне делатности у функцији примарне 
намене (управне зграде, представништва, помоћни 
објекти) уз поштовање услова и стандарда за заштиту 
животне средине; 

 нису дозвољени прехрамбено-прерађивачки 
комплекси; делатности базне и прерађивачке 
хемијске индустрије, обојене и црне металургије, 
постројења за третман отпада хемијским процесима и 
инсинерацијом; рециклажа, складиштење и третман 
опасног отпада; нису дозвољене делатности 
експлоатације и препаде природних ресурса односно 

каменоломи и објекти, погони, комплекси SEVESSO 
и IPPC постројења; сви објекти, погони, комплекси 
морају испуњавати еколошке услове и стандарде; 

У складу са резултатима вишекритеријумске 
анализе и еколошке валоризације простора у обухвату 
Плана, односно Стратешке процене утицаја на 
животну средину ПДР Индустријске зона „Х“, 
закључак је да је потребно извршити структуирање 
еколошке целине Индустријска зона „Х“ и планирати 
прихватљиве комплексе, пројекте, погоне, објекте и 
деатности за реализацију еколошке целине, у циљу 
ограничења негативних утицаја и свих врста и видова 
загађења са предлогом мера забране за делатности 
велике загаћиваче, све у циљу очувања квалитета 
животне средине. 

 
Заштита вода 
 
У циљу унапређења, спречавања, ограничења и 

компензације негативних утицаја Плана на 
површинске и подземне воде,неопходно је 
спроводити строге мера заштите приликом 
планирања и реализације планираних радова. Све 
смернице и мере заштите вода морају се спроводити 
у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 
30/10, 93/12,101/16 и 95/18), Уредбом о утврђивању 
Водопривредне основе РС („Службени гласник РС“, 
бр. 11/02), Уредбом о класификацији вода („Сл. 
гласник СРС”,  бр. 5/68), Уредбом о категоризацији 
водотока („Сл, гласник СРС”,  бр. 5/68), Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, 
бр.67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних 
хазардних супстанци које загађују површинске воде и 
роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, 
бр.24/14), Уредбом о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање 
(„Сл.гласник РС“, бр.50/12), Уредбом о програму 
системског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма („Сл. гласник РС“, бр.88/10 и 30/18), 
Правилником о утврђивању водних тела површи-
нских и подземних вода („Сл.гласник РС“, бр.96/10), 
Правилником о одређивању граница подсливова 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/11), Прави-лником о 
опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”,  бр. 
31/82), Правилником о начину и условима за мерење 
количине и испитивање квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. 
гласник СР”,  бр. 33/16), Правилником о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса 
подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/11); 

 
Смернице и мере за заштиту вода: 
 
 забрањено је испуштање свих врста и 

категорија непречишћених отпадних вода у водотоке; 
 забрањено је директно и индиректно 

загађивање површинских и подземних вода, како у 
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обухвату границе еколошке целине Индустријска 
зона „Х“ тако и у контактним зонама (подземне воде 
и водотоци шире просторне целине); 

 све планиране активности на реализацији 
пројеката (објеката, погона, комплекса, пратећих 
садржаја, инфраструктуре) у еколошкој целини 
Индустријска зона „Х“, у свим фазама 
имплементације Плана, морају се спроводити тако да 
обезбеде заштиту површинских и подземних вода, 
односно, забрањено је свако испуштање у животну 
средину (потоке, на земљиште) свих категорија и 
типова отпадних вода, без претходног пречишћавања 
до захтеваног нивоа; 

 забрањено је директно и индиректно проси-
пање и изливање непречишћених отпадних вода на 
земљиште у комплексима, на парцелама и локацијама 
планираних пројеката; 

 обавезно је прикључење свих планираних 
пројеката, објеката и садржаја на  градску канали-
зациону мрежу јавног канализационог система; 

 обавезно је одводњавање са постојећих и 
планираних саобраћајница и интерних саобраћајница 
унутар комплекса и парцела планираних пројеката; 

 сакупљање и евакуацију условно чистих 
атмосферских вода са кровова објеката, извршити 
системом кровних олука и системом ригола 
спровести на зелене површине; 

 потенцијално зауљене атмосферске воде са 
платоа, технолошких и других површина, сакупљати, 
каналисати и одводити на пречишчавање у таложнике 
сепараторе уља и масти пре упуштања  у реципијент; 

 димензионисање канала, (ригола са 
решеткама) цевовода и сепаратора уља и масти, 
вршити за меродавну количину воде; 

 обавезна је контрола квалитета отпадних вода 
пре и после пречишћавања у таложницима сепара-
торима уља и масти; испитивање квалитета отпадних 
вода врши се преко акредитоване лабораторије; сваки 
сепаратор таложник уља и масти мора бити опремљен 
местом за узорковање и мерачем протока; 

 атмосферске воде са кровних и условно 
незагађених површина се могу прикупљати системом 
ригола и евакуисати без претходног третмана у 
околне зелене површине. За зауљене атмосферске 
воде обезбедити пречишћавање на таложнику и 
сепаратору масних материја; 

 квалитет пречишћених атмосферских вода, 
пре упуштања у реципијент, мора да одговара II класи 
вода; 

 успоставити обавезно мерење количина и 
испитивања квалитета отпадних вода које 
правна/физичка лица испуштају у реципијенте; 

 при извођењу свих радова на реализацији 
пројеката, обавезне су мере техничке и еколошке 
заштите од загађивања површинских, подземних вода 
и земљишта; 

 у случају хаваријског изливања, просипања 
опасних и штетних материја, обавезна је хитна 
санација угрожене локације-одговор на удес, у складу 
са планом заштите од удеса; 

 у циљу контроле животне средине и заштите 
воде и водних тела од загађивања, у границама 
еколошке целине Индустријска зона „Х“, при 

имплементацији и реализацији планираних пројеката, 
објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом 
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/2008) покренути 
поступак процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине у 
вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину.  

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита и очување квалитета амбијенталног 

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. 

Уз примену пројектованих и планираних мера 
заштите, поштовање технолошке и комуналне 
дисциплине, услова имаоца јавних овлашћења, 
надлежних институција, законске регулативе, норми 
и стандарда из ове области, сви утицаји на ваздух као 
медијум животне средине се могу превенирати, 
спречити и свести у законом прописаних оквира, а 
мониторингом пратити и контролисати у времену и 
простору. Заштита ваздуха обухвата планирање мера 
за имплементацију Плана које могу имати сложени 
карактер, кумулативно и синергијско дејство на 
квалитет ваздуха. Све смернице и мере заштите 
ваздуха морају се спроводити у складу са Законом о 
заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), 
Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање („Сл. гласник РС", бр. 6/16), Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), 
Уредбом о методологији прикупљања података за 
Национални инвентар емисије гасова са ефектом 
стаклене баште („Сл. гласник РС”, бр. 81/10), 
Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, осим постројења за сагоревање 
(„Сл.гласник РС”, бр. 111/2015), Уредбом о мерењима 
емисија загађујућих материја уваздух из 
стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС”, 
бр. 5/16), Уредбом о методологији за израду 
инвентара емисија и пројекција загађујућих материја 
у ваздух („Сл.гласник РС”, бр. 3/16). 

 
Смернице и мере заштите ваздуха: 
 
 заштиту ваздуха од загађивања спроводити на 

основу Програма мониторинга, са мерним местом за 
праћење квалитета ваздуха, који мора бити 
интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на 
подручју Град Крушевца; 

 емисионе вредности у ваздух одржавати у 
границама прописаним Уредбом о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
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стационарних извора загађивања, осим постројења за 
сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 111/15); 

 успоставити систем мерења квалитета амби-
јенталног ваздуха једном годишње у трајању од 24h; 

 неопходно је мерење емисије загађујућих 
материја у ваздух, утврђивање нивоа, количине и 
концентрације на месту извора загађења, односно из 
свих емитера; 

 за случај прекорачења граничних вредности 
нивоа загађујућих материја у ваздух, применити 
техничко - технолошке мере заштите или обуставити 
рад постројења, како би се концентрације загађујућих 
материја свеле у прописане вредности, 

 обезбедити доступност резултата испитивања 
и праћења стања квалитета ваздуха; 

 озелењавање сваког комплекса, у складу са 
заступљеном делатношћу, коришћењем декоративног 
аутохтоног зеленила са учешћем до 30%;  

 грејање објеката извести уз употребу 
еколошки прихватљивих енергената (обновљиви 
извори, природни гас);  

 обавезан је избор и примена најбољих 
доступних техника и технологија, у технолошком 
процесу еколошки прихватљивих пројеката, за 
спречавање загађивања ваздуха, у складу са 
заступљеним технолошким процесом; 

 за случај прекорачења граничних вредности 
нивоа загађујућих материја у ваздух, обавезне су 
техничко-технолошке мере за смањење 
концентрација загађујућих материја и свођење истих 
у прописане вредности или обустављање 
технолошког процеса; 

 за случај квара уређаја којим се обезбеђује 
спровођење прописаних мера заштите, због чега може 
доћи до прекорачења граничних вредности емисије, 
квар отклонити или прилагоди рад новонасталој 
ситуацији како би се емисија свела у дозвољене 
границе, односно у прописане вредности у најкраћем 
року;  

 у оквиру сваког комплекса, одржавати 
максималан ниво комуналне хигијене; 

 у циљу контроле животне средине и заштите 
ваздуха од загађивања, при имплементацији и 
реализацији планираних пројеката, објекатаи 
делатности, потребно је, 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 ("Сл. 
гласник РС", бр.114/08) покренути поступак процене 
утицаја на животну средину пред надлежним органом 
за заштиту животне средине у вези доношења одлуке 
о изради/не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину. 

 
Заштита земљишта 
 
Мере заштите земљишта обухватају систем 

праћења квалитета земљишта и његово одрживо 
коришћење које се спроводи кроз:  

 обавезно планирање и спровођење превенти-
вних мера заштите приликом коришћeња земљишта 
за постојећу делатност, за коју се може очекивати да 
знатно оштетити функције земљишта; 

 предвиђање и спречавање активности које би 
могле да буду узрок штетних промена земљишта; 

 обавезно управљање отпадом у складу са 
Законом о управљању отпадом и подзаконским 
актима. 

 
Све смернице и мере заштите земљишта морају се 

спроводити у складу са Закон о заштити земљишта 
(„Сл. гласник РС“, бр. 112/15), Правилником о 
дозвољеним количинама опасних и штетних материја 
у земљишту и води за наводњавање и методама 
њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр.23/94), 
Уредбом о програму системског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 
88/10 и 30/18). 

 
Мере заштите земљишта од загађивања и 

деградације: 
 
 неопходно је успоставити мониторинг 

квалитета земљишта, у складу са Уредбом о програму 
систематског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма („Сл. гласник РС”,бр.88/10); 

 успоставити организовано управљање свим 
врстама отпада које могу настајати на планском 
подручју, како у фази реализације планских решења, 
тако и при редовном раду у предметном комплексу; 

 реализација планираних пројеката се мора 
спровести у складу са прописаним урбанистичким 
параметрима, правилима уређења и правилима 
грађења и еколошким условима и мерама; 

 обавезно планирање и спровођење 
превентивних мера заштите приликом коришћeња 
земљишта за све делатности за које се очекује да ће 
знатно оштетити функције земљишта; 

 у фази изградње објеката у оквиру 
индустријске зоне, рационално користити земљиште–
хумусни слој сачувати за касније уређење локација и 
околног терена; 

 у случају да се будућим активностима у 
границама Плана, утиче на загађивање околног 
замљишта, носилац пројекта/оператер појединачних 
пројеката, потенцијалних загађивача, у обавези је да 
изради извештај о стању земљишта који мора бити 
издат од стране стручне организације, акредитоване 
за узорковање и испитивање земљишта и воде према 
SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; носилац пројекта 
који деградира животну средину дужан је да изврши 
ремедијацију или санацију деградиране животне 
средине, у складу са пројектима санације и 
ремедијације на које ресорно Министарство даје 
сагласност; 

 обавезно је организовано управљање свим 
врстама отпада који могу настајати на подручју зоне 
„Х“, како у фази реализације планских решења, тако 
и при редовном раду планираних пројекта, што 
подразумева прикупљање, примарну селекцију, 
транспорт и одлагање отпада преко надлежног 
комуналног предузећа; 
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 обавезно је управљање отпадним водама, у 
складу са важећом законском регулативом и условима 
надлежних институција и предузећа; 

 носилац пројекта/оператер, потенцијални 
загађивач или његов правни следбеник, обавезан је да 
отклони узрок загађења и последице директног или 
индиректног загађења животне средине и сноси 
укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по 
животну средину и трошкове уклањања штете нанете 
животној средини;  

 у циљу контроле животне средине и заштите 
земљишта од загађивања, у границама Еколошке зоне 
„Х“, при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, објеката, површина, потребно је, 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 
(„Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину. 

 
Заштита и унапређење природе, 

биодиверзитета, предела и пејзажа 
 
Заштита, унапређење и очување природе, 

биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као 
дела животне средине, остварује се усклађивањем 
активности, економских и друштвених развојних 
планова, програма, пројеката са одрживим 
коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и 
дугорочним очувањем природних екосистема и 
природне равнотеже.  

Мере заштите природе ће се спроводити у складу 
са: 

 Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” 
бр. 36/09, 88/10, 91/10,14/16, 95/18); 

 Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 
30/10, 93/12, 89/15 и 95/18); 

 Правилника о критеријумима за издвајање 
типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 
угроженим, ретким и за заштиту приоритетним 
типовима станишта и о мерама заштите за њихово 
очување („Сл.гласник РС“, бр. 35/10); 

 
Смернице и мере заштите: 
 
 обавезне су мере заштите и мониторинга 

квалитета ваздуха, вода и земљишта; 
 обавезне су мере заштите од прекомерне буке 

применом антизвучних баријера (природних-зелених 
баријера и појасева, вештачких баријера) уз 
мониторинг и контролу стања; 

 обавезне су превентивне мере заштите, при 
планирању, пројектовању и извођењу радова, у циљу 
заштите хидрогеолошких и хидрографских 
карактеристика терена (реализацију планираних 
пројеката морају пратити претходна хидрогеолошка 
истраживања токова подземних вода); 

 реализација планираних пројеката (објеката, 
комплекса, погона, делатности) је могућа у складу са 
урбанистичким и еколошким зонирањем зоне „Х“; 

раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно 
угрожавају одређивањем неопходних заштитних 
растојања и појасева; 

 обавезно је озелењавање и пејзажно уређење 
сваког комплекса посебно, у складу са планом 
озелењавања, у функцији заштите и предеоног 
уклапања у окружење; 

 при озелењавању избегавати инвазивне (агре-
сивне алохтоне) врсте, и врсте које су детерминисане 
као алергене; 

 обавезна је еколошка компензација зеленила, 
односно обавезна је надокнада зелених површина које 
се морају уклонити у поступку реализације 
планираних пројеката; 

 обавезна је регулација стационарног 
саобраћаја, односно обезбеђивање контролисаних и 
стандардно уређених паркинг простора; 

 обавезна је санација и рекултивација свих 
деградираних површина, у постојећем стању и за 
случај њиховог настанка у поступку реализације 
планираних пројеката; 

 обавезна је контрола и управљање насталим 
геолошким, грађевинским и осталим отпадима који 
настају у току уређивања локација за реализацију 
планираних пројеката; 

 обавезне су мере заштите за случај настанка 
акцидента или других удесних ситуација у свим 
фазама реализације планиране намене, уз обавезно 
обавештавање надлежних органа; 

 уколико се у току извођења радова наиђе на 
природно добро геолошко-палеонтолошког или мине-
ролошко-петролошког типа, обавеза је да се радови 
одмах прекину и о томе обавести ресорно Мини-
старство, односно надлежни Завод за заштиту природе;  

 у циљу контроле животне средине и заштите 
природе у границама Еколошке зоне „Х“, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, 
објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом 
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути 
поступак процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине у 
вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину. 

 
Заштита од нејонизујућег зрачења 
 
Заштита од нејонизујућих зрачења  обухвата 

услове и мере заштите здравља људи и животне 
средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, 
односно електромагнетног зрачења, услове 
коришћења извора нејонизујућих зрачења и 
представљају обавезне мере и услове при планирању, 
коришћењу и уређењу простора. Заштита од 
нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са 
одредбама Закона о заштити од нејонизујућег зрачења 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09). 

 
Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:  
 поштовати правила дефинисана планом вишег 

реда у погледу избора локације и услова при 
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евентуалном захтеву за постављање извора 
нејонизујућег зрачења, са посебним освртом на 
намену становања у окружењу и очекивану повећану 
фрекфенцију људи на локацији планског обухвата, 
сходно намени простора; 

 обавезна је примена средстава и опреме за 
заштиту од нејонизујућих зрачења; 

 обавезна је контрола и праћење кретања 
радиоактивности у животној средини; 

 обавезна је контрола степена излагања 
нејонизујућем зрачењу у животној средини и 
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих 
зрачења; 

 обавезно је систематско испитивање и 
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини; 

 у циљу контроле животне средине, контроле и 
заштите здравља становништва од извора 
нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и 
контроле мера за заштиту животне средине и здравља 
становништва, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте 
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења. 

 
Заштита од буке и вибрација  
 
Емисија буке и вибрација ће пратити све радове у 

току реализације планираних пројеката, односно при 
уређивању терена, изградњи објеката, пратећих 
садржаја и инфраструктуре. У свим фазама реали-
зације планираних пројеката користиће се меха-
низација која је извор буке и вибрација.У току 
редовног рада бука ће се јављати у индустријским 
комплексима и локацијама, у коридорима саобра-
ћаница. 

Како би негативни утицаји буке били сведени у 
границе прихватљивости, морају се поштовати 
смернице и мере превенције, спречавања, отклањања 
и заштите од штетних ефеката буке по живот и 
здравље локалног становништва у зонама утицаја и 
квалитета животне средине окружења. Заштита од 
буке на подручју Индустријске зоне „Х“ спроводиће 
се у складу са одредбама: 

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се 
у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), 
Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10), 
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној 
средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10), Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја 
о мерењу буке („Сл. гласник РС”, бр. 72/10). 

 
Смернице и мере заштите од буке и вибрација: 
 
 сви пројекти, односно делатности генератори 

буке, су у обавези да примењују мере техничке 
заштите од буке; 

 при извођењу радова на подручју Еколошке 
зоне „Х”, свако градилиште мора бити обезбеђено 
тако да се смање и минимизирају утицаји појаве и 
трајање буке (за случај интензивних радова и 
ангажовање тешке механизације у дужем временском 
периоду треба поставити заштитне баријере за 
смањење негативних утицаја интензитета буке); 

 мерење буке врше акредитовани оператери, у 
складу са важећом законском регулативом; 

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

 обавезно је подизање заштитних баријера 
(вештачких и/или природних) према зонама утицаја; 

 планирати пејзажно обликовање и уређење 
линеарног, заштитног зеленила (обостраног) у зони 
саобраћајница, избором аутохтоних врста; 

 избор зеленила мора бити прилагођен 
зонским и локацијским условима, у складу са 
пејзажним и еколошко-биолошким захтевима; 

 озелењавање паркинг простора вршити 
линеарном садњом; приликом избора врста садног 
материјала треба одабрати оне врсте које су 
првенствено отпорне на аерозагађење, прашину, 
доминантне ветрове; 

 у циљу контроле животне средине и заштите 
подручја, становништва и екосистема од прекомерне 
буке, у границама Плана, при имплементацији и 
реализацији планираних пројеката, потребно је, у 
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС",бр. 114/2008) 
покренути поступак процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину.  

 
Управљање отпадом 
 
Мере управљања отпадом дефинисане су на 

основу смерница из докумената вишег реда као и на 
основу процењене количине и карактера отпада који 
ће настајати на подручју Плана. Концепт управљања 
отпадом на подручју Плана мора бити заснован на 
укључивању у систем локалног концепта управљања 
отпадом, преко Локалног плана управљања отпадом 
Града Крушевца, као и на примени свих неопходних 
организационих и техничких мера којима би се 
спречили потенцијални негативни утицаји на 
квалитет животне средине. 

Управљање отпадом на подручју Плана мора 
бити део интегралног управљања отпадом на 
локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у 
складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), Законом 
о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, 
бр. 36/09 и 95/18), Правилником о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник 
РС” бр.56/10), Правилником о условима и начину 
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
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отпада који се користи као секундарна сировина или 
за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10). 

У складу са планираним пројектима (индустри-
јски погони, комплекси и делатности) и активностима 
на планском подручју, може се очекивати настајање 
следећих врста и категорија отпада:  

 грађевински отпад; 
 комунални отпад; 
 опасан и неопасан отпад. 
 
Управљање отпадом мора се вршити у складу са 

Планом управљања отпадом за сваки планирани 
пројекат у коме настаје отпад, а који мора бити 
усаглашен са Локалним планом управљања отпадом и 
законском регулативом. 

 
Грађевински отпад (вишак земље, остали 

геолошки и грађевински отпад), на локацијама 
планираних пројеката ће се генерисати у фази 
припреме терена и фази реализације објеката, 
пратећих садржаја и инфраструктуре, односно у фази 
уређивања локације, изградње објеката, инфра-
структуре, инсталација, монтирања опреме. 
Управљање грађевинским отпадом мора бити у 
складу са Одлуком о одређивању локације за 
складиштење, третман и одлагање инертног, 
грађевинског и отпада. 

 
Комунални отпад, настајаће на локацијама 

планираних пројеката као последица боравка 
запослених. Управљање комуналним отпадом мора се 
обављати контролисано, према дефинисаној 
динамици, преко надлежног комуналног предузећа. 
За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање 
отпадом на подручју еколошке целине Индустријске 
зоне „Х“, потребно је: 

 успоставити сакупљање, транспорт и 
одлагање комуналног отпада преко надлежног 
комуналног предузећа, у складу са Локалним планом 
управљања отпадом; 

 све микролокације са контејнерима морају 
бити доступне возилима комуналног предузећа у 
свим временским условима; поставити судове 
(контејнере) за сакупљање отпада у зонама и 
локацијама, у складу са партерним решењем;   

 редовно пражњење контејнера и транспорт 
отпада мора бити у складу са условима надлежног 
комуналног предузећа. 

 
Опасан отпад, који може настати на планском 

подручју, у складу са делатностима планираних 
пројеката, одлагати и привремено складишти у 
специјалним херметички затвореним некорозивним 
судовима која се налази на месту предвиђеном за 
одлагање опасног отпада до предаје оператеру који 
поседује дозволу за управљање овом врстом отпада, 
уз документ о кретању отпада. 

 
Санитарно-фекалне отпадне воде, генерисаће 

се у санитарним чворовима производних и услужних 
објеката, које ће се интерном канализационом 
мрежом  спроводити до прикључка на јавну 
канализациону мрежу. Квалитет пречишћених 

отпадних вода пре упуштања у јавну канализациону 
мрежу мора бити у складу са Правилником о начину 
и минималном броју испитивања квалитета отпадних 
вода („Сл.гласник СРС”, бр.47/83, 13/84), Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник 
СРС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16), Правилником о опасним 
материјама у водама („Сл.гласник СРС”, бр.31/82), 
Уредбом о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање 
(„Сл.гласник РС”, бр. 50/12). 

 
Технолошке отпадне воде, које могу настајати 

као резултат технолошких процеса планираних 
пројеката, пре упуштања у јавни градски 
канализациони систем, морају бити пречишћене на 
постројењу/уређају за пречишћавање отпадних вода 
до нивоа који је прописан актом о испуштању 
отпадних вода у јавну канализацију који доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
Обавезна је контрола количина испуштених 
пречишћених отпадних вода преко мерача протока и 
контрола квалитета пречишћених вода на месту 
предвиђеном за узорковање.  

 
Потенцијално зауљене атмосферске воде, са 

манипулативних површина, платоа производних 
погона, могу садржати таложне и уљасте материје, 
што може довести до загађивања земљишта, 
површинских и подземних вода, те се исте морају 
прикупљати и каналисати, системом ригола и канала 
и одводити у сепаратор-таложник уља и масти, а 
након третмана, уз контролу квалитета (место за 
узорковање) и количине (мерач протока), 
атмосферске воде биће испуштене у јавну градску 
мрежу атмосферске канализације или други 
реципијент, у складу са водним условима. 

 
Смернице и мере управљања отпадом: 
 
 прикупити сву количину расутог отпада по 

околини, која настаје као последица рада на локацији; 
 у условима у којима долази до повећаног 

стварања прашине редовно врши орошавање у зони 
радова и приступних путева; 

 забрањено је одлагање, депоновање свих 
врста отпада ван простора опредењених за ту намену, 
на подручју Индустријске зоне „Х“ непосредном и 
ширем окружењу;  

 за све врсте отпада које настају у обухвату 
Индустријске зоне „Х“, реализацијом и 
имплементацијом планских решења, обезбедити 
адекватне судове за прикупљање отпада, потребан 
простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање 
и привремено чување различитих врста отпада 
(комунални, амбалажни, рециклабилни, отпадна уља 
и остале отпаде) до предаје оператеру који поседује 
дозволу за управљање продукованим врстама отпада, 
у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским 
актима; 
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 да би се спречили и ублажили утицаји 
настанка отпада током извођења радова на санацији и 
рекултивацији сметлишта, обавеза Носиоца Пројекта 
је да све врсте и категорије отпада и отпадних 
материјала, у складу са Законом о управљању 
отпадом („Сл гласник РС“, бр.36/09, 92/10 и 14/16) и 
подзаконским актима из ове области, сакупља, 
разврстатава и одлаже на за то предвиђену и 
обележену локацију до коначног одлагања на 
депонији „Срње“ - Крушевац; 

 забрањено је неконтролисано спаљивање 
отпада и отпадних материја на подручју Индустријске 
зоне „Х“; 

 опасан отпад који може настати на 
градилишним локацијама (отпадно уље) прикупљати 
и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно 
одређеном и обележеном месту у складу са 
Правилником о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”,бр. 
92/10) и уступати на даљи третман оператеру који 
поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз 
обавезну евиденцију (документ о кретању отпада); 

 поступање и управљање опасним отпадом и 
отпадом посебних токова, вршиће се преко оператера 
који поседује дозволу за управљање опасним 
отпадом, у складу са законском регулативом; 

 обезбедити довољан број и правилан распоред 
судова за прикупљање комуналног отпада на јавним 
површинама и за појединачне пројекте, чији се изглед 
уклапа у амбијенталну целину, водећи рачуна о 
визуелној усклађеноти, у складу са наменом 
простора; 

 грађевински отпад, у току радова на припреми 
локације, привремено депоновати на локацији до 
коначног одлагања на место одређено Одлуком о 
одређивању локације за складиштење, третман и 
одлагање инертног, грађевинског и отпада на 
територији града Ужица; 

 у циљу контроле животне средине у 
границама Плана, при имплементацији и реализацији 
планираних пројеката, објеката, површина, потребно 
је, 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 („Сл. гласник РС”, бр. 114/08) покренути 
поступак процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине у 
вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину. 

 
Посебне мере управљања отпадом: 
 
 вршити сакупљање, разврставање и безбедно 

одлагање отпада који настаје на планском подручју у 
оквиру сваке појединачне функционалне целине, 
локације односно сваког појединачног пројекта, у 
складу са наменом простора и Планом управљања 
отпадом;  

 управљање амбалажом и амбалажним отпа-
дом се спроводи у складу са: 

- условима заштите животне средине које 
амбалажа мора да испуњава зa стављање у промет,  

- условима за управљање амбалажом и 
амбалажним отпадом,  

- обавезом извештавања о амбалажи и 
амбалажном отпаду; 

 сакупљање, транспорт и одлагање отпада 
вршити преко надлежног јавног комуналног 
предузећа/овлашћеног оператера, према врсти и 
карактеру отпада, према извршеном испитивању и 
утврђивању карактера отпада, сагласно важећој 
законској регулативи; 

 обавезно је посебно поступање са опасним 
отпадом, у складу са законском регулативом, за сваки 
планирани пројекат појединачно. 

 
Мере заштите од удеса и удесних ситуација  
 
У еколошкој целини Индустријска зона „Х“, у 

складу са планираном наменом, постоји вероватноћа 
појаве акцидената, технолошких удесних ситуација. 
У свим фазама имплементације планског документа, 
обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања 
узрока за настанак удеса, мере контроле и заштите од 
удеса и удесних ситуација, у циљу заштите живота и 
здравља и људи и животне средине. На основу 
анализе планиране намене, процене капацитета 
простора и животне средине, може се закључити да 
постоји вероватноћа појаве удеса и удесних 
ситуација. Заштита од техничко-технолошких 
несрећа (акцидената) и потенцијалних утицаја на 
окружење обухвата следеће: 

 прихватљиви су пројекти чији капацитет и 
делатности не изазивају емисије у ваздух, воде и 
земљиште и емисије буке преко граница прописаних 
законском регулативом; 

 за све потенцијалне пројекте, обавезна је 
провера кроз поступак процене утицаја на животну 
средину у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину („Сл.гласник РС”, бр. 111/09 и 
20/15) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину; 

 паркирање возила унутар парцела, вршити 
само на уређеним местима, уз предузимање посебних 
мера заштите од загађивања земљишта, површинских 
и подземних вода уљима, нафтом и нафтиним 
дериватима; 

 растурање, развејавање чврстог отпада који се 
јавља у процесу градње у зони градилишта, спречити 
систематским и контролисаним прикупљањем и 
депоновањем на за то уређеним привременим депо-
нијама грађевинског шута до безбедне евакуације; 

 уколико дође до хаварије возила која носе 
опасне материје у прашкастом или грануларном 
стању или просипања опасних материја у Инду-
стријској зони „Х“, приступити хитној санацији у 
складу са планом заштите од удеса. 

 
Мере заштите животне средине и одговор на 

удес: 

 избор планираних пројеката усагласити са 
предложеном еколошком прихватљивошћу; 
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 у случају просипања, процуривања нафте, 
нафтних деривата и уља, као акцидента који се може 
јавити приликом земљаних радова на реализацији 
планских решења, приликом допремања и 
складиштења за потребе одржавања машинске 
опреме, потребно је одмах приступити санацији 
терена на локацији, а отпад настао санацијом 
паковати у непропусну бурад (посуде) са поклопцем 
и поступати према одредбама Закона о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 
95/18-др.закон); тако настали отпад се предаје 
овлашћеном оператеру који поседује дозволу за 
управљање опасним отпадом на даљи третман, уз 
обавезну евиденцију о преузимању отпада; применом 
превентивних мера заштите, коришћењем исправне 
механизације, ризик од потенцијалног просипања или 
процуривања нафтних деривата и потенцијална 
контаминација земљишта је сведен на минимум; 

 анагажовати исправну механизацију, а упра-
вљање средствима поверити за то обученим 
радницима; сервисирање механизације на локацији 
није дозвољено; 

 за све планиране пројекте, објекте и 
делатности у којима су присутне или могу бити 
присутне, а у зависности од максимално могућих 
количина, опасне материје потребно је урадити 
политику превенције, односно план заштите од удеса 
и извештај о безбедности; 

 при реализацији планираних пројеката а у 
случају процуривања нафтних деривата, уља и 
мазива, обавезно је одмах спровести мере одговора на 
удес, у складу са захтевом удесне ситуације; у циљу 
адекватног управљања заштитом од удесних 
ситуација, обавезан је план заштите од удеса са 
мерама за одговор на удесну ситуацију за сваки 
пројекат посебно; 

 за све планиране пројекте, потребно је извести 
одговарајући систем противпожарне заштите; 
посебну пажњу посветити обуци и контроли 
запослених као и квалитету и атесту противпожарне 
опреме планиране за уградњу; вршити редовну 
контролу свих противпожарних елемената-опреме и 
инсталација; пројектовати заштиту инсталација и 
објеката од атмосферског пражњења; 

 после удеса, обавезно је  најкасније у року од 
24 часа, о ванредном догађају обавестити надлежни 
орган ресорног Министарства; обавештење садржи 
информације о околностима ванредног догађаја, 
месту, времену, непосредној опасности по здравље 
људи и опис предузетих мера; сва места где је настала 
хаварија се морају поправити и потпуно санирати у 
најкраћем року; 

 у случају пожара, треба предузети следеће: 
приступа се почетном гашењу пожара, заустављање 
угроженог уређаја и искључивање електричне 
енергије, пожар пријавити обезбеђењу/ватрогасној 
јединици, предузети све мере за спречавање ширења 
пожара на суседне објекте-уређаје, покренути 
евакуацију људи из угроженог дела;  

 при реаговању у случајевима опасности, 
обавезно је коришћење адекватне заштитне опреме 
(заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске); 

 у циљу контроле животне средине и 
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту 
животне средине, у границама Индустријке зоне „Х“, 
при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, објеката, површина, потребно је, 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 
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08) покренути поступак 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину. 

 
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 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС 111/09, 20/15 и 
87/18), урадити главни пројекат заштите од пожара.  

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски облико-

вати 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 ниска спратност објеката омогућава 
брзу и ефикасну евакуацију запослених и матери-
јалних добара из објеката док слободне површине у 
оквиру плана представљају противпожарну преграду 
и простор на коме је могуће извршити евакуацију 
запослених и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити 

и мере заштите од пожара и то: 
 
 у пословним објектима морају се применити 

прописане мере за заштиту од пожара; 
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 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 запаљивх материја, уља за 
ложење или гасних котларница морају се обавезно 
применити технички прописи за ову врсту горива; 

 сви пословни објекти морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и 
другим средствима, као и уређајима за дојаву и 
гашење пожара према главном пројекту заштите од 
пожара); 

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

 нови објекти морају 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.лист СФРЈ", бр. 3/18), Правилнику о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", 
бр.8/95), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" 
бр. 31/05), Правилнику о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о 
техничким нормативима за детекцију експлозивних 
гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), 
Правиднику о смештању и држању уља за ложење 
("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о изградњи 
станица за снабдевање горивом моторних возила и о 
ускладиштењу и претакштењу горива ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи постројења 
за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању 
течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), 
Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница ("Сл. лист СФРЈ" бр. 10/90), Правилнику 
о изградњи постројења. за запаљиве течности и о 
ускладиштењу и претакању запаљивих течности ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/17/1 бр.217-327/19 од 22.08.2019.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 одбра-

не 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 осигу-
рати услове за несметано кретање на следећи начин: 

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

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) планирати прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза; 
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 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних 
технологија, енергетски ефикасних материјала, 
система и уређаја, што треба да доведе до смањења 
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о 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 ефикасно-

сти: 
 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 даљинског 
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 урбани-

стичких пројеката за изградњу објеката за које се 
установи потреба израде одговарајућих елабората 
заштите животне средине (на основу претходно 
прибављеног мишљења надлежног органа), као и за 
индустријске зграде и складишта категорије В и Г. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу 
са Законом и на захтев инвеститора. 

За површине осталих намена, пројекти 
парцелације, одн. препарцелације радиће се у складу 
са Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

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

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

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 
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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 
саобраћајница је 7,5м. 

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. 

Положај грађевинске линије, у овом плану, утвр-ђен 
је у односу на регулациону линију, у односу на границу 
катастарске парцеле (односно границу локације) или се 
поклапа са границом зоне заштитног коридора. 

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

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

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање објекта од бочних и задње 
границе парцеле је 2.5м. 

Минимално растојање између објеката на сусе-
дним парцелама је ½ висине вишег објекта, не мање 
од 5м. 

Међусобно растојање између објеката на 
парцели, је минимално ½ висине вишег објекта, али 
не мање од 4,0м. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у 
јавну површину. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, рекламни 
стубови, информациони и контролни пункт комплекса. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за одго-
варајућу намену и тип изградње. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката привредних и комерцијалних делатности, 
јавних функција и објеката спорта и рекреације. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката стамбене намене. 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

 
Изградња у заштитноj зони далековода: 
 
У случају градње испод или у близини 

далековода,  потребна је сагласност "Електромрежа 
Србије" А.Д., при чему је неопходна израда: 

 Елабората о могућностима градње плани-
раних објеката у заштитном појасу далековода; 

Заштитни  појас далековода  износи 15  m са обе 
стране далековода  напонског  нивоа 35 kV од крајњег 
фазног проводника. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

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

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

 максимална спратност објеката, као 
параметар којим се одређује висинска регулација. 

 
Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

грађевинској парцели као слободностојећи (објекат не 
додирује ни једну границу грађевинске парцеле). 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

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

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 
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 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 претходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте; 

 за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута; 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене, као и изградња помоћних и других објеката у 
функцији комплекса. 

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

Површина посебних објеката: фабрички 
димњаци, ветрењаче, рекламни стубови и сл., не 
урачунава се при утврђивању индекса изграђености, 
односно индекса заузетости грађевинске парцеле. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може 
прелазити регулациону линију. 

Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

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

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

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

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

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

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

До објекта мора се обезбедити противпожарни 
пут, који не може бити ужи од 3,5м за једносмерну 
комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање 
возила.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 за паркирање возила за сопствене потребе 

(путничких и теретних возила, као и машина), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, тако да 
је број паркинг места једнак броју 50% радника из 
прве смене; 

 за паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица; 

 за паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, по критеријуму једно ПМ на 
70м2 корисног простора. 

 за паркирање возила за објекте спорта и 
рекреације обезбедити простор на сопственој 
парцели, по критеријуму 1ПМ за путничка возила на 
10 гледалаца. 

 
Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 

грађевинској парцели. 
Површине објеката гаража које се планирају 

надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       45 
 

 

Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

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

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

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

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

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

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

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

Грађевинске парцеле намењене изградњи 
објеката привредних, комерцијалних и комуналних 
делатности, могу се ограђивати зиданом или 
транспарентном оградом максималне висине 2,2м. 

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

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

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

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију 
и одношење комуналног и/или индустријског отпада. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

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

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац (Сл. лист. Општине Крушевац бр.07/01). 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
3.3. Правила грађења по наменама 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова парцелације, регулације и изградње 
који се односе на поједине намене простора, односно 
типове објеката. 

 
3.3.1. Правила грађења објеката привредних 

делатности тип ПД-01 
 
Привредне делатности типа ПД-01 подразу-

мевају: индустријску производњу која се може 
организовати у оквиру индустријских комплекса, као 
и сервисе, складишта, занатску производњу и сл. 

 
Урбанистички параметри за објекте привредних 

делатности 
 

тип 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

ПД-01 

 
П+2 

до18м 
 

40% 1.500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине 

мање за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава 
се изградња или доградња објекта са урбанистичким 
параметрима који су 10% мањи од утврђеног 
максималног индекса заузетости, минималне повр-
шине парцеле и минималне ширине фронта парцеле. 

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

Максимална висина објеката је 18м, осим за 
посебне и објекте у функцији технолошког процеса.  

Минимални проценат уређених зелених и слобо-
дних површина износи 30%.  

 
3.3.2. Правила грађења објеката комерци-

јалних делатности тип КД-01 
 
Комерцијалне делатности типа КД-01 подра-

зумевају: трговачко-пословнe објекте, пословнe 
објектe, мотеле, коначишта, апартмане, различите 
услужне објекте, сервисe и сл., као и објекте у 
функцији саобраћаја – бензинске и гасне пумпе, 
гараже и сл.  
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Урбанистички параметри за објекте 
комерцијалних делатности 

 

 
 

спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 

 
до  

П+3 
 

40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине 

мање за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава 
се изградња или доградња објекта са 10% мањим 
урбанистичким параметрима. 

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

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
3.3.3. Правила грађења објеката спорта и 

рекреације 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити органи-

зовани у објектима затвореног или отвореног типа и 
намењени су корисницима различитих категорија. 

 
Тип СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

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

 
Урбанистички параметри за објекте спорта и 

рекреације 
 

Тип 
објекта 

 
макс. 

спратност 
објекта 

 

макс. ИЗ 
(%) 

 
СР-02 

 

 
П 
 

 
40 

 
 
Тип СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају различите врсте 
спортских терена и спортско-рекреативних садржаја.  

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

Максимални индекс заузетости је 10%. 
 
 
 
 
 

3.3.4. Правила грађења објеката комуналних 
делатности 

 
Рециклажна дворишта 
 
Рециклажно двориште подразумева организован 

простор за одвојено сакупљање, разврставање и 
привремено складиштење рециклабилног отпада. 

У оквиру рециклажног дворишта организовати: 
саобраћајне манипулативне површине, сепараторе 
отпадних вода, надстрешницу, контејнере за разли-
чите врсте отпада и по потреби помоћне објекте. 

Максимална спратност објеката је П. 
Максимални индекс заузетости је 80%. 
Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 20%, а зеленило 
организовати тако да визуелно заклања садржаје 
дворишта. 

 
3.3.5. Правила грађења објеката јавних 

функција 
 
Паркинг простор 
 
Паркинг простор за теретна возила димензионисати 

у свему према важећим прописима за ову намену. 
 
 
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 
 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-734/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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250 
На основу члана 35. 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„БИВОЉЕ 2“ У КРУШЕВЦУ 
 

ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
УВОД  
 
Обухват Плана представља само сегмент, 

односно део насеља Бивоље који чини једну од већих 
стамбених зона града Крушевца. 

Предметни простор је у ранијем периоду 
третиран кроз урбанистичку документацију ДУП 
стамбеног насеља „Бивоље 2“ у Крушевцу  ("Сл. лист 
општине Крушевац", бр. 8/91, 5/03) која је непотпуно 
спроведена на терену, нарочито у погледу саобраћајне 
матрице и инфраструктуре. 

Овај део насеља Бивоља само је делимично 
плански изграђен у процесу формирања, односно 
трансформације насеља Бивоље из сеоског у 
приградско насеље. Основне урбане одлике простора 
плана су свакако спонтана изградња објеката (само 
делимично у складу са одредбама планског документа 
из 1991.г.) као и непланско парцелисање катастарских 
парцела које су у изворном облику задовољавале 
урбанистичке параметре за примерену и оптималну 
изградњу, што сада  није случај (нарочито у северном 
делу Плана). Простор је у потпуности изграђен, 
изузев малог броја парцела на којима није започета 
реализација објеката. 

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

Гледано кроз могућност даљег развоја простора 
највећи проблем представљају новоизграђени објекти 
на трасама планираних саобраћаница (по предходној 
урбанистичкој документацији).  

Ул. Балканска (јужна граница Плана) је део 
мреже државних путева IБ реда и у строго је 
контролисаном саобраћајном режиму. Представља 
једну од примарних градских саобраћајница и 
прихвата регионални и транзитни саобраћај.  

 
 
 

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. 32/19); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Бивоље 2“ у Крушевцу, I бр.350-725/2018 од 25.12. 
2018.г.      

                            
Плански основ 
 
• План генералне регулације „Исток 1“ у 

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

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
Обухват ПДР-а „Бивоље 2“ представља део урба-

нистичке целине 3.1.  у оквиру ПГР-а „Исток 1“ која 
је опредељена као зона за коју је предвиђено 
доношење Планова детаљне регулације са смерни-
цама односно правилима усмеравајућег карактера за 
даљу планску разраду. 

(тачка 3.3.1. Целине за које се обавезно доноси 
План детаљне регулације са смерницама за њихову 
израду) 

 
Извод из Плана генералне регулације „Исток 1“ 

у Крушевцу 
 („Сл. лист општине Крушевац“, бр.10/2018“) 
 
„Развој планираних намена усмерен је на 

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

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

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБАНИ-

СТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.1. 
 
3.3.1.1. Урбанистичка подцелина 3.1.1. 
 
Претежна намена 
 
• Породично становање типа ПС-01 
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урбанистички параметри породичног стано-
вања, тип ПС-01 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
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 

непрекинути  
низ 

200 6 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400 м2 (2х200м2), уколико је то 
катастарски затечено стање.   

Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице 
и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате 
у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у 
Плану генералне регулације. 

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

вину, угоститељство, објекте у функцији туризма 
/КД-041/, пословање и сл.) у функцији допунске 
намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

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

 
Пратећа 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 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ  
(%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

ПД-02 П+1 40 800 16 

 
- За привредне делатности користити услове дате 

у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и 
др., чија површина улази у максимални индекс 
заузетости на парцели. 

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

- У оквиру комплекса предвидети заштитно у 
функцији заштите (компактни засади листопадне и 
четинарске вегетације). 

 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- Подразумева привредне делатности (мање про-

изводне јединице, мања занатска производња и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони у којој се 
налазе. 

- Дозвољене су све групе привредних делатности 
које не угрожавају преко дозвољене границе квалитет 
становања буком, загађењем, саобраћајним оптере-
ћењем и др. 

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- На грађевинским парцелама уз производне 
објекте, могу да се граде и помоћни објекти: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., 
чија површина улази у максимални индекс заузетости 
на парцели. 

- У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним објектима, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др. 

 
 урбанистички параметри привредне 

делатности типа ПД-03 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс.  
ИЗ  
(%) 

мин. 
П 

парц. 
(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

ПД-03  П+1 
слободно-

стојећи 
40 300 12 
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 Здравство 
 
„Постојеће објекте примарне здравствене 

заштите у циљу постизања бољег функционисања, 
неопходно је константно унапређивати, кроз 
побољшање опремљености објеката уз одржавање и 
реконструкцију."  

 
1.3. Опис граница Плана са пописом 

катастарских парцела 
 

Опис границе Плана 
 
Опис границе ПДР Бивоље 2 (у даљем тексту 

граница) започиње у југозападном делу од 
раскрснице Ул. Балканске (к.п.бр.4581) и Ул. 
Омладинске (к.п.бр. 5953) и иде у смеру казаљки на 
сату према северу поклапајући се са западном 
границом Омладинске улице, до тромеђе к.п.бр. 5953, 
2395 и 2391, па наставља у истом правцу обуватајући 
к.п. 2391, до Ул. Буковичке (к.п.бр. 3878). На том 
месту граница се ломи према југозападу, поклапајући 
се са југоисточном границом к.п.бр. 3878 до кп. 3876, 
коју обухвата, као и к.п.бр. 3873 и 3869, до границе 
КО Крушевац и КО Бивоље. Затим скреће према 
северу и прати границу катастарских општина, до 
к.п.бр. 3972, где улази у КО Бивоље. 

Кроз КО Бивоље граница наставља према северу 
пресеца Улицу Железничку (к.п.бр. 3391/1) до к.п.бр. 
2295/3, па се ломи према истоку обухватајући део 
к.п.бр. 3391/1 (Железничка) до тромеђе к.п.бр. 3391/1, 
2255/1 и 2255/2. На том месту граница скреће према 
југоистоку поново пресецајући улицу Железничку, до 
границе КО Бивоље и КО Крушевац, затим прати 
границу катастарских општина и обухвата к.п.бр. 
3984/1 и 5952/1 (Бивољска улица) до тромеђе к.п.бр. 
3391/1, 5952/1 и 5952/2, тј. до места где поново улази 
у КО Крушевац. 

Кроз КО Крушевац граница наставља према 
југоистоку линијом експропријације планиране 
источне обилазнице, обухватајући следеће к.п.бр. 
4253/1, 4251/1, 4247/1, 4245/1, 4243/1, 4241/1, 4239/1, 
4237/1, 4235/1, 4233/1, 4231/1, 4229/1 и 4227/1 до Ул. 
Илије Гарашанина (к.п.бр. 4219/1) коју обухвата и 
наставља према југу западном границом к.п.бр. 
5976/1 (Ул. Илије Гарашанина) све до раскрснице 
исте, са Ул. Балканском (к.п.бр. 5954). Граница затим 
у истом правцу пресеца Ул. Балканску, па се ломи 
према западу јужном границом улице до раскрснице 
улица Балканске и Бивољске и обухватајући исту, 
наставља у истом правцу, такође јужном границом 
улице Балканске (к.п.бр. 4581) до расрснице улица 
Балканске и Омладинске, односно до места одакле је 
опис започет.   

 
Попис парцела у обухвату Плана: 
 
3869, 3873, 876, 3877, 3875, 3874, 3872,3870, 

3871,3879/2, 3879/1, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 
3885, 3886, 3887, 3892, 3888, 3889, 3890, 3891, 3893, 
3894, 3895/1, 3878, 3930/1, 3898, 3897, 3895/2, 
3930/3,3930/2,3899/8, 3899/1, 3899/2, 3899/3, 3899/4, 
3899/5, 3899/6, 3899/7, 3931, 3900, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 
3913, 3914, 3915, 3916, 3921, 3920, 3918, 3917, 3919, 
3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3944, 3945, 
3946, 3947, 3943, 3942, 3941, 3940, 3939/2, 3939/3, 
3939/1, 3939/4, 3938, 3937/2, 3937/1, 3935, 3936, 3934, 
3929, 3932, 3933, 3948, 3949, 3950, 3951, 3953, 3954, 
3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 
3964, 3966, 3967, 3968, 3969, 3971, 3972, 3973, 4009, 
4008, 4010, 4007, 4005,4006, 4004/1, 4004/2, 4003, 
4002, 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 
3993/1, 3993/2, 3993/3, 3992, 3991, 3990, 3988/1, 
3988/2, 3986, 3987/1, 3987/2, 3983/3, 3983/1, 3983/2, 
3982, 3985, 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 
3974/1, 3974/2, 3974/3, 3984/1, 4011, 4012, 5953, 2391, 
4219/1, 4226, 4227/1, 4228, 4229/1, 4230, 4231/1, 4232, 
4233/1,4234, 4235/1, 4236, 4237/1, 4238, 4239/1, 4240, 
4241/1, 4242, 4243/1, 4244, 4245/1, 4246, 4249, 4248, 
4247/1, 4250, 4251/1, 4253/1, 4013, 4014, 4015, 4016, 
4017, 4018, 4019/1, 4019/2, 4019/3, 4020/1, 4020/2, 
4021, 4022, 4023, 4024, 4025/1, 4025/2, 4026, 4027, 
4028, 4030, 4031, 4029, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 
4037, 4038, 4039, 4040, 4041/1, 4041/2, 4042, 4043, 
4044, 4045, 4046, 4047, 4048/1, 4048/2, 4049, 4050, 
4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4057/1, 4057/2, 4057/3, 
4057/4, 4057/5, 4057/6, 4057/7, 4056/1, 4056/2, 4056/3, 
4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 
4067/2, 4067/3, 4067/1, 4068, 4069/1, 4069/2, 4070, 
4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076/1, 4076/2, 4076/4, 
4076/5, 4077/1, 4077/2, 4079/1, 4079/2, 4079/3, 4078, 
4080, 4081, 4082/1, 4082/2, 4082/3, 4083, 4084, 4085, 
4086/1, 4086/2, 4086/3, 4087/1, 4087/2, 4087/3, 4087/4, 
4089, 4090, 4088/3, 4088/4, 4088/2, 4088/1, 4093/1, 
4093/2, 4093/3, 4093/4, 4096/5, 4092, 4091, 4096/1, 
4096/2, 4096/3, 4096/4, 4096/6, 4097, 4098, 4099, 4100, 
4094, 4095, 4102/1, 4102/2, 4101, 4102/3, 4102/4, 4103, 
4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 
4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 
4122, 4581, 4123/1, 4123/2, 4124, 4125, 4126, 4127/1, 
4127/2, 5976/1, 4131, 4132, 4129, 4133/1, 4133/2, 
4133/3, 4133/4, 4133/5, 4133/6, 4134/1, 4134/2, 4134/3, 
4135, 4136/2, 4136/3, 4137, 4138, 4141/2, 4141/1, 
4141/3, 4141/4, 4139, 4140, 4142, 4143, 4144, 4145/1, 
4145/2, 4148/1, 4148/2, 4149, 4153, 4154, 4155/1, 
4155/2, 4156, 4157, 4158, 4159/1, 4159/2, 4160, 4161, 
4162/3, 4162/2, 4162/1, 4163/3, 4163/1, 4163/2, 4164, 
4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172/1, 4172/2, 
4173, 4174, 4175/1, 4175/2, 4175/3, 4175/4, 4175/5, 
4175/6, 4175/7, 4176/1, 4176/2, 4177/1, 4177/2, 4178/1, 
4178/2, 4179, 4180, 4181/1, 4181/2, 4183/1, 4183/2, 
4184, 4187/5, 4182/2, 4182/1, 4187/1, 4187/2, 4187/4, 
4186/1, 4186/2, 4185, 4188/1, 4188/2, 4188/3, 4188/4, 
4190, 4192/1, 4192/2, 4192/3, 4192/4, 4192/5, 4191, 
4193/1, 4193/2, 4194/3, 4194/2, 4194/4, 4198/3, 4197/1, 
4197/2, 4198/1, 4198/2, 4200/1, 4200/2, 4201, 4202/2, 
4203, 4204/1, 4204/2, 4205, 4206/2, 4207/1, 4207/2, 
4209/1, 4209/2, 4210, 4211/2, 4212, 4213/1, 4213/2, 
4214/2, 4214/3, 4214/4, 4215, 4216/2, 4216/3, 4216/5, 
4217/1, 4217/2, 4218/2, 4218/3, 3983/3, 5952/1 све КО 
Крушевац  и 3391/1 и 3984/2 обе КО Бивоље 

 
Површина обухвата плана је приближно 

27ха66ари 
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Шири приказ ПДР-а „Бивоље 2“ у Крушевцу 
 

 
 

 
 

2.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 

2.1. Природне карактеристике подручја 
 
геоморфолошке одлике  - терен је условно  раван 

у правцу север-југ.  
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 
седименти у танкој повлати и то: глина, шљунковити 
песак и заглињени шљунак дубине 0,2-4,0м. Подлогу 
свих седимената чине терцијални лапори, добро 
носиви и претежно водонепропусни. Подземна вода 
на првој тераси налази се на дубини 3-4,5м.  

сеизмологија- локација је са сеизмолошког 
аспекта у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по 
Меркалијевој скали. У инжењерско-геолошком 
смислу и процене погодности за изградњу, али је 
обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, приликом планирања и пројектовања 
објеката неопходна примена важећих прописа 
противсеизмичке градње. 

опште климатске карактеристике -  просечна 
годишња температура ваздуха износи око 11,4°С, 
најхладнији месец је јануар са средњом температуром 

од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. Годишња 
амплитуда температуре износи 21,6°С, што клими 
Крушевца даје обележје умерено континенталног 
типа, са израженим годишњим добима.  

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

 
Ветрови - доминатни ветрови се јављју из правца 

исток-југоисток, северозапад и југ. 
Средња годишња сума осунчавања изражена у 

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

 
2.2. Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја поклапа се са гра-

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

третиран кроз урбанистичку документацију ДУП 
стамбеног насеља „Бивоље 2“ у Крушевцу  (Сл. лист 
општине Крушевац,бр. 8/91, 5/03) која је непотпуно 
спроведена на терену, нарочито у погледу саобраћајне 
матрице и инфраструктуре. 

Гледано кроз могућност даљег развоја простора 
највећи проблем представљају новоизграђени објекти 
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на трасама планираних саобраћаница (по предходној 
планој документацији).  

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

У оквиру плана детерминисане су веће површине 
привредних и комерцијалних делатности: 

 у Ул. Омладинској – привредни комплекс „БГ 
Продукт“, који је у функцији 

 у Ул. Балканској – објекти комерцијалне 
делатности „ТВ Канал Плус“ и марекет „КТК“, који 
су у функцији 

У Ул. Балканској налази се и локација примарне 
здравствене заштите-амбуланта која је у функцији. 

Основне урбане одлике простора плана су: 
 спонтана изградња објеката-делимично у 

складу са  планским документом из 1991.г.  
 изграђеност простора у великом обиму 
 знатан број улица неадекватних попречних 

профила које се крећу у распону од 2,2м до 3,5м као и 
„слепих“ саобраћајница и приватних приступа 
парцелама унутар блокова. 

 
2.2.2. Основна ограничења простора 

 

Саобраћај и инфраструктурна опремљеност 
 
Изграђени објекти на планираним саобраћајним 

трасама представљају основно физичко ограничење 
планског развоја простора.  

Изузев Ул. Омладинске  и Ул. Бивољске, остале 
терцијалне саобраћјнице унутар планског подручја су 
са минималним попречним профилима (од 2.4 - 3.8м) 
и једносмерним саобраћајем које се "слепо" 
завршавају. Евидентан је и већи број парцела који 
имају приступ искључиво преко приватних пролаза и 
кроз суседна дворишта.  

Могућности за проширење регулације или 
спајање постојећих саобраћајних површина (који у 
фактичком стању заправо представљају приватне 
пролазе) у континуиране правце са логичном 
саобраћајном матрицом су минималне или немогуће 
због постојећих физичких структура. 

Простор је делимично и недовољно инфра-
структурно опремљен. 

 
Грађевинске парцеле 
 
Изузев парцела које фронтовима излазе на 

примарну и секундарнe саобраћајнице, унутар грађе-
винског подручја (уз терцијалне саобраћајнице и 
приступне путеве) као последица непланске парце-
лације већина парцела егзистира кроз фактичка 
стања.  

Парцеле су неуједначених ширина, издуженог 
облика што је условило не само тип изградње већ и 
сам изглед објекта који су лепљени један до другог, 

уски и веома дугачки тз. „вагон систем“. У дубини 
парцела изграђени су помоћни објекти. 

Грађевинске парцеле уз улице: Милице 
Стојадиновић Српкиње, Добровољачке, Теодосијеве, 
Душана Живановића, Буковичку, Трибалску и Боже 
Грујовића су неуједначених фронтова, неадекватног 
облика и величине. Приступи се остварују преко 
приватних, уских пролаза са обично сукорисничким 
статусом у смислу правно-имовинских односа.  

Због овакве врсте изградње већина парцела у 
средишту блокова нема директан приступ јавним 
саобраћајним површинама већ је приступ остварен 
кроз суседна (комшијска) дворишта.  

 
Становање 
 
Заступљено је искључиво породично становање 

ниске, али уједначене спратности П и П+1, са 
појединачним случајевима  где становање прати и 
комерцијалне делатности у приземљима. Изграђени 
објекти, различити су по архитектонском изразу  и 
настајали су у различитим временским периодима, за 
последицу имају потпуну несинхронизованост у 
стилском и визелном смислу. Известан број објеката  
је стар, лошег квалитета  који се не користе, потпуно 
или делимично порушени и неупотребљиви.  

 
2.3. Подела на  урбанистичке целине и подце-

лине према урбанистичким показатељима и 
другим карактеристикама 

 
Обухват плана представља урбанистичку целину 

3.1.1. која је по својим морфоошким и урбанистичким 
карактеристикама подељена  на подцелине 3.1.1.А. и 
3.1.1.Б. 

 
 2.3.1. Урбанистичка подцелина 3.1.1.А. 
 
Ограничена је трасом регионалне железничке 

пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, планраном трасом 
Источне обилазнице, Ул. Илије Гарашанина, Ул. 
Омладинском, Ул.Буковчком и границом комплекса 
касарне „7.јули“ у површини од 10ха 80ари. 

 
постојећа намена –  породично становање  
 
Подцелина је изграђена објектима породочног 

становања спратности П и П+1. Већина парцеле су 
малих ширина (мање од 8м), издуженог облика што је 
условило најбројнији тип изградње „вагон систем“. 
Овакав начин изградње је приметан у Ул.: Бивољској, 
Добровољачкој, Милице Стојадиновић Српкиње и на 
потезу између Ул.Трибалске и Боже Грујовића.  
Помоћни објекти организоване су у унутрашњости 
парцела и углавном су лошег бонитета. Унутрашњост 
простора је изграђена у мањем обиму због проблема 
непостојања адекватног приступа парцелама, те је 
уочљива  спонтано настала мрежа приступних путева 
и слепих улица неадекватне ширине (2,5-3.0м). 
Стамбени објекти уз северну границу подцелине 
једини приступ имају преко Ул. Железничке која је 
формирана на земљишту „Железница Србије“ и у 
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обухвату су инфраструктурног појаса пруге (у 
ширини од 25м). 

У оквиру стамбеног ткива издваја се комплекс 
привредних делатности за производњу кондиторских 
производа „ БГ Продукт“ у Ул. Омладинској.  

 
2.3.2. Урбанистичка подцелина 3.1.1.Б. 
 
Ограничена је улицама: Омладинском, Илије 

Гарашанина и  Балканском, површини од 16ха 86ара. 
 
постојећа намена – породично становање 
 
Подцелина је изграђена објектима породичног 

становања спратности П и П+1 са интензивнијом 
изградњом у контакту са саобраћајницама. Евидентна 
је уједначена вертикална и хоризонтална регулација у 
Ул. Илије Гарашанина.  

Унутрашњост подцелине одликује се  неуређеном 
саобраћајном и урбанистичком матрицом што за 
последицу има спонтано настале „слепе“ приступне 
путеве и приватне пролазе (2.5 до 3.0м)  које се не 
могу спојити у логични саобраћајни ток. Изграђени 
објекти налазе се на две и више парцела што је 
последица непланске парцелације па већина 
дворишта егзистира кроз фактичка стања, где се у 
парцеле корисника приступа преко других дворишта. 

Уз Ул. Балканску издвајају се објекти комерци-
јалних делатности: телевизијска станица „Канал 
Плус“, мегамеркет „КТК“ и објекат примарне 
здравствене заштите – амбуланта“Бивоље“.  

 
урбанистички показатељи постојећег стања на 

нивоу ПДР-а 
 

Намена површина 
Површина 

/ха/ 
Проценат 

/%/ 

Породично становање 21.32 77.08 

Комерцијалне делатности 0.21 0.76 

Привредне делатности 0.27 0.98 

Здравство (амбуланта) 0.04 0.14 

Неизграђено грађ.земљиште 2.44 8.81 

Саобраћајне површине 3.38 12.21 

Површина подручја  
Плана  - укупно 

27.66 ха 100% 

Намена изграђених објеката 
БГП 
/м2/ 

БРГП 
/м2/ 

Породично становање, 
спратност П и П+1 46.904 84.427 

Комерцијалне делатности П+1 1.575 3.150 

Здравство - амбуланта 214 214 

Привредне делатности  П и П+1 2.020 4.040 

Укупно 50.713 91.831 

 
2.4. Зеленило на јавним површинама и повр-

шинама остале намене 
 
У границама  Плана, нема реализованих повр-

шина под зеленилом јавног коришћења  (зеленило на 
јавним површинама). 

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

 

2.5.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 
намене 

 
Постојеће површине јавне намене, у границама 

Плана чине: 
 
јавне површине:  саобраћајне површине  
објекти јавне намене: у границама плана нема 

објеката јавне намене 
 
2.6. Трасе, коридори и капацитети 

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

оивичен делом Ул.Балканске (са јужне стране), делом 
Ул.Омладинске (са западне стране) и Ул.Илије 
Гарашанина (са источне стране) и оне су са 
савременим коловозним застором. 

Унутар простора Плана све улице су са 
савременим коловозним застором, осим Ул.  Милана 
Грола, Ул. Фигине и Ул. Трибалска (од Ул. Боже 
Грујовића до Ул. Железничке), које немају савремени 
коловозни застор. 

Паркирање на подручја Плана се врши на 
парцелама корисника. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу све постојеће саобра-

ћајнице у оквиру предметног комплекса са савре-
меним коловозним застором задржавају своје ниве-
лете 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 осим у делу Железничке улице. У 
Железничкој улици се због малих подужних падова 
намеће израда атмосферског колектора који би 
прикупио све прибрежне површинске воде из целог 
комплекса као и  из саме Железничке улице. 

 
2.6.2. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 

Водовод 
 
У формираним саобраћајницама предметног 

планапостоји изграђена улична водоводна мрежа, али 
због недостатка пројектне документације и 
геодетских снимака немогуће је индентификовати 
њен тачан положај у профилу улице и њене 
димензије.У појединим улицама мрежа има довољни 
капацитет или је материјал од кога су цеви израђене 
неодговарајући. 
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Распоред водова по улицама је следећи: 
  

 ул. Бивољска водоводнна мрежа АЦЦ 100мм 

 ул. Илије  
   Гарашанина водоводнна мрежа АЦЦ   80мм 

 
Развод водова по улицама унутар граница 

предметног Плана детаљне регулације дат је у графи-
чком прилогу.  

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

 
Фекална канализација 
 
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 
колектор ДН 500мм, је део канализационе мреже 
Града Крушевца са одводом до централног постро-
јења за пречишћавање отпадних вода пролази улицом 
Илије Гарашанина.Траса колектора Д полази 
Железничком улицом, пресеца регионалну железни-
чку пругу Сталаћ-Краљево-Пожегаи иде птрема 
колекторуАу који се улива заједно са поменутим 
левообалнимрасинским колектором. 

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

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

 
Атмосферска канализација 
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу реке  Расине. 
Конфигурација терена је таква да омогућава 

одвођење атмосферских вода до поменутог водотока. 
Атмосферскаканализациона мрежа је изграђена у ул. 
Илије Гарашанина и ул. Балканској са уливом у 
реципијент реку Расину. На крају Бивољскеулице, 
испред регионалне железничке пруге Сталаћ-
Краљево-Пожега изграђен је линијски канал који 
прихвата атмосферске воде које гравитирају њему и 
бетонским каналом се одводе атмосферске водедо 
реципијента-реке Расине. 

 
2.6.3. Електроенергетика 
 
У границама Плана постоје TS 10/0,4kV и 

кабловски водови 10kV. (нису добијени претходни 
услови надлежне Електродистрибуцуије). 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 
катастарско-топографском плану. 

 

2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама  Плана, телекомуникационе 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 
катастарско-топографском плану. 

 
2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 

Топлотна енергија 
 
 На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
поседује инсталације градског топлификационог 
система у коловозу, тротоарима Балканске улице.  

Инсталације градског топлификационог система 
положене су у земљи на дубини приближно 1,0 до 1,5 
метара и у ширини од  0,6 до 1,2 метара. У графичком 
прилогу приказана је траса инсталација. 

 
Гасификација 
 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације 

(ПДР) „Бивоље – 2“. 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 коловозима и тротоарима 
улица Бивиљска, Омладинска и Илије Гарашанина, на 
дубини 1,5 м. а полиетиленске цеви гасовода ниског 
притиска положене су у зеленим површинама, 
тротоарима и коловозима свих улица на подручју 
плана према Правилнику о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 bar. У графичком прилогу приказане 
су трасе гасоводних инсталација. 

 
2.7. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе и природе и 
амбијенталних целина 

 
Увидом у постојећу документацију – „Елаборат 

заштите културног и градитељског наслеђа израђен за 
потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 
2013-2021“, под бр.350-675/2009 од 24. фебруара 
2014., и предходних услова бр. 1926/3 од 10.12.2019, 
а које је израдио Завод за заштиту споменика културе 
из Краљева указује да на предметном простору Плана 
нема евидентираних  нити заштићених  непокретних 
културних добара, односно споменика културе и не 
постоји евидентирано археолошко налазиште. 

Увидом у Централни регистар заштићених 
природних добара и документацију Завода , а у складу 
са прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, 
нити природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете активности 
као што у теренска истраживања и др.). Предметно 
подручје није део јединствене Еколошке мреже Србије.  
- Решење Завода за заштиту природе Србије 03бр.020-
3169/2 од 04.12.2019. 
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ПЛАНСКИ  ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења  
 
Обзиром на реално скромни очекивани раст 

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

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

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

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

 стварање услова за уређивање и развијање 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне 

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

 
На основу анализе постојећег стања и 

сагледавања потенцијала простора за даљи развој, 
планираних интервенција и намена, простор обухвата 
Плана подељен је на урбанистичке подцелине 3.1.1.А 
и  3.1.1.Б. 
 

3.2.1. Урбанистичка подцелина 3.1.1.А. 
 
планирана намена –  породично становање типа 

ПС-01  
 
Задржава се  постојећа стамбена изградња, уз 

могућност интервенција на објектима до прописаних 
урбанистичких параметара. Дозвољена је изградња 
објеката породичног становања типа ПС-01.  

 
допунска (компатибилна) намена – 

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

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

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

 
пратећа намена - привредне делатности  
 
Привредне делатности морају  бити еколошки и 

функционално примерене зони становања. 

Постојећи објекти привредне делатности се 
задржавају, уз могућност интервенција до пропи-
саних урбанистичких параматара ради унапређења 
услова рада и коришћења.   

 
 привредне делатности типа ПД-02.  
 
Постојећи комплекс привредних делатности „БГ 

продукт“ се задржава уз могућност интервенција на 
објектима, као и проширења површине комплекса на 
суседне парцеле. У оквиру коплекса могућа је изгра-
дња објеката постојеће намене који својим радом не 
угрожавају и нарушавају параметре животне средине, 
као и свих осталих објекти са наменама за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину, 
а за које се у прописаној процедури обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну 
средину. 

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

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

 
3.2.2. Урбанистичка подцелина 3.1.1.Б. 

 

планирана намена – породично становање типа 
ПС-01 

 
Планирано је задржавање постојеће стамбене 

изградње уз могућност интервенција на објектима до 
прописаних урбанистичких параметара. Дозвољена је 
изградња објеката породичног становања типа ПС-01.  

 
допунска (компатибилна) намена – 

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

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

Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели али 
само уз Ул. Балканску (примарна) макс.спратности до 
П+3+ПС (ПС-повучени спрат), док су уз  

Ул. Бивољску и Омладинску (секундарне) и 
Ул.Илије Гарашанина (уз источну границу Плана) 
макс.спратности П+1.  

 
 комерцијалне делатности типа  КД-041.  
 
Могућа је изградња објеката комерцијалних 

делатности које подразумевају делатности у функцији 
туризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане и сл. 
Овај тип комерцијалних делатности може бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели. 
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Објекти типа КД-041 могуће је реализовати уз Ул. 
Балканску (примарна) макс.спратности до П+3+ПС 
(ПС-повучени спрат), док је уз Ул. Илије Гарашанина 
(уз источну границу Плана) макс.спратност П+1.  

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

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

Привредне делатности морају  бити еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Постојећи објекти привредне делатности се 
задржавају уз могућност интервенција до прописаних 

урбанистичких параметара, а ради унапређења услова 
коришћења и рада.  

 
 здравство -  амбуланта - А  
 
Локација, односно садржаји примарне здравстве-

не заштите (амбуланта) планирани су за дислокацију 
у оквиру објекта МЗ Бивоље обзиром да постоје 
просторне могућности за реализацију ових садржаја. 
Такође могуће је проширење капацитета обзиром да 
је на објекту дозвољено извођење свих врста интер-
венција у циљу побољшања квалитета рада и 
функционисања.  

 
*За потребе детаљне разраде локације у оквиру 

дозвољених компатибилности  (које су заступљене 
100% на парцели) обавезна је разрада простора 
Урбанистичким пројектом. 
 

 
 

планирана намена урбанистичких подцелина 
 

урбанистичк
а подцелина 

намена 
урбанистичке 

подцелине 

компатибилна 
намена урбан.подцелине 

пратећа намена 
урбан.подцелине 

3.1.1.А 
породично 
становање  
ПС-01 
 

комерцијалне делатности  
КД-02,  
 

привредне делатности   
ПД-02, ПД-03 
 

3.1.1.Б 
породично 
становање  
ПС-01 
 

комерцијалне делатности  
КД-02, КД-041 
 

привредне делатности  
ПД-03 
здравство - амбуланата А 
  

 

3.2.3. Биланс површина 
 

биланс површина  по наменама у обухвату плана 
 

намена површина 

постојеће 
стање 

планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

становање 21.32 77.08 23.04 83.29 + 1.72 +6.21 
комерцијалне делатности 0.21 0.76 0.22 0.79 + 0.01 +0.03 
привредне делатности 0.27 0.98 0.28 1.01 +0.01 +0.03 
здравство - амбуланта 0.04 0.14 0.04 0.14 ---- ---- 
зеленило ---- ----- 0.02 0.07 +0.02 +0.07 
неизграђено грађ. 
земљиште  

2.44 8.81 ----- ----- -2.44 -8.81 

саобраћајне површине 3.38 12.21 4.06 14.70 +0.68 +2.46 

УКУПНО 27.66 100 27.66 100  
 

биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана 
 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

површина за остале намене 24.24 87.63 23.54 85.10 -0.70 -2.53 

површине  јавне намене 3.42 12.36 4.12 14.90 +0.70 +2.53 

УКУПНО-површина плана 27.66 100 27.66 100  
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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 
 зеленило на површинама јавне намене 
 
Површине јавне намене дефинисане су путем: 
 пописа катастарских парцела  
 регулационих елемената (регулационе линије) 
 нумеричких елемената за геодетско обеле-

жавање (аналитичко-геодетски елементи за пренос на 
терен) 

 планом површина јавне и остале намене 

 

површине јавне намене 
површина 

(ха) 
процентуално учешће у односу 
на површину плана (16,3ха) 

Јавне саобраћајне површине  4.06 14.70 

зеленило 0.04 0.14 

УКУПНО – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 4.10 14.84 

 
 

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

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

Све парцеле у обухвату ПДР „Бивоље 2“ припа-
дају КО Крушевац. 

 
 Саобраћајнице  
 
Грађевинска парцела бр. 1 – Ул. Трибалска: 

састоји се из делова следећих катастарских парцела 
бр. 3896, 3891, 3893, 3894, 3895/1, 3897 и 3898 све КО 
Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 2 – Ул. Буковичка - део: 
састоји се из делова катастарских парцела бр. 3878 и 
2391 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 3 – Улица: састоји се из 
делова следећих катастарских парцела бр. 3937/2, 
3937/1 и 3938 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 4 – Ул. Боже Грујовића 
и Трибалска - део: састоји се из делова следећих 
катастарских парцела бр. 3929, 3889, 3890, 3899/8, 
3900, 3902, 3904, 3906, 3908, 3912, 3913, 3921, 3919, 
3922, 3923, 3924, 3925, 3944, 3946, 3947, 3948, 3943, 
3942, 3941, 3939/2, 3939/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936, 
3934, 3931, 3930/2 и 3930/1 све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 5 – Ул. Омладинска: 
састоји се из дела катастарске парцела бр. 4014, као и 
целе к.п.бр. 5953 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 6 – Ул. Уроша Предића 
и Железничка - део: састоји се из делова следећих 
катастарских парцела  бр. 3973, 4009, 3959, 3963, 
3972, 3986, 3988/1, 3994 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 7 – железничка пруга - 
део: састоји се из дела катастарске парцеле бр. 3391/1 
КО Бивоље. 

Грађевинска парцела бр. 8 – Ул. Железничка: 
састоји се из дела катастарске парцеле бр. 3391/1 КО 
Бивоље. 

Грађевинска парцела бр. 9 – Ул. Железничка - 
део: састоји се из делова следећих катастарских 
парцела бр. 3985, 3983/3, 3987/2, 3990, 3984/1, 3974/3, 
3974/2, 3974/1, све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 10 – део улице: састоји 
се из целе к.п.бр. 3984/2 и дела катастарске парцеле 
бр. 3284/1 све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 11 – Ул. Бивољска: 
састоји се из делова катастарских парцела бр. 5952/1, 
4016, 4250, 4174, 4172/1, све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 12 – улица - нова: 
састоји се из делова следећих катастарских парцела 
бр. 4015, 4017, 4019/3, 4020/2, 4022, 4023, 4024, 
4025/1, 4026, 4027, 4030, 4031, 4032, 4033, 4038, 4039, 
4040, 4046, 4047, 4048/1, 4048/2 и 4056/3 све КО 
Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 13 – улица Милана 
Грола: састоји се из делова следећих катастарских 
парцела бр. 4065, 4059, 4054, 4055, 4056/3, као и целе 
к.п.бр. 4058, све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 14 – улица Фигина: 
састоји се из делова следећих катастарских парцела 
бр. 4096/6, 4092, 4088/3, 4093/4, као и целе к.п.бр. 
4093/3 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 15 – улица Балканска: 
састоји се из делова следећих катастарских парцела 
бр. 4581, 4122, 4591 и 4592 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 16 – улица Балканска: 
састоји се из дела катастарске парцеле бр. 5954, као и 
целе 4123/2 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 17 – улица -: састоји се 
из дела катастарске парцеле бр. 4187/4 КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 18 – улица -: састоји се 
из делова катастарских парцела бр. 4186/1 и 4183/1, 
КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 19 – улица -: састоји се 
из делова следећих катастарских парцела бр. 4217/2, 
4172/1, 4168, 4167, 4163/1, 4161, 4159/1, 4157, 4155/1, 
4153, 4148/1 и 4148/2, као и целих к.п.бр. 4216/5, 
4213/2, 4209/2, 4207/2, 4204/2, 4200/2, 4197/2, 4193/2, 
4192/5, 4188/4, 4186/2, 4183/2, 4181/2, 4178/2, 4177/2, 
4176/2 и 4175/7, све КО Крушевац.  
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Грађевинска парцела бр. 20 – улица Илије 
Гарашанина: састоји се из делова следећих 
катастарских парцела бр. 4219/1, 4226 и 4217/1 све КО 
Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 21 – улица Железничка 
- део: састоји се од дела катастарске парцеле бр. 
3391/1 КО Бивоље. 

Грађевинска парцела бр. 25 – улица 
Добровољачка: састоји се из делова следећих 
катастарских парцела бр.:4042, 4041/2, 4043, 4044, 
4040, 4048/1, 4049, 4050, 4051 и 4053, као и целе 
к.п.бр. 4045 све КО Крушевац. 

 
 Објекти инфраструктуре 
 
Грађевинска парцела бр. 22 – Трафо-станица: 

састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4092 КО 
Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 24 – Трафо-станица: 
састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4187/5 КО 
Крушевац. 

 
 Зеленило   
 
Грађевинска парцела бр. 23 – јавно зеленило: 

састоји се из делова катастарских парцела бр. 4015 и 
4017 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“ 
 
Плана генералне регулације „Исток 1“ улица 

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

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Ул. Балканска предста-

вља примарну градску саобраћајницу, уједно она је и 
ободна саобраћајница за посматрани простор, којима 
се одвија транзитни саобраћај. Све остале улице 
служе као приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Ободна Ул. Балканска служи за одвијање 

транзитног саобраћаја, а такође служе и за 
непосредни приступ до парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 

сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

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

 Улица Фигина са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.0 метара, са једностраним 
тротоаром минималне ширине 1.50 метара и 
ивичњаком са друге стране; 

 Улица Уроша Предића са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза 5.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Улица Милана Грола са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 5.00 метара и са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Улица (Омладинска –  Боже Грујовића) са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара, са 
једностраним тротоаром минималне ширине 1.50 
метара и ивичњаком са друге стране; 

 Улица Буковичка за једносмеран саобраћај са 
једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 
метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

 Улица Боже Грујовића са планираним 
продужетком до Ул. Теодосијеве за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

 Улица Трибалска за једносмеран саобраћај са 
једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 
метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Улица Теодосијева за једносмеран саобраћај 
са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 
метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара. 

 
Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 

планиране са следећим елементима: 
 
 планирана саобраћајница (Омладинска – O4 – 

Милана Грола) са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.00 метара и са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О1 – О2 – О3) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара и са обостраним тротоарима 
минималне ширине 1.50 метара; 

 планирана саобраћајница (Ул. Бивољска – О2) 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара 
и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О2 – Ул. Илије 
Гарашанина) са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.00 метара, са једностраним тротоаром минималне 
ширине 1.50 метара и ивичњаком са друге стране. 

 планирана саобраћајница (Омладинска – О4) 
са једном саобраћајном тракам, ширине коловоза 3.50 
метара за једносмерни саобраћај. 

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

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

Улицом 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 на коловозу саобраћајница на 

простору плана није дозвољено.Паркирање се врши 
на парцелама корисника у складу са планирани 
наменама и капацитетима. Услови паркирања дати су 
у тачки 4.1.3.- Општа правила за паркирање 

 
Железнички саобраћај 
 
У обухвату Плана налази се следећа јавна 

железничка инфраструктура : 
 Регионална једноколосечна железничка пруга 

Сталаћ - Краљево – Пожега у од око 315 метара, од км 
13+456 до км 13+771, на делу пре железничке станице 
Крушевац, на којој је огранизован јавни путнички и 
теретни саобраћај; 

 Путни прелаз у км 13+456 предметне пруге 
који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и 
зоном потребне прегледности. 

 
Планови развоја железнице на простору 

Плана: 
 
 Просторним планом Републике Србије 

(Службени гласник РС, број 88/10) предвиђена је 
реконструкција и модернизација железничке пруге 
Сталаћ - Краљево – Пожега. У току је израда 
Генералног пројекта и Претходне студије оправда-
ности реконструкције и модернизације железничке 
пруге Сталаћ - Краљево – Рудница који се финансира 
средствима Европске уније (Инвестициони оквир за 
западни Балкан – ИПФ5). У складу са постојећом 
ситуацијом на терену и даљом разрадом техничке 
документације очекује се повећање полупречника 
кривина услед повећања брзине возова, што за 
последицу може имати измену трасе пруге у зони 
улазног скретничког подручја железничке станице 
Крушевац. 

 „Инфраструктура железнице Србије” задржа-

ва коридоре постојећих пруга, као и сво земљиште на 
којем има право коришћења. 

 
Услови  Инфраструктуре железнице Србије за 

израду предметног Плана (бр.2/2019-1629 од 
31.10.2019) 

 
Општи услови 
 
План je израђен у складу са Просторним планом 

Републике Србије Од 2010. до 2020. године 
(Службени гласник РС, број 88/10), Законом о 
планирању и изградњи (Службени гласник РС број 
72/09, 81/09, исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19), Законом о железници (Службени гласник 
РС, број 41/18), Законом о безбедности у 
железничком саобраћају (Службени гласник РС број 
41/18) и Законом о интероперабилности железничког 
система (Службени гласник РС број 41/18). 

Поједини изрази коришћени у овим условима 
имају следеће значење: 

 Железничко подручје је земљишни простор 
на коме се налази железничка пруга, објекти, постро-
јења и уређаји који непосредно служе за вршење 
железничког саобраћаја, простор испод мостова и 
вијадукта, као и простор изнад трасе тунела. 

 Јавна железничка инфраструктура обухва-
та целокупну железничку инфраструктуру која чини 
мрежу којом управља управљач инфраструктуре, 
искључујући пруге и споредне колосеке (индустијске 
пруге и колосеке), који се прикључују на мрежу. 

 Железничка инфраструктура се састоји од 
следећих елемената: 

- Пружни појас; 
- Колосек и подлога колосека, нарочито насип, 

усек, дренажни канали и ровови, зидани ровови, 
пропусти, обложни зидови, засади за заштиту бочних 
нагиба итд, платформе за путнике и робу, укључујући 
и оне у путничким станицама и теретним 
терминалима, ивична стаза и пешачке стазе, 
преградни зидови, живе ограде, ограде, 
противпожарни појасеви, апарати за загревање 
скретница, прелази, застори за заштиту од снега итд; 

- Грађевински објекти, мостови, пропусти и 
други надвожњаци, тунели, покривени усеци и 
подвожњаци, потпорни зидови, структуре за заштиту 
од лавина, одрона итд; 

- Путни прелази укључујући и средства за 
осигурање путних прелаза; 

- Горњи строј, а нарочито шине, ужлебљене 
шине и заштитне шине, прагови и подужне везе, 
колосечни причврсни и спојни прибор, застор 
укључујући туцаник и песак, скретнице прелази итд, 
окретнице и преноснице (осим оних рез.искључиво за 
локомотиве); 

- Прилази за путнике и робу, укључујући 
друмски приступ и приступ за путнике који долазе 
или одлазе пешице; 

- Безбедносни сигналне телекомуникационе 
инсталације на отвореним пругама у станицама и 
ранжирним станицама, укључујући постројења за 
стварање, трансформисање и дистрибуцију 
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електричне енергије за сигнализацију и 
телекомуникацију, зграде за такве инсталације и 
постројења, колосечне кочнице; 

- Инсталације за осветљења потребе саобраћаја 
и безбедности; 

- Постојење за трансформацију и пренос 
електричне енергије за вучу возова: двофазни 
далеководи 110 kV, подстанице изузев разводног 
постројења 110 kV у тој станици, напојни каблови 
између подстаница и контактних водова, контактна 
мрежа и носачи, трећа шина са носачима.   

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

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

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

 Индустријски колосек је железнички 
колосек који се прикључује на мрежу и служи за 
допремање и отпремање робе, као и завршне и друге 
радње (утовар, истовар, маневрисање и сл.) у 
железничком превозу робе, 

 Путни прелаз је место укрштања железничке 
пруге која припада јавној железничкој 
инфраструктури, индустријској железници или 
индустријском колосеку када се на путном прелазу 
налази више колосека. 

 
Посебни услови 
 
 Приликом израде предметног плана, желе-

зничко земљиште је остало јавно грађевинско земљи-
ште са постојећом наменом за железнички саобраћај 
и реализацију развојних програма железнице. 

 Потребно је резервисати простор за реализа-
цију развојних пројекта железнице и то за 
реконструкцију, модернизацију и изградњу постојеће 
деонице пруге, према смерницама из Генералног 
пројекта. Према наведеној техничкој документацији, 
у зависности од усвојене варијанте пројектоване 
брзине пруге, на предметној деоници  од км 13+300 
до км 14+171 је предвиђено оступање од трасе 
постојеће пруге (северно) у опсегу од 60 метара. 

 Нису планирани нови укрштаји друмских 
саобраћајница у нивоу са постојећом јавном 
железничком инфраструктуром, собзиром да је 
чланом 61. Закона о железници (Службени гласник 
РС, број 41/18) пропоисано да размак између два 
укрштаја железничке инфраструктуре и пута не може 
бити мањи од 2000 метара, осим у изузетним 
случајевима које прписује Министар. На парцели коју 
користи железница, а у пржном појасу пруге се налази 

сервисна саобраћајница, која слузи искључиво за 
потребе одржавања пруге и приступа истој. 

 Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник 
железница, као и са индустијским колосеком, али тако 
да размак између железничке пруге и пута буде толики 
да се између њих могу поставити сви уређаји и 
постројења за обављање саобраћаја на прузи и путу, с 
тим да износи најмање 8 метара рачунајући управно на 
осовину најближег колосека до најближе ивице пута. 

 У случају планирања станице за снабдевање 
горивом моторних возила уз коридор друмске 
саобраћајнице, паралелне са железничком пругом, 
потребно је испоштовати одредбе Правилника о 
изменама и допунама Правилника о техничким 
нормативима за безбадност од пожара и експлозија 
станица за снабдевање горивом  превозних средстава 
у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова (Службени 
гласник РС, број 54/2017 и 34/2019). Станица мора 
бити изграђена тако да њени извори опасности буду 
удаљени: 

- Најмање 5,0 метара од границе парцеле, 
- Најмање 3,0 метара од границе парцеле јавне 

намене (саобраћајнице, зелене површине, парка, 
водотока и сличних површина на којима није 
дозвољена градња) 

- Најмање 4,0 метара од колосека за парну вучу 
и 20,0 метара од колосека за дизел или електричну 
вучу (мерено од спољне ивице пружног појаса). 

- Удаљеност се мери од окна улазног отвора 
подземног резервоара, окна у коме су смештени 
прикључци за пуњење, прикључног уређаја на 
станицу на месту за претакање течног нафтног гаса из 
аутоцистерне у резервоар станице, габарити пумпе и 
компресора за покретање течног нафтног гаса и 
габарита за точење горива. 

Приликом израде предметног плана пословни, 
стамбени и комерцијални објекти су планирани ван 
инфраструктурног појаса предметне железничке 
пруге. У инфраструктурном појасу, осим у зони 
пружног појаса, изузетно се могу планирати објекти 
који нису у функцији железничког саобраћаја, а на 
основу издате сагласности управљача инфраструкту-
ре, која се издаје у форми решења и уколико је 
изградња тих објеката предвиђена урбанистичким 
планом локалне самоуправе која прописује њихову 
заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере 
заштите тих објеката. Уколико је због просторних 
ограничења предвиђена задржавање већ изграђених 
објеката на растојању мањем од 25м, изузето се, изван 
насељеног места, а ради омогућавања приступа желе-
зничкој инфраструктури, може планирати задржа-
вање следећих објекта: 

- Ако се железничка пруга налази у нивоу 
терена, објекти се могу планирати на удаљености 
најмање од 13 метара од осе најближег колосека, али 
не на мање од 5 метара од стабилних постројења 
електричне вуче. 

- Ако се железничка пруга налази на насипу, 
објекти се могу планирати на удаљености мањој од 6 
метара од ножице насипа, али не на мањој од 13 
метара од осе најближег колосека. 
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Објекти су планирани ван граница земљишта чији 
је корисник „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

Уколико се предметним Планом локалне само-
управе предвидети задржавање стамбених објекта у 
инфраструктурном појасу, надлежни орган Крушевца је 
у обавези да предузме све мере заштите објекта од 
негативног утицаја одвијаља железничког саобраћаја 
(бука, вибрација, физичка заштита лица и објекта...) 
Уколико нема штетних утицаја услед близине 
железничке пруге на предметне објекте, исто би требало 
недвосмислено назначити у предметном Плану. 

у складу са напред наведеним, потребно је 
израдити Стратешку процену утицаја на животну 
средину у току израде предметног Плана. У делу 
„мера за спречавање негативног утицаја на животну 
средину“ предвидети мониторинг нивоа буке на 
репрезентативним местима. Добијени резултати су 
основ за дефинисање мера заштите од буке (израда 
звучних зидова, повећање звучне изолације на 
објектима, постављање зеленила...), али и других 
објекта за повећање безбедности становништва. 
Реализација ових мера не може бити деоо инвестиција 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

 Објекти као што су: рудници, каменоломи, 
кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и 
други слични објекти не могу се градити у заштитном 
пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући 
управно на осу крајњег колосека. 

 Сви планирани објекти не смеју својом 
изградњом нити експлатацијом угрозити безбедност 
одвијања железничког саобраћаја као ни безбедност 
постојећих објеката јавне железничке инфраструкту-
ре (тунела, мостова и пропуста..). 

 Могуће је планирати уређење зелених 
површина у коридору пруге или индустријског 
колосека, при чему треба водити рачуна, да високо 
растиње мора бити на растојању већем од 10 метара у 
односу на спољну ивицу пружног појаса. 

 У инфраструктурном појасу не планирати 
формирање депонија отпадних материјала, као ни 
трасе инсталације за одвођење површинских и 
отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге 
и индустријских колосека. Одводњавање површин-
ских вода са објеката и слободних површина 
предметног простора мора бити контролисано и 
водити на супротну страну од трупа постојеће 
железничке пруге и индустријских колосека. 

 У инфраструктурном појасу не планирати 
постављање знакова, извора јаке светлости, или било 
којих предмета и справа које бојом, обликом илио 
светлошћу могу смањити видљивост железничких 
сигнала, или који могу довести у забуну раднике у 
вези значења сигналних знакова. 

 Укрштај водовода, канализације, продукто-
вода и других цевовода 90˚, а изузетно се може 
планирати под углом не мањим од 60˚. Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити 
минимум 1,80 метара, мерено од коте горње ивице 
прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода 
(продуктовода). 

На основу Закона о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС број 72/09, 81/09, исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) “Инфра-
структура железнице Србије” а.д. као ималац јавних 
овлашћења, имају обавезу утврђивања услова за 
изградњу објеката, односно издавање локацијских 
услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за 
прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за 
упис права својине на изграђеном објекту.  

У складу са тим сви остали елементи за изградњу 
објекта, друмских саобраћајница, као и сваки продор 
комуналне инфраструктуре кроз труп железничке 
пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски 
каблови и друго) ће бити дефинисан у оквиру 
посебних техничких услова “Инфраструктура 
железнице Србије” а.д. кроз обједињену процедуру. 

 
3.4.2. Нивелација терена 
 
За новопланиране саобраћајнице дато је 

планирано нивелационо решење тачности до на 1cm у 
графичком прилогу бр.4.  

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

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

Планирани тротоари где се у улицама планирају 
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 на тротоарима и на 
слободној површини у оквиру регулације улице.  

Постављање дрвореда не сме да угрожава 
одвијање пешачког саобраћаја, због чега се 
препоручује постављање хоризонталних штитниика 
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: 
 Линеарно зеленило планирати дуж свих 

колских и пешачких комуникација где то дозвољавају 
просторне могућности (ширина тротоара, појас 
регулације, инфраструктура). Избор врста и начин 
садње условљен је положајем, оријентацијом и 
наменом саобраћајнице. 

 Линеарно зеленило се мора планирати 
упоредо са планирањем уличног профила како би се 
ускладила ширина профила и распоред уличних 
инсталација и омогућило формирање дрвореда и 
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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. 

 
Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине.  

 Планом се формира мања зелена површина 
„тачкасто зеленило“ у Омладинској улици на чијој 
површини је реализована трафо станица. У оквиру ове 
површине могуће је проширење капацитета постојеће 
трафо станице. Ова површина се уређује по принципу 
зелене травнате површине са формама жбунастог 
растиња. 

 
3.5.2. Зеленило на површинама остале намене 

- зеленило ограниченог коришћења 
 

Зеленило у оквиру становања  
 
Зеленило у оквиру породичног становања, чини 

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

Учешће зеленила које се формира у зонама 
становања 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. 

 
Зеленило у оквиру површина  за привредне и 

комерцијалне делатности  
 
 Зеленило у склопу ових објеката планира се у 

функцији основне намене објекта, односно простора. 
Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило и архи-
тектонско-пејзажни елементи треба да имају 
одговарајуће естетске карактеристике. 

 Зеленило у оквиру ових површина 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 зеленила у функцији заштите (бука, 
мириси и сл.) или декоративну улогу. Већим учешћем 
високог дрвећа може се створити визуелна и звучна 
баријера.  

 Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који 
се односе на уређење простора, а на основу 
дефинисаних општих услова за одређену намену. 

 
Зеленило специфичне намене  
 
У границама пружног појаса, важе услови 

Жележница Србије, који се односе на озелењавање: 
 
 Заштитни појас зеленила могуће је планирати 

на минималном растојању од 10м од пружног појаса, 
односно 16-18м од осе колосека. 

 
3.6. Услови за уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре 
 

3.6.1. Услови за уређење и изградњу  
комуналне и водоприврене инфраструктуре,  
хидротехничких инсталација и објеката 
 

Водоводна мрежа 
 
Неопходно је извршити реконструкцију водово-

дне 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 реконструкци-
јом 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 при-
кључак 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.  
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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 не смеју се 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). 

 
Фекална канализација 
 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираној 
саобраћајници предвиђена је изградња фекалне 
канализације са уливом у постојећи колектор тј. 
Канализацију отпадних вода.  

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

Димензија уличне канализације износи мин 
200мм, а кућног прикључка150 мм. Падови 
цевовода су према важећим прописима, а услови 

прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод"Крушевац. 

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

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

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

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

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

 
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 водонепр-
опусност 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 
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један прикључак на уличну канализациону мрежу; 
 отпадне воде се одводе превасходно гравита-

ционим 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; 

 
Атмосферска канализација   
 
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 пласти-чних 
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 прорачу-
ном (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. 

 
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 инфраструктурних објеката не 
смеју се 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 
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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 

 
Pjs = p x S x k 

 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора 
и (p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према 
обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m

 

 

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

 
На основу претпостављених површина новопла-

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

  у урбанистичкој целини 3.1.1.А - Pj=97,82kW 

  у урбанистичкој целини 3.1.1.Б  - Pj=1644,64kW 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката.   

У склду са Закључком Комисије за планове бр. 
350-621/2018 од 17.12.2019.год., дефинисана су тачна 
места трафостаница као и њихова места која су дата у 
графичком прилогу.  

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  Локације новопланираних трафостаница 
су обавезујуће, и свака измена локације подразумева 
и измену целог предметног плана. Изградња 
трафостаница планирана је на парцелама тј.површина 
јавне намене: 

Грађевинскиј парцели бр. 22 – Трафо-станица: 
састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4092 КО 
Крушевац. 

Грађевинској парцели бр. 24 – Трафо-станица: 
састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4187/5 КО 
Крушевац. 

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 бр.8 

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 
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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   канализа-
ционих цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла 
од водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове. При укрштању, енергетски кабл 
може да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове. Уколико не могу да се постигну размаци 
према горњим тачкама на тим местима енергетски 
кабл се провлачи кроз заштитну цев. На местима 
паралелног вођења или укрштања енергетског кабла 
са водоводном или канализационом цеви, ров се копа 
ручно (без употребе механизације). 
 

Приближавање и укрштање енергетских 
каблова са гасоводом 

 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова 

дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
3.6.3. Услови за уређење и изградњу 

телекомуникационе инфраструктуре 
 
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 бр.8 

Фиксна телефонија 
 
ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 

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

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

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

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

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

 
3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 

Топлотна енергија 
 
Напајање постојећих објеката топлотном енерги-

јом са система даљинског грејања на подручју плана 
могуће је извести из постојећих топловода. ЈКП 
„Градска топлана“ Крушевац не планира замену 
постојећих инсталација. 

 
Гасификација 
 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа 

(ДГМ) на подручју ПДР-а „Бивоље 2“ је   изведена  за  
потребе свих постојећих и новопланираних 
потрошача природног гаса на планском подручју. 
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Новопланиране улице на подручју ПДР-а 
снабдевају се природним гасом са постојећ 
дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ). У графичком 
прилогу бр.9 дат је положај новопланираних траса 
гасовода. Постојеће и новопланиране трасе гасовода 
обезбеђују несметано прикључење свих новопла-
нираних потрошача на дистрибутивну гасоводну 
мрежу подручја 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. 

 
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 обухва-

ћеног Планом 
 
3.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара 
 
Прегледом диспозијије предметног подручја 

Плана, а на основу увида у расположиву документацију 
и Извештаја стручних сарадника бр.1926/2 од 
10.12.2019.г. Завода за заштиту споменика културе 
Краљево, 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.1926/3 од 
10.12.2019.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. - Решење Завода за заштиту природе 
Србије 03бр.020-3169/2 од 04.12.2019.  

 
Општи услови и мере заштите 
 
 забрањено је испуштање отпадних вода и 

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

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

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

 
3.8.3. Услови и мере заштите животне средине  
 
У складу са чл.10 Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу (I број: 350-725/2018. 
усвојеној на седници одржаној 25.12.2018. г.) и на основу 
Одлуке о неприступању изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације „Бивоље 2“ у 
Крушевцу на животну средину, IV бр. 350-696 од 
21.12.2018.г.  не приступа се изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину.  

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

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

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

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 

Плана:  
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
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минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва.  

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

 
Смернице и мере заштите вода: 
 
 квалитет пречишћених атмосферских вода, пре 

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

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

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

 
Смернице и мере заштите земљишта 

обухватају: 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са 

заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача 
преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе 
из вода у земљиште. Прикупљање комуналног отпада 
вршиће се постављањем контејнера за сакупљање 
комуналног отпада. Евакуацију комуналног отпада 
вршити у складу са важећим прописима. 

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

 власник/власници објеката који ће се градити 
су обавезни да простор за смештај контејнера 
обезбеде у оквиру парцеле на којој се објекат налази 
 

Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације план-
ских решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере компензације на подручју 
Плана подразумевају пејзажно уређење појединачних 
парцела. 

 промовисати пејзажно уређење појединачних 
парцела; 

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

 повезати јавне зелене површине у једниствен 
систем зеленила. 

 
3.8.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
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 није област са 
сопственим трусним жариштем.  

При изради техничке документације водити 
рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) 
и исту урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 

објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(Сл.лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).  

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени 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 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 материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

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

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

 
 у јавним и објектима јавне намене (јавна 

управа, школе, објекти културе, подземне и веће 
гараже, трафо станице, котларнице, пословне 
просторије и други објекти), у свему се морају 
применити прописане мере за заштиту од пожара; 

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

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

 стамбени објекти за вишепородично стано-
вање 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); 
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 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 нормати-
вима 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. 217-430/19 од 24.10.2019. год.  

 
3.8.6. Услови прилагођавања потребама  
одбране земље и мере заштите од ратних  
дејстава 
 
Према условима Министарства одбране, Сектор 

за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру 
под бр.20900-4 од 12.12.2019год. обухваћена је зона 
контролисане градње око војног комплекса „Цар 
Лазар“ која износи 75м од границе комплекса. 

 У зони контролисане изградње за потребе 
уређења и изградње објеката потребна је сагласност 
Министарства одбране. 

 
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 плани-
рања, 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 осигу-
рати услове за несметано кретање на следећи начин: 

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

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са 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. 

 
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 
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 
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:  

 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

 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. 
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Опште мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 
 рационална употреба квалитетних енергената 

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

 рационално коришћење необновљивих 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 пре-

парцелације 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, 
132/2014, 145/14,83,/18, 31/19 и 37/19-др. Закон )  

 за изградњу објеката комерцијалних делатно-
сти типа КД-041  

 за изградњу објеката комерцијалних делатно-
сти као основног објекта (комерцијалне делатности 
када је заступљене 100% на парцели)  

 
Планом нису предвиђене локације односно 

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

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

заједно са општим правилима  
 
4.1.Општа правила на простору Плана 
 
4.1.1. Општа правила за парцелацију и 

препарцелацију и формирање грађевинске 
парцеле 

 
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површи-
ни, која је изграђена или планом предвиђена за изгра-
дњу. 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kV мора имати димензије 6м x 5м, а снаге 
2x630 kV, 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: 
 
 Становање - За паркирање возила за сопствене 

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

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

 Привредне делатности - За паркирање возила 
за сопствене потребе (путничких и теретних возила), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели – једно 
паркинг место на 200м2 корисног простора. 

 
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 површина и објеката  
и  могућим компатибилним наменама“  

Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката планираних намена: 
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 Породично становање – тип ПС-01 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

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

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

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

организују на нивоу целине или дела целине и чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. 

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

 
Могуће компатибилне (допунске) намене обје-

ката који се могу градити 
 
Као компатибилна намена планираној намени у 

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

ње свих врста непроизводних делатности, (трговину, 
угоститељство, занатство - услужни део, пословне и 
финансијске услуге и друге пословне просторе, 
објекте у функцији туризма и сл.), чији су садржаји 
еколошки и функционално примерени становању и 
планираним наменама у окружењу. Садржаји 
комерцијалних делатности не смеју угрожавати 
остале намене  посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

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

мевају изградњу објеката у функцији туризма: хотели, 
мотели, коначишта, апартмани и сл.  

У зависности од просторних могућности 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 
 
 Привредне делатности – тип ПД-03,  
 
Привредне делатности овог типа подразумевају 

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

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

 

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

 
Изградња помоћних објеката 
 
- На грађевинским парцелама са породичним 

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

- Минимална удаљеност помоћног објекта од 
граница суседних парцела је 1.5м. Постављање отвора 
према суседним парцелама је могућа само  са мин. 
парапетом 1,6м.  

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

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

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

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

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

- За објекте комерцијалних и привредних 
делатности није дозвољена намена чија би делатност 
угрозила животну средину и планирану намену 
урбанистичких целина са било ког аспекта. 

 
Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

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

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

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као макси-

малне дозвољене вредности које се не могу преко-
рачити и односе се на:  

 Индекс заузетости (ИЗ) парцеле је однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 



 72                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                               26.09.2020.  

 

планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%). 

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

 
Вертикална регулација 
 
- Висина објекта је растојање од нулте коте 

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

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

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

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

 
Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле 

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

линије суседне грађевинске парцеле за: 
 слободностојеће објекте на делу бочног 

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

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

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

- На парцелама које не испуњавају услов 
минималне ширине фронта нови објекти се могу 
постављати  на растојањима : 

 слободностојећи објекти на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојећи објекти на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

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

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

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

 
 

Правила за реконструкцију, доградњу и адапта-
цију постојећих објеката 

 
- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

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

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

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

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

 на делу објекта према предњем дворишту ако 
је грађевинска линија на 3м – 1,6м, али укупна 
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површина грађевинских елемената не може прећи 
50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према предњем дворишту ако 
је грађевинска мања од  3м – 1м, 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 северне оријентације уколико је растојање 
од суседне грађ.парцеле мање од 1,5 нису дозвољени 
испади  

 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 објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (ако је растојање 
одсуседне грађ.парцеле мање  од 2,5) – 0,5м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

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

 
Отворене спољне степенице 
 
- Степенице којима се савладава висина већа од 

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

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

 
Услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели  
 
- Свака новоформирана грађевинска парцела 

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

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

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

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

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

-Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу, изузетно могу бити равни уколико 
одговара архитектонској форми објекта односно  

врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 
обликовним карактеристикама окружења. 

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

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

 
Услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

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

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

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

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

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

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

 
Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

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

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

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

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

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

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

 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 
површине 

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

 
Инжењерскогеолоши услови  
 
- У фази израде техничке документације, у 

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

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

3.1.1.А. 
 
Планирана врста и намена објеката - 

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

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

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

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

- За новопланиране објекте породичног стано-
вања параметри су дати у табели 

 
урбанистички параметри породичног становања 
ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

ПС-01 
 

До  
П+1+Пк 

слободно-
стојећи 

50 

300 12 

преки-
нути низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

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

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

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

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

- Забрањена је изградња економских објеката. 
-Кровови се обавезно изводе као коси, 

вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.  

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

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

- Услови изградње помоћних објеката, грађе-
вински елементи, правила за архитектонско облико-
вање и остали урбанистички услови дати су  у општим 
правилима грађења тачка 4.1.4. 

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

задржавају уз могућност интервенција у оквиру 
урбанистичких параметара датих планом. 

- Дозвољене су комерцијалне делатности које 
подразумевају: трговину, угоститељство, занатство 
(услужни део), пословне и финансијске услуге и друге 
пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл. 

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

- Садржаји комерцијалних делатности могу се 
организовати и у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. За изградњу објекта комерцијалне 
делатности користе се урбанистички параметри 
дефинисани за породично становање типа ПС-01 
макс.спратности П+1. 

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

- Уз објекте комерциланих делатности дозвољена 
је изградња помоћних објеката спратности П, чија 
површина улази у максимални индекс заузетости 
парцеле. 

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

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних 
делатности, забрањено је  складиштење и отворена 
стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластика и сл. 
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Пратећа намена 
 
 Привредне делатности ПД-02 
 
- Постојећи објекти у оквиру привредног 

комплекса „БГ продукт“ се задржавају, уз могућност 
проширења комплекса на суседне парцеле. 

- На постојећим објектима дозвољене су све врсте 
интервенција – реконструкција, доградња, адаптација, 
санација, инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање у циљу унапређења развоја и одржавања 
комплекса.  

 
урбанистички параметри привредних делатности 

типа ПД-02 
 

тип 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 45% 800 16 

 
- Привредне делатности могу бити организоване 

у склопу једног или више објеката на парцели. 
- Уз објекте привредних делатност дозвољена је 

изградња помоћних објеката. 
- Услови паркирања дати су у општим правилима 

за паркирање тачка 4.1.3. 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 20%. 
 
 Привредне делатности ПД-03 
 
- Привредне делатности овог типа подразумевају 

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

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

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

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

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

 
4.2.2. Посебна правила грађења у 

инфраструктурном појасу пруге 
 
- Постојећи објекти који су изаграђени у 

инфраструктурном појасу (земљишни појас са обе 
стране пруге у ширини од 25м од осе колосека са обе 
стране колосека се задржавају. 

- На објектима је могуће вршити интервенције 
потребне за нормално функционисање, побољшање 
услова становања и осавремењавање објеката: 
адаптација, санација, замена крова (без промене 

висине и габарита),  инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

- Постојеће објекте појачано изоловати у смислу 
звучне изолације, услед близине одвијања железни-
чког саобраћаја (појачан ниво буке). Надлежни орган 
Крушевца је у обавези да предузме све мере заштите 
објекта од негативног утицаја одвијаља железничког 
саобраћаја (бука, вибрација, физичка заштита лица и 
објекта...) уз обавезу постављања звучних зидова или 
баријера у виду компактног зеленила.  

- Уређене зелене површине постављају тако да 
високо растиње мора бити на растојању већем од 10м 
у односу на спољну ивицу пружног појаса. 

- Није дозвољена доградња/надградња постојећих 
објеката.  

- Није дозвољена изградња нових објеката. 
- Изградња се дозвољава искључиво ван инфра-

сруктурног појаса, а у складу са правилима за 
подцелину 3.1.1.А. 

  
4.2.3. Посебна правила грађења за подцелину 

3.1.1.Б.  
 
Планирана врста и намена објеката - поро-

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

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

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

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

- За новопланиране објекте породичног 
становања параметри су дати у табели 

 
урбанистички параметри породичног становања 

ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

ПС-01 
 

До  
П+1+Пк 

слободно-
стојећи 

50 

300 12 

преки-
нути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта 
може бити минимално 250м2, уколико је то 
катастарски затечено стање. У том случају 
урбанистички параметри су: мин. ширина фронта 
парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, са највише 2 
стамбене јединице. 
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- Правила за међусобну удаљеност објекта и 
објеката од границе грађ.парцеле породичног 
становања дата су у општим правилима грађења, 
тачка 4.1.4. 

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

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

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

- Забрањена је изградња економских објеката. 
- Кровови се обавезно изводе као коси, 

вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.  

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

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

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

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- Дозвољене су комерцијалне делатности које 

подразумевају: трговину, угоститељство, занатство 
(услужни део), пословне и финансијске услуге и друге 
пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл. 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за породично становање типа ПС-01, 
макс.спратности П+1. 

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

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели али 
само уз улице: 

 
 Балканску (примарна) , макс.спратности 

П+3+ПС (повучени спрат) и макс.Из 50% 
 Бивољску и Омладинску (секундарне) и Ул. 

Илије Гарашанина (уз источну границу Плана), макс 
спратности П+1 и макс.Из 45% 

- Постојећи објекти комерцијалних делатности 
који имају веће параметре, односно ИЗ од дозвољених 
планом  се задржавају уз могућност реализације 
макс.спратности дате Планом. 

- Надградњу постојећих објеката комерцијалних 
делатности (у Ул. Балканској) до максималне пла-
ниране спратности могуће је извести, уколико се  
докаже да планирана надградња не угрожава статичку 
стабилност објекта. Све планиране интервенције на 
објекту у погледу извођења радова или фазне изгра-
дње морају бити у складу са постојећим конструкти-

вним системом објекта.Радове изводити тако да не 
угрожавају начин коришћења предметног, однсно 
суседних објеката у функционалном и конструктив-
ном смислу. 

- Уз објекте комерциланих делатности дозвољена је 
изградња помоћних објеката спратности П, чија повр-
шина улази у максимални индекс заузетости парцеле. 

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

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

 
 Комерцијалне делатности КД-041  
 
- Комерцијалне делатности подразумевају изгра-

дњу објеката у функцији туризма: хотели, мотели, 
коначишта, апартмани. У зависности од просторних 
могућности могу се планирати садржаји спорта и 
рекреације партерног типа. 

Објекти типа КД-041 могуће је реализовати уз Ул. 
Балканску (примарна) макс.спратности до П+3+ПС 
(ПС-повучени спрат), док је уз Ул. Илије Гарашанина 
(уз источну границу Плана) макс.спратност П+1. 

 
урбанистички параметри комерцијалних 

делатности типа КД-041 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

ПС-01 
 

До  
П+3+ПС 

слободно-
стојећи 

50 600 20 

преки-
нути низ 

50 600 15 

 
- Међусобна удаљеност од других објеката је нај-

мање 1/2 висине вишег објекта. Растојање се може сма-
њити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти на нас-
прамним бочним фасадама не садрже отворе на стам-
беним и пословним просторијама, али не мање од 5м. 

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

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 20% 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 гео-
детских радова 

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

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

 
5.2. Израда урбанистичко техничке 

документације 
 

Израда Урбанистичког пројекта 
 
Урбанистички пројекат се ради у складу са 

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

 
Израда Пројекта парцелације, препарцелације, 

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

 
- Грађевинска парцела се формира деобом или 

спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

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

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

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

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

- Исправка граница суседних катастарских парце-
ла и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чла-
ном 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, 37/19-др. 
Закон и 9/2020 ) и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбани-
стичког планирања. 

 
5.3. Други елементи значајни за спровођење 

Плана 
 
Изградња у складу са одредбама плана  
 
- Свака изградња објеката, реконструкција, 

доградња и надградња објеката, односно извођење 
грађевинских и других радова у оквиру подручја 
захваћеног Планом мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом. 

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

 
Изградња комуналне инфраструктуре  
 
- Приликом изградње комуналне инфра-

структуре, опремања и уређења простора могућа су 
мања одступања због усклађивања елемената техни-
чког 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 регу-
лационе и грађевинске линије до привођења пла-
нираном регулационом решењу дозвољено је: инве-
стиционо и текуће (редовно) одржавање објекта и 
замена кровне конструкције без промене вертикалног 
и хоризонталног габарита. 
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Аналитичко-геодетски елементи за пренос 

Координате новопланираних тачака за пренос граница јавне намене 
 
 

     1    7527470.98    4827241.45           

                  2    7527471.67    4827240.72           

                  3    7527472.28    4827239.91           

                  4    7527472.80    4827239.03           

                  5    7527479.82    4827225.40           

                  6    7527487.60    4827210.31           

                  7    7527488.14    4827209.26           

                  8    7527494.51    4827196.88           

                  9    7527495.35    4827195.32           

                 10   7527496.21    4827193.77           

                 11   7527497.09    4827192.24           

                 12   7527498.01    4827190.73           

                 13    7527501.46    4827185.10           

                 14    7527509.33    4827172.27           

                 15    7527509.98    4827171.23           

                 16    7527510.66    4827170.21           

                 17    7527511.35    4827169.20           

                 18    7527512.06    4827168.20           

                 19    7527514.38    4827164.89           

                 20    7527518.68    4827172.60           

                 21    7527517.07    4827171.97           

                 22    7527515.52    4827172.04           

                 23    7527514.11    4827172.70           

                 24    7527513.06    4827173.84           

                 25    7527501.42    4827192.82           

                 26    7527500.54    4827194.27           

                 27    7527499.69    4827195.74           

                 28    7527498.86    4827197.23           

                 29    7527498.06    4827198.73           

                 30    7527479.67    4827234.44           

                 31    7527478.04    4827237.58           

                 32    7527477.11    4827239.32           

                 33    7527476.12    4827241.03           

                 34    7527475.08    4827242.71           

                 35    7527473.98    4827244.35           

                 36    7527471.80    4827247.47           

                 37    7527470.74    4827249.11           

                 38    7527469.78    4827250.82           

                 39    7527468.94    4827252.59           

                 40    7527468.18    4827254.52           

                 41    7527467.62    4827256.28           

                 42    7527467.13    4827258.18           

                 43    7527466.95    4827258.14           

                 44    7527466.25    4827258.00           

                 45    7527619.22    4827183.95           

                 46    7527618.20    4827184.55           

                 47    7527617.04    4827184.82           

                 48    7527615.87    4827184.75           

                 49    7527557.62    4827129.70           

                 50    7527554.02    4827132.95           

                 51    7527536.24    4827149.00           

                 52    7527536.14    4827149.08           

                 53    7527517.91    4827165.53           

                 54    7527517.22    4827166.10           

                 55    7527558.43    4827139.06           

                 56    7527557.34    4827138.72           

                 57    7527556.20    4827138.58           

                 58    7527555.05    4827138.66           

                 59    7527553.95    4827138.96           

                 60    7527552.10    4827140.07           

                 61    7527537.22    4827153.50           

                 62    7527524.84    4827164.67           

                 63    7527523.71    4827166.03           

                 64    7527522.91    4827168.35           

                 65    7527522.86    4827169.42           

                 66    7527523.21    4827171.15           

                 67    7527524.04    4827172.71           

                 68    7527531.21    4827182.35           

                 69    7527533.54    4827185.49           

                 70    7527535.23    4827187.78           

                 71    7527536.88    4827190.08           

                 72    7527538.36    4827192.19           

                 73    7527540.11    4827194.76           

                 74    7527541.69    4827197.12           

                 75    7527543.24    4827199.50           

                 76    7527555.57    4827217.86           

                 77    7527557.06    4827219.98           

                 78    7527558.13    4827221.56           

                 79    7527559.12    4827223.17           

                 80    7527560.05    4827224.83           

                 81    7527560.90    4827226.53           

                 82    7527561.68    4827228.26           

                 83    7527562.39    4827230.03           

                 84    7527562.98    4827231.61           

                 85    7527570.09    4827250.60           

                 86    7527570.45    4827251.52           

                 87    7527573.36    4827259.15           

                 88    7527574.11    4827260.73           

                 89    7527574.38    4827261.17           

                 90    7527618.19    4827244.93           

                 91    7527628.54    4827241.46           

                 92    7527630.29    4827240.41           

                 93    7527630.76    4827240.13           

                 94    7527631.72    4827237.97           

                 95    7527631.77    4827237.26           

                 96    7527631.89    4827235.44           

                 97    7527628.75    4827222.73           

                 98    7527638.02    4827250.95           

                 99    7527637.44    4827249.69           

                100    7527636.57    4827248.62           

                101    7527635.44    4827247.83           

                102    7527634.14    4827247.37           
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                103    7527632.76    4827247.29           

                104    7527631.41    4827247.59           

                105    7527603.46    4827258.06           

                106    7527578.51    4827270.11           

                107    7527578.05    4827271.14           

                108    7527577.79    4827272.25           

                109    7527577.75    4827273.38           

                110    7527577.92    4827274.50           

                111    7527576.92    4827270.87           

                112    7527584.24    4827290.84           

                113    7527588.98    4827303.11           

                114    7527594.45    4827317.25           

                115    7527595.60    4827320.23           

                116    7527596.35    4827322.02           

                117    7527597.21    4827323.77           

                118    7527598.16    4827325.46           

                119    7527599.21    4827327.10           

                120    7527600.35    4827328.67           

                121    7527600.70    4827329.12           

                122    7527601.58    4827330.17           

                123    7527602.89    4827331.61           

                124    7527603.64    4827332.38           

                125    7527604.67    4827333.49           

                126    7527605.65    4827334.65           

                127    7527606.57    4827335.84           

                128    7527607.45    4827337.09           

                129    7527608.26    4827338.36           

                130    7527610.55    4827342.11           

                131    7527616.46    4827351.81           

                132    7527619.10    4827356.14           

                133    7527619.31    4827356.47           

                134    7527620.03    4827357.31           

                135    7527621.22    4827358.22           

                136    7527622.60    4827358.80           

                137    7527624.08    4827359.02           

                138    7527625.57    4827358.86           

                139    7527663.21    4827334.04           

                140    7527663.56    4827333.29           

                141    7527663.81    4827332.50           

                142    7527667.00    4827337.85           

                143    7527666.13    4827337.94           

                144    7527665.30    4827338.22           

                145    7527664.55    4827338.67           

                146    7527661.68    4827340.86           

                147    7527658.17    4827343.55           

                148    7527656.48    4827344.84           

                149    7527651.19    4827348.83           

                150    7527644.27    4827353.71           

                151    7527643.47    4827354.24           

                152    7527642.64    4827354.70           

                153    7527620.56    4827366.14           

                154    7527619.84    4827364.95           

                155    7527618.45    4827362.68           

                156    7527615.80    4827358.32           

                157    7527613.46    4827354.49           

                158    7527604.87    4827340.39           

                159    7527603.97    4827338.99           

                160    7527602.98    4827337.64           

                161    7527601.92    4827336.35           

                162    7527600.79    4827335.12           

                163    7527599.72    4827334.01           

                164    7527598.92    4827333.18           

                165    7527597.57    4827331.70           

                166    7527596.33    4827330.13           

                167    7527595.20    4827328.48           

                168    7527594.17    4827326.76           

                169    7527593.70    4827325.87           

                170    7527593.27    4827324.98           

                171    7527592.48    4827323.14           

                172    7527590.00    4827316.74           

                173    7527584.54    4827302.65           

                174    7527580.87    4827293.19           

                175    7527575.29    4827278.80           

                176    7527574.85    4827277.65           

                177    7527574.25    4827276.05           

                178    7527573.24    4827273.29           

                179    7527572.25    4827270.52           

                180    7527571.30    4827267.73           

                181    7527570.64    4827265.76           

                182    7527570.37    4827264.94           

                183    7527569.48    4827262.14           

                184    7527568.61    4827259.33           

                185    7527567.77    4827256.50           

                186    7527560.76    4827237.08           

                187    7527559.79    4827234.46           

                188    7527558.83    4827231.85           

                189    7527558.16    4827230.17           

                190    7527557.43    4827228.53           

                191    7527556.47    4827226.61           

                192    7527555.75    4827225.33           

                193    7527554.81    4827223.80           

                194    7527553.80    4827222.30           

                195    7527548.70    4827215.10           

                196    7527546.60    4827212.05           

                197    7527544.67    4827209.17           

                198    7527542.78    4827206.25           

                199    7527540.31    4827202.56           

                200    7527537.83    4827198.88           

                201    7527536.64    4827197.11           

                202    7527535.44    4827195.35           

                203    7527532.84    4827191.54           

                204    7527530.33    4827187.87           

                205    7527519.68    4827173.54           

                206    7527662.77    4827334.75           

                207    7527636.76    4827101.82           

                208    7527634.59    4827108.88           

                209    7527693.97    4827359.29           

                210    7527712.49    4827377.99           

                211    7527701.16    4827379.45           

                212    7527693.46    4827372.97           
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                213    7527693.26    4827374.12           

                214    7527692.89    4827375.23           

                215    7527641.85    4827459.74           

                216    7527640.86    4827461.92           

                217    7527639.59    4827464.59           

                218    7527638.23    4827467.21           

                219    7527636.77    4827469.78           

                220    7527635.22    4827472.30           

                221    7527631.20    4827478.53           

                222    7527583.99    4827542.16           

                223    7527582.88    4827542.99           

                224    7527581.67    4827543.66           

                225    7527580.38    4827544.16           

                226    7527579.03    4827544.47           

                227    7527577.66    4827544.60           

                228    7527571.39    4827540.57           

                229    7527561.96    4827531.19           

                230    7527560.44    4827529.55           

                231    7527558.97    4827527.87           

                232    7527557.95    4827526.63           

                233    7527565.96    4827546.50           

                234    7527542.00    4827542.80           

                235    7527540.96    4827544.88           

                236    7527759.34    4827620.63           

                237    7527741.46    4827620.69           

                238    7527735.28    4827620.62           

                239    7527729.10    4827620.35           

                240    7527722.94    4827619.90           

                241    7527716.79    4827619.25           

                242    7527710.67    4827618.42           

                243    7527704.57    4827617.39           

                244    7527698.51    4827616.18           

                245    7527692.49    4827614.78           

                246    7527686.52    4827613.20           

                247    7527680.59    4827611.43           

                248    7527647.14    4827600.88           

                249    7527642.28    4827599.26           

                250    7527637.47    4827597.47           

                251    7527632.72    4827595.53           

                252    7527628.04    4827593.44           

                253    7527623.43    4827591.19           

                254    7527618.90    4827588.80           

                255    7527614.44    4827586.25           

                256    7527610.08    4827583.56           

                257    7527605.80    4827580.73           

                258    7527601.62    4827577.76           

                259    7527585.24    4827565.70           

                260    7527583.18    4827564.08           

                261    7527581.24    4827562.33           

                262    7527579.41    4827560.46           

                263    7527583.65    4827553.96           

                264    7527584.10    4827551.79           

                265    7527585.14    4827550.10           

                266    7527587.16    4827547.79           

                267    7527588.81    4827545.86           

                268    7527590.45    4827543.91           

                269    7527592.06    4827541.94           

                270    7527593.66    4827539.95           

                271    7527609.03    4827518.42           

                272    7527616.03    4827508.21           

                273    7527633.32    4827486.77           

                274    7527635.25    4827484.13           

                275    7527637.09    4827481.44           

                276    7527638.87    4827478.70           

                277    7527640.56    4827475.91           

                278    7527642.17    4827473.08           

                279    7527698.25    4827380.03           

                280    7527698.94    4827379.75           

                281    7527699.67    4827379.56           

                282    7527700.41    4827379.46           

                283    7527583.88    4827555.68           

                284    7527584.72    4827557.47           

                285    7527586.10    4827558.89           

                286    7527598.34    4827567.89           

                287    7527605.18    4827572.92           

                288    7527607.85    4827574.85           

                289    7527610.56    4827576.71           

                290    7527614.06    4827578.98           

                291    7527616.12    4827580.26           

                292    7527618.95    4827581.94           

                293    7527621.82    4827583.55           

                294    7527624.72    4827585.11           

                295    7527627.66    4827586.60           

                296    7527630.63    4827588.03           

                297    7527631.97    4827588.65           

                298    7527633.62    4827589.39           

                299    7527636.65    4827590.68           

                300    7527637.50    4827591.03           

                301    7527637.51    4827591.03           

                302    7527639.71    4827591.91           

                303    7527718.07    4827613.00           

                304    7527728.75    4827614.18           

                305    7527730.01    4827613.85           

                306    7527731.17    4827613.25           

                307    7527731.88    4827612.69           

                308    7527732.97    4827611.38           

                309    7527733.52    4827610.20           

                310    7527734.30    4827607.94           

                311    7527738.49    4827595.71           

                312    7527741.80    4827586.09           

                313    7527738.06    4827609.44           

                314    7527737.88    4827611.32           

                315    7527738.59    4827613.07           

                316    7527740.02    4827614.30           

                317    7527741.27    4827614.70           

                318    7527760.87    4827614.63           

                319    7527762.76    4827614.31           

                320    7527764.16    4827613.86           

                321    7527764.74    4827613.62           

                322    7527765.50    4827613.24           
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                323    7527755.78    4827593.90           

                324    7527749.95    4827587.09           

                325    7527748.29    4827584.86           

                326    7527747.23    4827585.20           

                327    7527746.36    4827585.90           

                328    7527745.51    4827562.24           

                329    7527742.37    4827555.80           

                330    7527781.16    4827422.58           

                331    7527783.17    4827416.06           

                332    7527830.28    4827245.29           

                333    7527832.69    4827236.35           

                334    7527856.22    4827154.43           

                335    7527904.17    4826938.93           

                336    7527840.70    4827168.36           

                337    7527838.96    4827174.95           

                338    7527783.81    4827373.86           

                339    7527777.32    4827397.69           

                340    7527743.86    4827579.65           

                341    7527743.48    4827581.20           

                342    7527695.51    4827359.12           

                343    7527696.87    4827358.39           

                344    7527697.85    4827357.19           

                345    7527698.31    4827355.70           

                346    7527698.46    4827354.19           

                347    7527698.85    4827351.05           

                348    7527699.18    4827349.06           

                349    7527699.78    4827346.17           

                350    7527700.31    4827344.00           

                351    7527701.03    4827341.51           

                352    7527701.84    4827339.05           

                353    7527702.34    4827337.62           

                354    7527705.25    4827329.36           

                355    7527705.45    4827328.80           

                356    7527706.89    4827324.68           

                357    7527710.53    4827314.34           

                358    7527712.99    4827307.00           

                359    7527715.36    4827299.90           

                360    7527720.22    4827285.35           

                361    7527723.55    4827276.49           
         362    7527726.98    4827267.41           

                 363    7527728.25    4827264.42           

                364    7527729.97    4827261.06           

                365    7527731.95    4827257.84           

                366    7527732.51    4827257.02           

                367    7527734.16    4827254.78           

                368    7527736.20    4827252.32           

                369    7527739.23    4827249.19           

                370    7527742.08    4827246.70           

                371    7527751.18    4827239.31           

                372    7527763.46    4827229.36           

                373    7527766.16    4827226.96           

                374    7527768.63    4827224.33           

                375    7527771.42    4827220.66           

                376    7527772.81    4827218.45           

                377    7527774.48    4827215.26           

                378    7527775.86    4827211.92           

                379    7527776.94    4827208.48           

                380    7527779.26    4827199.65           

                381    7527781.22    4827192.22           

                382    7527784.37    4827180.26           

                383    7527785.13    4827177.54           

                384    7527785.97    4827174.82           

                385    7527789.36    4827164.37           

                386    7527789.64    4827162.92           

                387    7527789.56    4827161.45           

                388    7527789.12    4827160.04           

                389    7527788.35    4827158.78           

                390    7527787.30    4827157.75           

                391    7527786.02    4827157.00           

                392    7527802.42    4827161.70           

                393    7527800.87    4827161.39           

                394    7527799.30    4827161.50           

                395    7527797.80    4827162.01           

                396    7527796.49    4827162.90           

                397    7527795.46    4827164.10           

                398    7527794.77    4827165.52           

                399    7527791.30    4827176.22           

                400    7527790.40    4827179.14           

                401    7527789.61    4827181.97           

                402    7527784.55    4827201.16           

                403    7527782.26    4827209.88           

                404    7527781.40    4827212.76           

                405    7527781.03    4827213.80           

                406    7527779.46    4827217.59           

                407    7527778.80    4827218.95           

                408    7527777.55    4827221.23           

                409    7527776.70    4827222.64           

                410    7527775.33    4827224.67           

                411    7527772.80    4827227.91           

                412    7527769.99    4827230.90           

                413    7527766.92    4827233.63           

                414    7527756.88    4827241.78           

                415    7527746.70    4827250.04           

                416    7527743.40    4827252.96           

                417    7527740.38    4827256.16           

                 418    7527738.22    4827258.84           

                419    7527737.64    4827259.62           

                420    7527735.23    4827263.30           

                421    7527733.14    4827267.18           

                422    7527731.41    4827271.23           

                423    7527731.19    4827271.82           

                424    7527725.53    4827286.84           

                425    7527720.54    4827301.75           

                426    7527715.74    4827316.10           

                427    7527713.18    4827323.40           

                428    7527710.95    4827329.72           

                429    7527710.72    4827330.39           

                430    7527709.62    4827333.50           

                431    7527707.95    4827338.24           

                432    7527707.70    4827338.97           
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                433   7527707.03     4827340.88           

                434    7527706.28    4827343.13           

                435    7527705.63    4827345.41           

                436    7527704.96    4827348.20           

                437    7527704.60    4827350.05           

                438    7527704.22    4827352.39           

                439    7527703.93    4827354.74           

                440    7527703.82    4827355.87           

                441    7527703.58    4827358.24           

                442    7527703.52    4827358.85           

                443    7527702.63    4827367.61           

                444    7527702.61    4827368.55           

                445    7527705.57    4827371.54           

                446    7527814.40    4827165.81           

                447    7527836.53    4827173.39           

                448    7527837.42    4827173.77           

                449    7527838.24    4827174.30           

                450    7527839.91    4827168.46           

                451    7527839.13    4827168.41           

                452    7527838.55    4827168.27           

                453    7527638.47    4827102.89           

                454    7527637.58    4827102.48           

                455    7527635.77    4827108.52           

                456    7527637.01    4827108.42           

                457    7527638.23    4827108.56           

                458    7527666.67    4827117.22           

                459    7527669.24    4827118.00           

                460    7527696.25    4827125.34           

                461    7527705.47    4827127.93           

                462    7527712.75    4827129.97           

                463    7527716.73    4827131.11           

                464    7527720.69    4827132.29           

                465    7527724.65    4827133.51           

                466    7527728.58    4827134.78           

                467    7527732.51    4827136.08           

                468    7527736.42    4827137.43           

                469    7527740.32    4827138.81           

                470    7527744.20    4827140.24           

                471    7527748.07    4827141.71           
         472    7527751.92    4827143.22           

                530    7527833.05    4827244.49           

                531    7527834.50    4827244.60           

                532    7527863.02    4827250.43           

                533    7527865.11    4827250.76           

                534    7527867.20    4827251.00           

                535    7527869.31    4827251.17           

                536    7527871.42    4827251.24           

                537    7527884.50    4827249.71           

                538    7527885.89    4827249.78           

                539    7527887.16    4827250.33           

                540    7527888.17    4827251.28           

                541    7527947.49    4827076.11           

                542    7527947.98    4827076.21           

                543    7527948.63    4827074.08           

                544    7527949.38    4827071.60           

                545    7527940.00    4827067.66           

                546    7527938.56    4827072.74           

                547    7527939.05    4827072.93           

                548    7527938.13    4827075.95           

                549    7527936.00    4827082.98           

                550    7527933.76    4827090.37           

                551    7527931.42    4827098.09           

                552    7527929.47    4827104.97           

                553    7527926.33    4827116.26           

                554    7527926.12    4827116.99           

                555    7527922.97    4827128.09           

                556    7527921.99    4827131.55           

                557    7527920.00    4827138.63           

                558    7527917.07    4827149.26           

                559    7527836.63    4827434.61           

                560    7527835.51    4827435.18           

                561    7527835.09    4827435.32           

                562    7527834.02    4827435.53           

                563    7527832.63    4827435.52           

                564    7527831.27    4827435.18           

                565    7527848.36    4827440.43           

                566    7527847.38    4827439.93           

                567    7527846.51    4827439.25           

                568    7527845.77    4827438.43           

                569    7527845.19    4827437.48           

                570    7527812.87    4827428.26           

                571    7527803.75    4827424.83           

                572    7527794.66    4827421.54           

                573    7527786.19    4827418.48           

                574    7527785.30    4827418.06           

                575    7527784.14    4827417.20           

                576    7527783.77    4827416.83           

                577    7527782.21    4827422.26           

                578    7527783.29    4827422.14           

                579    7527784.39    4827422.22           

                580    7527785.44    4827422.50           

                581    7527862.09    4827452.03           

                582    7527865.27    4827453.40           

                583    7527868.40    4827454.85           

                584    7527871.49    4827456.39           

                585    7527874.54    4827458.02           

                586    7527877.54    4827459.74           

                587    7527880.49    4827461.54           

                588    7527883.38    4827463.43           

                589    7527886.22    4827465.40           

                590    7527874.28    4827250.91  

                591    7527929.71    4827247.41 

                592    7527931.80    4827240.04 

                593    7527771.56    4827017.83 

    594    7527626.38   4827145.92 

   595    7527627.22   4827145.21 

   596    7527628.23   4827144.74 

   597    7527629.32   4827144.58 

   598    7527630.42   4827144.72 

   599    7527652.94   4827150.88 
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  600    7527653.45   4827151.02 

  601    7527672.78   4827157.90 

  602    7527681.27   4827161.05 

  603    7527704.13   4827169.54 

  604    7527724.55   4827177.13 

  605    7527726.55   4827177.88 

  606    7527727.83   4827178.47 

607    7527728.98   4827179.27 

608    7527729.99   4827180.25 

609    7527730.83   4827181.38 

610    7527731.94   4827182.98 

611    7527733.12   4827184.32 

612    7527734.44   4827185.50 

613    7527735.89   4827186.53 

614    7527737.45   4827187.39 

615    7527739.10   4827188.06 

626    7527740.24   4827184.75 

627    7527738.80   4827184.15 

628    7527737.44   4827183.36 

629    7527736.20   4827182.41 

630    7527735.10   4827181.31 

631    7527734.15   4827180.07 

632    7527727.78   4827174.60 

633    7527719.81   4827171.63 

634    7527704.95   4827166.11 

635    7527654.66   4827151.40 

636    7527628.79   4827140.65 

637    7527627.90   4827140.28 

638    7527627.12   4827139.71 

639    7527626.49   4827138.97 
 
Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-735/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
 
 
 

251 
На основу члана 35. 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана 25.09.2020. год., донела је 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„БИВОЉЕ 4“ У КРУШЕВЦУ 

 
 
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 

 
УВОД  
 
Обухват Плана представља део урбанистичке 

целине 3.2. односно део подцелине 3.2.2 у оквиру 
Плана генералне регулације „Исток 1“. Предметно 
подручје је део насеља Бивоље које чини једну од 
већих стамбених зона града Крушевца.  

Овај део насеља делимично је плански изграђен у 
процесу формирања, односно трансформације насеља 
Бивоље из сеоског у приградско насеље. Данас пред-
ставља значајнији део градских стамбених целина. 

Предметни простор у ранијем периоду третиран 
је кроз урбанистичку документацију и то: 
Регулационим планом стамбеног насеља "Бивоље 4" 
у Крушевцу, ("Службени лист општине Крушевац", 
бр. 7/96; 5/03) и Планом детаљне регулације „Бивоље 
4“ ("Службени лист града  Крушеваца", бр.5/17).  

Планска решења нису спроведена на терену, 
нарочито у погледу саобраћајне матрице и инфра-
структуре. Њихова делимична реализација огледа се 
искључиво у реализацији стамбених објеката, али и 
ова констатација може се узети условно, обзиром да 
је евидентан већи број објеката који су неплански 
саграђени. Гледано кроз могућност даљег развоја 
простора највећи проблем представљају изграђени 
објекти на трасама планираних саобраћаница мимо 
раније датих планских решења.  

Основне урбане одлике коришћења простора је 
истоветност функција- породично становање ниске 
спратности са појединачним случајевима где стано-
вање прати и комерцијалне делатности.  

Највећи број објекта са пословним и комерци-
јаним садржајима орјентисан је према Ул. Видовда-
нској и спорадично дуж Бивољске улице. У овом делу 
насеља налази се и комплекс Основне школе „Бранко 
Радичевић“. 

Ул. Балканска (јужна граница Плана) је део 
мреже државних путева IБ реда и у строго је 
контролисаном саобраћајном режиму. Представља 
једну од примарних градских саобраћајница и 
прихвата регионални и транзитни саобраћај.  

 
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 .32/19); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Бивоље 4“ у Крушевцу, I бр. 350-674/2019 од 
20.09.2019.г. 
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Плански основ 
 
• План генералне регулације „Исток 1“ у 

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

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
Обухват ПДР-а „Бивоље 4“ представља део 

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

(тачка 3.3.1. Целине за које се обавезно доноси План 
детаљне регулације са смерницама за њихову израду) 

 
Извод из Плана генералне регулације „Исток 1“ у 

Крушевцу 
 („Сл. лист општине Крушевац“, бр.10/2018“) 
 
„Развој планираних намена усмерен је на 

унапређење постојећих намена и уређење простора 
који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће 

намене. Развој становања се остварује кроз повећање 
комфора, односно површине стамбеног простора по 
становнику, путем изградње, реконструкције и 
унапређењем постојећег грађевинског фонда“.  

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

 
• Правила грађења за делове Плана за које je  

предвиђено доношење Планова детаљне регулације 
“Планом генералне регулације опредељене су зоне 

за које је предвиђено доношење Планова детаљне 
регулације.  

„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 ДЕО УРБАНИ-
СТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.2. 
 

 
 
 

„3.3.1.5. Урбанистичка подцелина 3.2.2.“ 
 

Претежна намена 
 

 Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
 

- Урбанистички параметри за породично становање типа- ПС-02 примењиваће се само уз Ул. Видовданску. 
 

урбанистички параметри породичног становања типа ПС-01, ПС-02 
 

Тип 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  

 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 
 

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

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
двојног објекта може бити минимално 400м2 
(2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање. 
Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице 
и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 
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Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трго-

вину, угостите0љство, објекте у функцији туризма, 
пословање и сл.) у функцији допунске намене у 
оквиру становања. 

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

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

становања као пратећа намена могућа је изградња 
објеката комерцијалних делатности која подразумева 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
коначишта, виле, апартмане. 

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

 
урбанистички параметри комерцијалних 

делатности типа КД-041 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

КД-041 
 

До  
П+3 

слободно-
стојећи 

40 600 20 

непреки-
нути низ 

45 600 15 

прекинути 
низ 

45 600 15 

 
Пратећа намена 
 
 Школство -  ОШ „Бранко Радичевић“ 
 
- Локација школе подразумева: земљиште на коме се 

налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. 
Површина локације за основну школу износи најмање 
25м2 по једном ученику у једној смени, али не може бити 
мања од 1,0ха за потпуне основне школе у организованим 
насељима. Минимум земљишта може бити умањен за 
једну петину под условом да у близини школе постоје 
школски спортски центри које школа може користити. 

- Површина земљишта под објектом је најмање 
7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне 
основне школе. - Максимална спратност објеката је П+2. 

 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- Подразумева привредне делатности у функцији, 

пратеће намене у целинама у којима је претежна 
намена становање (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.). 

- За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену поро-
дичног становања типа ПС-01. 

1.3. Опис граница Плана са пописом 
катастарских парцела 

 
Опис границе Плана 
 
Граница ПДР Бивоље 4 (у даљем тексту граница) 

започиње у северозападном делу комплекса, од 
раскрснице Ул. Бивољске и Ул. Катарине Ивановић и 
иде у смеру казаљки на сату према истоку северном 
границом следећих к.п.бр. 4477, 4478, 4472, 4404/1, до 
тромеђе к.п. 4404/1, 4404/3 и 4479 (Ул. Катарине 
Ивановић). Од те тромеђе граница се ломи према југу, 
источном границом следећих к.п.бр. 4404/1, 4455, 
4454/1, 4452/1, до четворомеђе к.п.бр. 4452/1, 4452/2, 
4449/2 и 4449/3, одакле скреће према истоку, пресеца 
Ул. Бранка Радичевића (к.п.бр. 4405/2 и 4406/4) и 
к.п.бр. 4403 (јужна граница Ул. Ћићевачке), до 
тромеђе к.п.бр. 4403, 4389/2 и 4388/1 и даље у истом 
правцу северном границом к.п.бр. 4389/2, до тромеђе 
к.п. 4389/2, 4388/1 и 4390/2 (раскрсница улица 
Метохијске и Ћићевачке).  

Од те тромеђе, граница пресеца Ул. Метохијску, 
скреће према северу, пресецајући к.п.бр. 4387, до 
њене северне границе, па се истом ломи према истоку, 
све до тромеђе к.п.бр. 4387, 4386/1 и 3388/7, одакле се 
ломи према југу источном границом следећих к.п.бр. 
4387, 4390/1, 4391/1, 4392/4, 4393, 4411/2, 4411/1, 
4414, 6058, 6059, 6060, 6061, 4943/1, 4944/1, до 
тромеђе к.п. 4944/1, 4944/2 и 4957. Граница наставља 
према југоистоку, североисточном границом сле-
дећих к.п.бр. 4944/2, 4959, 4956, 4967, до четворомеђе 
к.п. 4967, 4958, 4954 и 4969/1, па скреће према 
североистоку, северозападном границом к.п.бр. 
4969/1, до места где се ломи према југоистоку 
пресецајући к.п.бр. 4969/1, до  северне границе к.п.бр. 
6035, којом иде према истоку, до места где се ломи 
према југу пресецајући исту (к.п.6035), до томеђе 
к.п.бр. 6035, 3388/7 и 5956 (Ул. Видовданска). Од те 
тромеђе граница скреће према западу северном 
границом Ул. Видовданске (к.п.бр. 5956) све до 
раскрснице Улица Видовданске и Бивољске, одакле 
граница скреће према северу источном границом 
к.п.бр. 5952/1 (Ул. Бивољска), све до расрснице улица 
Бивољске и Катарине Ивановић, односно до места 
одакле је опис започет.    

 
Површина обухвата плана је приближно  

19ха71ари 
 
Попис парцела у обухвату Плана: 
 
Целе катастарске парцеле: 4868, 4869, 4870, 

4871/2, 4871/1, 4872, 4873, 4899, 4901, 4904, 4907, 
4908, 4910, 4415/1, 4418, 4419, 4421, 4423, 4427, 
4428/1, 4430, 4431, 4433, 4435, 4437, 4439, 4441, 4443, 
4445/1, 4446, 4450, 4451, 4453, 4458, 4459, 4460, 4464, 
4465, 4466, 4467, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4473, 
4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4404/1, 4461, 4462, 4463, 
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4457, 4456, 4455, 4454/1, 4452/1, 4449/2, 4449/3, 
4449/1, 4448/1, 4448/3, 4448/2, 4447/1, 4447/2, 4447/3, 
4445/2, 4445/3, 4444/1, 4444/2, 4407/2, 4442/3, 4442/4, 
4442/1, 4442/2, 4442/5, 4408/3, 4440/2, 4440/1, 4438/1, 
4436/1, 4434/1, 4438/2, 4436/2, 4409/3, 4410/2, 4412/4, 
4415/2, 4434/2, 4412/5, 4413/3, 4432/2, 4432/1, 4429/1, 
4429/2, 4428/2, 4426/2, 4426/1, 4424, 4425/1, 4425/2, 
4420/2, 4422/2, 4920/2, 4919/2, 4918/2, 4917/2, 4422/1, 
4420/1, 4416, 4916/2, 4916/3, 4913/3, 4913/2, 4912, 
4911, 4909, 4905/1, 4905/2, 4906/2, 4903/3, 4903/2, 
4902, 4900/1, 4900/3, 4881/2, 4879, 4876, 4874/2, 4875, 
4874/5, 4874/1, 4877, 4878, 4880, 4882, 4884, 4888, 
4887, 4889, 4890/1, 4890/2, 4890/9, 4890/8, 4890/3, 
4885, 4886/4, 4886/5, 4890/4, 4890/5, 4890/6, 4886/3, 
4883, 4881/1, 4886/2, 4886/1, 4890/7, 4894/1, 4894/2, 
4893, 4892, 4891/3, 4891/2, ,4891/1, 4895, 4922/21, 
4922/6, 4896/1, 4898, 4900/2, 4896/2, 4922/7, 4922/10, 
4922/12, 4896/3, 4897, 4903/1, 4906/1, 4913/1, 4914, 
4915, 4922/14, 4922/16, 4922/17, 4922/18, 4916/1, 
4917/1, 4918/1, 4919/1, 4920/1, 4921, 4414, 4413/1, 
4413/2, 4412/3, 4412/2, 4412/6, 4412/1, 4410/1, 4408/2, 
4389/2, 4390/2, 4390/3, 4390/1, 4391/1, 4391/2, 4391/3, 
4392/2, 4392/3, 4392/5, 4392/1, 4392/4, 4392/7, 4392/6, 
4394/1, 4394/10, 4394/4, 4394/5, 4394/6, 4393, 4394/7, 
4394/8, 4394/9, 4411/1, 4411/2, 4411/3, 4411/4, 4922/19, 
4936/5, 4936/1, 4936/4, 4941/10, 4941/11, 4941/12, 
4936/3, 4922/22, 4922/20, 4922/15, 4922/13, 4922/11, 

4922/9, 4922/8, 4922/5, 4922/4, 4936/16, 4936/15, 
4936/12, 4936/11, 4936/10, 4936/7, 4936/6, 4936/8, 
4936/9, 4936/13, 4936/14, 4936/17, 4936/18, 4936/20, 
4936/19, 4936/21, 4936/23, 4936/22, 4941/7, 4941/19, 
4941/17, 4941/18, 4941/16, 4923/2, 4922/1, 4922/2, 
4922/3, 4942/2, 6057, 4941/15, 4941/14, 4941/13, 
4941/1, 4941/3, 6058, 6059, 6060, 6061, 4943/1, 4941/2, 
4942/1, 4942/3, 4941/4, 4940/3, 4940/8, 4944/3, 4940/2, 
4940/4, 4940/1, 4944/2, 4941/6, 4934, 4938/1, 4938/3, 
4961/2, 4937/1, 4939, 4935, 4933, 4929/1, 4929/2, 4928, 
4927, 4926, 4925, 4924, 4930/2, 4930/1, 4923/1, 4923/3, 
4931, 4932, 4937/3, 4937/2, 4961/3, 4960/2, 4960/1, 
4938/2, 4959, 4961/1, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 
4967, 4968, 4956, 4969/2. 

 
Делови катастарских парцела: 4405/2, 4406/4, 

4403, 4387, 4944/1, 4955, 4969/1, 6035. 
 
Све парцеле у обухвату плана припадају КО 

Крушевац. 
 
Напомена: У попису парцела уколико недостаје 

нека од катастарских парцела или је дошло до промене 
катастарског броја услед парцелације, препарцелације 
и сл., важе се катастарске парцеле које се налазе 
унутар описане границе предметног плана. 

 

Шири приказ ПДР-а „Бивоље 4“ у Крушевцу 
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2.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
 
геоморфолошке одлике  - Терен у обухвату Плана 

је релативно раван, са благим нагибом од југозапада 
ка североистоку, тако да је ово подручје широко 
отворено према свим странама света. Апсолутна 
надморска висина креће се од коте 158,09м у 
југозападном делу до коте 147,30м у југоисточном 
делу у приобалном појасу реке Расине. Најизраженији 
нагиб земљишта је у југоисточном делу, према 
приобаљу реке 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 
седименти у танкој повлати и то: глина, шљунковити 
песак и заглињени шљунак дубине 0,2-4,0м. Подлогу 
свих седимената чине терцијални лапори, добро 
носиви и претежно водонепропусни. Подземна вода 
на првој тераси налази се на дубини 3-4,5м.  

сеизмологија- локација је са сеизмолошког 
аспекта у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по 
Меркалијевој скали. У инжењерско-геолошком 
смислу и процене погодности за изградњу, али је 
обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, приликом планирања и пројектовања 
објеката неопходна примена важећих прописа 
противсеизмичке градње. 

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

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

 
Ветрови - доминатни ветрови се јављју из правца 

исток-југоисток, северозапад и југ. 
Средња годишња сума осунчавања изражена у 

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

 
2.2. Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја поклапа се са 

границом плана. 
 

2.3. Подела на урбанистичке целине и подце-
лине према урбанистичким показатељима и 
другим карактеристикама 

 
Обухват Плана представља део урбанистичке 

целине 3.2. односно део подцелине 3.2.2 у оквиру 
Плана генералне регулације „Исток 1“. Простор плана  
кроз анализу постојећег стања и увидом на терену, а 
обзиром на истоветност намене и урбанистичким 
карактеристикама сагледан је као јединствена целина. 
 

2.3.1. Начин коришћења простора 
 
Предметни простор у ранијем периоду третиран 

је кроз урбанистичку документацију и то: Регула-
ционим планом стамбеног насеља "Бивоље 4" у 
Крушевцу, ("Службени лист општине Крушевац", бр. 
7/96; 5/03) и Планом детаљне регулације „Бивоље 4“ 
("Службени лист града  Крушеваца", бр. 5/17)  

Планска решења нису спроведена на терену, 
нарочито у погледу саобраћајне матрице и 
инфраструктуре. Њихова делимична реализација 
огледа се искључиво у реализацији стамбених 
објеката, али и ова констатација може се узети 
условно, обзиром да је евидентан већи број објеката 
који су неплански саграђени. Гледано кроз могућност 
даљег развоја простора највећи проблем представљају 
изграђени објекти на трасама планираних саобра-
ћаница мимо раније датих планских решења.  

Простор Плана  готово је у потпуности изграђен 
стамбеним објектима, изузев малог броја парцела на 
којима није започета реализација објеката, углавном 
због непостојања адекватног приступа.  

Одлика коришћења овог простора је истоветност 
функција - породично становање ниске, али 
уједначене спратности П и П+1, са појединачним 
случајевима где становање прати и комерцијалне 
делатности (пословни простор орјентисан је ка Ул. 
Видовданској и спорадично уз Ул. Бивољску).  

Поред становања које заузима највећи део 
простора детерминисане су и површине: 

 Јавних функција - комплекс Основне школе 
„Бранко Радичевић“ 

 Групација објеката комерцијалних делатности 
уз Ул. Видовданску 

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

одредбама планских документа нарочити у односу на 
решење које је дато Регулационим планом из 96.год.  

 преизграђеност простора 
 знатан број саобраћајница неадекватних 

попречних профила које се крећу у распону од 2,2м до 
3,5м као и „слепих саобраћајница“ односно приватних 
приступа парцелама и двориштима унутар блокова. 

 
2.3.2. Основна ограничења простора 
 
Становање 
 

Парцеле су неуједначених ширина, издуженог облика 
што је условило не само тип изградње већ и сам изглед 
објекта који се надовезују један на други, уски и веома 
дугачки. Већина објеката је због мале ширине парцела 
грађен на међи или непосредно уз саму међу што за 
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последицу има и недовољна међусобна растојања 
између објеката. У дубини дворишта налазе се помоћни 
објекти, а већина парцела је преизграђена. 

Због овакве врсте изградње већина парцела у 
средишту блокова нема директан приступ јавним 
саобраћајним површинама већ је приступ остварен кроз 
суседна (комшијска) дворишта, приватне пролазе или 
приватне приступне путеве минималних ширина.  

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

 
Саобраћај и инфраструктурна опремљеност 
 
Изузев парцела које имају директан приступ на 

Ул. Видовданску, Бивољску и Ул. Васе Пелагића 
већина осталих парцела имају отежане приступе који 
се остварују преко приступних путева неадекватне 
ширине или приватних, уских пролаза са обично 
сукорисничким статусом у смислу правно-имовин-
ских односа или се користе пролази кроз комшијска 
дворишта. 

Постојеће саобраћјнице унутар планског подру-
чја су са минималним попречним профилима (од 2.4 
– 4.0м) и једносмерним саобраћајем.  Поједине се се 
"слепо" завршавају без могућности физичког повези-
вања у логичан саобраћајни ток.  

Могућности за проширење регулације или 
спајање постојећих саобраћајних површина (који у 
фактичком стању заправо представљају приватне 
пролазе) у континуиране правце са логичном саобра-
ћајном матрицом су минималне или немогуће због 
изграђених објекта. Изузетак чини  Ул. Васе Пелагића 
за коју је могуће значајно проширење регулације како 
би се добио профил саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај са једностраним тротоаром. 

Простор је делимично и недовољно инфра-
структурно опремљен. 
 

урбанистички показатељи постојећег стања на нивоу ПДР-а 
 

Намена површина 
Површина 

/ха/ 

Проце-

нат/%/ 

Породично становање 13.94 70.72 

Комерцијалне делатности 0.96 4.87 

Основна школа  1.79 9.08 

Неизграђено грађ.земљиште 1.81 9.19 

Саобраћајне површине 1.21 6.14 

Површина подручја Плана  - 

укупно        19,71 ха 100% 

   

Намена изграђених објеката БГП /м2/ БРГП /м2/ 

Породично становање, спратност 

П и П+1 24.516 44.180 

Комерцијалне делатности П+1 2.303  3.270 

Основна школа 1.488  2.870 

Укупно       28.307м2   50.320м2 

2.4. Зеленило на јавним површинама и 
површинама остале намене 

 
У границама  Плана, зеленило на површинама 

јавне намене представља зеленило у оквиру 
комплекса Основне школе „Бранко Радичевић“. 

Постојеће зеленило (на површинама за остале 
намене), углавном, чини зеленило породичног 
становања, комерцијалних делатности и самоникло 
зеленило. У окућницама је заступљено углавном 
декоративно партерно зеленило, чији се значај огледа 
у великој заступљености. 

 
2.5.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 

намене 
Постојеће површине јавне намене, у границама 

Плана чине: 
 
јавне површине:  саобраћајне површине  
објекти јавне намене: комплекс Основне школе 

„Бранко Радичевић“ 
 
2.6. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 

 

2.6.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Саобраћај 
 
Већина саобраћајница на простору предметног 

плана је неадекватног попречног профила, који 
незадовољава саобраћајне потребе насеља, што у 
многоме отежава нормални проток саобраћаја, поготово 
ако се узме у обзир да су поједине улице слепе. Такође 
успостављање саобраћајне мреже је отежано, због 
изграђених објеката. Претежан део постојећих 
саобраћајница, заправо представљају приватне пролазе, 
недовољне ширине за меродавна возила. 

Паркирање на подручју Плана се врши на 
парцелама корисника. Паркирање на коловозу 
саобраћајница није дозвољено. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читаво подручје генерално 

има благи пад ка североистоку и водотоку реке Расине. 
Такође, саобраћајнице паралелене водотоку су у благом 
паду у смеру водотока. 

Стихијско и непланско уређење индивидуалних и 
јавних површина у предходном периоду у извесној мери су 
пореметиле овај природни генерални нивелациони 
концепт. Тренутно је онемогућено природно гравитационо 
одвођење атмосферских вода са овог подручја ка 
природном рецепијенту, то јест реци Расини. То ствара 
велике проблеме па је тренутна нивелација без атмосферске 
канализације кочница даљег улагања у изградњу и 
осавремењавање коловозних застора и осталих површина. 

Готово све саобраћајнице су стихијски насипанае у 
по неколико пута, у више наврата, а неке су и 
асфалтиране са котама далеко вишим од околног терена 
и индивидуалних поседа, па је и тамо где има асфалта 
преко истог онемогућено одвођење атмо-сферских вода 
из дворишта. Са друге стране тако неплански формиране 
и изведене нивелете су биле репер за изградњу бројних 
улаза, ограда, кота подова објеката и слично, што сада 
онемогућава драстичне резове и озбиљне промене у 
нивелационом смислу поготово имајући у виду да се 
најчешће грађевинска и регулациона линија између 
површина јавне намене и изведених ограда поклапају или 
су на јако блиском растојању. 
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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 геодетских снимака немогуће је индентификовати њен тачан положај у 
профилу улице и њене димензије. У појединим улицама мрежа нема довољни капацитет или је материјал од кога су 
цеви израђене неодговарајући. 

 

Распоред водова по улицама је следећи: 

 

 ул. Видовданска водоводнна мрежа ЛГ 400мм, АЦЦ 150мм 

 ул. Бивољска водоводнна мрежа АЦЦ 100мм 

 ул. Бивољска водоводнна мрежа ТПЕ110мм 

 ул. Бивољска водоводнна мрежа ТПЕ63мм 

 ул. Бранка Радичевића водоводнна мрежа ТПЕ50мм, ТПЕ110мм 

 ул. Васе Пелагића водоводнна мрежа ТПЕ90мм 

 ул. Метохијска водоводнна мрежа ТПЕ50мм 

 ул. Симе Марковића водоводнна мрежа ТПЕ 90мм, ТПЕ 63мм 

 ул. Темничка водоводнна мрежа ТПЕ63мм 

 ул. Раје Миливојевића водоводнна мрежа ТПЕ63мм 

 ул. Васе Пелагића водоводнна мрежа ТПЕ90мм 
 
 

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

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

 
Фекална канализација 
 
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 
колектор - Бивољски колектор ДН 500мм, је део 
канализационе мреже Града Крушевца са одводом до 
централног постројења за пречишћавање отпадних 
вода и пролази улицом Васе Пелагића. 

Канализациона мрежа отпадних вода по свим 
улицама на простору предметног плана, не 
рачунајући ободне улице Бивољску и Видовданску, 
изграђена је самофинансирањем грађана. У изградњи 
ове канализационе мреже предузеће ЈКП “Водовод-
Крушевац” није учествовало, тако да се не располаже 
тачним подацима о положају, паду, пречнику и врсти 
материјала од кога су цеви изграђене.  

Ова фекална канализациона мрежа је у добром 
стању и у потпуности задовољава садашње потребе. 
Ревизиони шахтови су армирано-бетонски, а делом 
зидани опеком са шахт поклопцима за тежак 
саобраћај на врху и њихова реконтрукција је 
неопходна. 

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

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

 
Атмосферска канализација 
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу реке  Расине. 
Конфигурација терена је таква да омогућава 

одвођење атмосферских вода до поменутог водотока. 
Колектор атмосферске канализације Ø1000мм је 
изграђена у ул. Метохиској са уливом у реципијент 
реку Расину. Атмосферска канализациона мрежа је 
изграђена у ул. Темничкој Ø400мм и ул. Симе 
Марковића Ø500мм са уливом у поменути колектор 
атмосферске канализације Ø1000мм у ул. Метохиској. 

Изведене деонице атмосферске канализације 
функционишу, али је потребно чишћење делимично 
запуњених сливника. 

Трасе атмосферске канализације дат је у графич-
ком прилогу плана.  

 
2.6.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Бивоље 2” и TS 10/0,4kV 
“Бивоље 4” као и кабловски водови 10kV чији је 
списак дат у Претходним условима “ЕПС Дистри-
буцује“ доо Београд, огранак Електродистрибуција 
Крушевац, бр. 8X000-D09.11-130339/2 од 29.05.2020. 
год., који су саставни део овог плана  

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена 
је кабловским и ваздушним водовима 1kV.  
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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 
катастарско-топографском плану. 

 
2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, телекомуни-

кационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра RDLU Бивоље и 
приступног уређаја OLT Крушевац  

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

 
2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Гасификација 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР-„ БИВОЉЕ - 4“, постоје гасне 
инсталације природног гаса Јавног предузећа 
„СРБИЈАГАС“ из Новог Сада  и то: 

 ниског притиска (полиетиленска цев 
Ø90x11,4mm) у Бивољској улици; 

 ниског притиска (полиетиленска цев Ø40x37 
mm,) у свим постојећим улицама насеља. 

 
2.7. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе и природе и амби-
јенталних целина 
 

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

Увидом у Централни регистар заштићених 
природних добара и документацију Завода , а у складу 
са прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, 
нити природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете активности 
као што у теренска истраживања и др.). Предметно 
подручје није део јединствене Еколошке мреже Србије.  
- наведено у  условима Завода за заштиту природе 
Србије, 03 бр. 020-240/2 од 15.12.2016. (преузето из 
плана вишег реда, ПГР-а “Исток 1“ ) 

 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

3.1. Концепција уређења  
 
Обзиром на реално скромни очекивани раст 

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

 стварање услова за даљи развој и унапређење 
постојећег грађевинског фонда, (кроз повећање 
квадаратуре постојећих објеката) у циљу повећавања 
квалитета становања и унапређења енергетске 
ефикасности; 

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

 наставак праксе омогућавања реализације 
комерцијалних и других компатибилних делатности 
унутар објеката или подцелина на местима где за тим 
има потребе, уз максимално обезбеђивање квалитета 
становања и заштите животне околине; 

 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  

 
На основу анализе простора (изграђеност обје-

ктима, саобраћајна матрица, контактне зоне итд.) као 
и његовог сагледавања (потенцијала) за даљи развој, 
планираних интервенција и намена, обухват Плана 
подељен је на урбанистичке подцелине 3.2.2.А,  
3.2.2.Б. и 3.2.2.В. 

 
3.2.1. Урбанистичка подцелина 3.2.2.А. 
 
Ограничена је улицама Катарине Ивановић, 

Бранка Радичевића, новопланираном саобраћајницом 
до комплекса ОШ “Бранко Радичевић, делом улице 
Васе Пелагића, границом предметног плана, грани-
цом подцелине 3.2.2.Б., и улицама Видовдан-ском и 
Бивољском, у приближној површини од 16ха 24ара. 

 
планирана намена –  становање  
 
Задржава се  постојећа стамбена изградња уз 

могућност интервенција на објектима у складу са 
планираним урбанистичким параметрима. Дозвољена 
је изградња објеката породичног становања типа ПС-
01 и ПС-02 и вишепородичног типа ВС-01. 

Изградња објеката породичног становања типа 
ПС-02 и вишепородичног становања ВС-01 дозво-
љена је само уз Ул. Видовданску. 

Као последица катастарског стања и реализоване 
спратности појединачних објеката уз Ул.Видовданску  
(спратност П+2, изграђеност, уски фронтови и сл.), а 
у циљу реализације истоветне физичке структуре и 
уједначене вертикалне регулације објекта дата је 
могућност међусобног усклађивања (тампонирање) 
типова изградње ПС-02 и ВС-01 дуж поменуте улице. 

 
допунска (компатибилна) намена – комерцијалне 

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

су  комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, 
угоститељство, пословање, услуге и сличне делатно-



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       91 
 

 

сти.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. Ове делатности могу бити организоване у 
оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на 
истој парцели. 

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

 
 у улици Бивољској макс.спратност П+1 ,  
 у улици Видовданској макс.спратност П+2. 
- У оквиру намене становања, могућа је у 

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

 
 комерцијалне делатности типа  КД-041.  
 
Могућа је изградња објеката комерцијалних 

делатности које подразумевају делатности у функцији 
туризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане, 
макс.спратности до П+3. Уз објекте овог типа 
дозвољена је реализација објеката и садржаја спорта 
и рекреације партерног типа.  

 
Објекти типа КД-041 могуће је реализовати само 

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

привредне делатности типа ПД-03 које подразу-
мевају: мање производне јединице, мања занатска 
производња и сл. спратности П  Ове делатности могу 
бити организоване у оквиру стамбеног објекта или 
засебног објекта на истој парцели и морају  бити 
еколошки и функционално примерене зони становања 
у окружењу. 

 
 Парк суседства, уређене зелене површине 
 
Парк суседства и зелене површине организују се као 

мање уређене зелене површине уз опремање 
архитектонским елементима (фонтана, светиљке,  урбани 
мобилијар, чесме и сл.). У оквиру површине парка 
суседства планирана је и локација трафо станице.  

 
3.2.2. Урбанистичка подцелина 3.2.2.Б. 
 
Ограничена је границом подцелине 3.2.2.А., 

границом предметног плана и улицом Видовданском 
у приближној површини од 0,9ха  

 
планирана намена – комерцијалне делатности 
 
 комерцијалне делатности типа КД-02.  
 
Подразумева комерцијалне делатности трговина, 

угоститељство, пословање, финансије, услуге и 
сличне делатности. Макс. спратност објеката 
комерцијалних делатности је П+2. 

 комерцијалне делатности типа  КД-041.  
Могућа је изградња објеката комерцијалних 

делатности које подразумевају делатности у функцији 
туризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане, 
макс.спратности до П+3. Уз објекте овог типа 
дозвољена је реализација објеката и садржаја спорта 
и рекреације партерног типа.  

 
допунска (компатибилна) намена – спорт и 

рекреација 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити органи-

зовани у објектима затвореног или отвореног типа и 
намењени су корисницима различитих категорија и 
то: 

- у затвореним објектима, тип СР-02 без трибина, 
макс.спратности П+1 

- садржаји на отвореном партерног типа (разне 
врсте спортских терена), тип СР-03, 

На истој локацији могуће је планирати 
(комбиновати) више типова објекaта спорта и 
рекреације. 

У оквиру објеката спорта (тип СР-02) могу се 
организовати и садржаји комерцијалних делатности 
(услуге, угоститељство и сл.) 

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

делатности типа ПД-03 које подразумевају: мање 
производне јединице, мања занатска производња и сл. 
спратности П+1 

Ове делатности морају бити еколошки и функци-
онално примерене зони становања у окружењу. 

 
3.2.3. Урбанистичка подцелина 3.2.2.В. 
 
Ограничена је границом предметног плана, Ул. 

Васе Пелагића, границом подцелине 3.2.2.А., и 
улицом Бранка Радичевића у приближној површини 
од 2ха 57ари 

 
планирана намена – јавне функције - комплекс 

Основне школе „ Бранко Радичевић“ 
 
Комплекс оновне школе се задржава уз 

могућност свих врста интервенција (реконструкција, 
доградња/надградња, адаптација, санација,  инфра-
структурно опремање  и сл.) са циљем осавремења-
вања и подизања нивоа услова рада са децом, а у 
складу са Стратегијом локалног одрживог развоја. 
Простостор комплекса школе планира се за уређење 
садржајима спорта и рекреације, зеленим површи-
нама и простором за паркирање. 

 
допунска (компатибилна) намена – није 

планирана 
 
пратећа намена – становање, комерцијалне 

делатности  
 породично становање, тип ПС-01 
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Задржава се постојећа стамбена изградња уз 
могућност интервенција на објектима у складу са 
планираним урбанистичким параметрима. Дозвољена је 
изградња објеката породичног становања типа ПС-01. 

У оквиру намене становања, могућа је у 
приватном власништву изградња објеката намењених 
образовању, здравству, дечијој заштити, култури, али 
само под условом да задовоље нормативе и 
критеријуме за одговарајућу делатност. 

 комерцијалне делатности типа КД-02.  
 
 
Подразумева комерцијалне делатности трговину, 

угоститељство, пословање,  финансије, услуге и сл. 
Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој 
парцели, макс.спратности  П+1.  

 
 

планирана намена урбанистичких подцелина 
 

урбанистичка 
подцелина 

намена урбанистичке 
подцелине 

компатибилна 
намена урбан.подцелине 

пратећа намена урбан.подцелине 

3.2.2.А. становање  
ПС-01, ПС-02, ВС-01 
 

комерцијалне делатности  
КД-02, КД-041  
 

привредне делатности ПД-03 
парк суседства, зеленило 
 

3.2.2.Б. комерцијалне 
делатности КД-02,       
КД-041 
 

спорт и рекреација СР-02, 
СР-03 
 

привредне делатности ПД-03 
 

3.2.2.В. јавне функције 
основна школа 

-------- породично становање ПС-01, 
комерцијалне делатности КД-02 
 
 
 
 
1111111111111102020202 
 

 
 

3.2.4. Биланс површина 
 

биланс површина  по наменама у обухвату плана 
 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

становање 13.94 70.72 15.30 77.62 +1.36 +6.90 

комерцијалне делатности 0.96 4.87 1.12 5.69 +0.16 +0.82 

основна школа 1.79 9.08 1.73 8.78 -0.06 -0.3 

зеленило 0.01 0.05 0.04 0.20 +0.03 -0.15 

неизграђено грађ. 
земљиште  

1.81 9.18 ------ -------- -1.81 -9.18 

саобраћајне површине 1.21 6.10 1.52 7.71 +0.31 +1.61 

УКУПНО 19.71 100 19.71 100  

 
 

биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана 
 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

површина за остале намене 16.70 84.73 16.42 83.31 -0.28 -1.42 

површине  јавне намене 3.01 15.27 3.29 16.69 +0.28 +1.42 

УКУПНО-површина плана 19.71 100 19.71 100  
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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 Основне школе „Бранко Радичевић“ 
 парк суседства (зеленило на површинама 

јавне намене) 
 
Површине јавне намене дефинисане су путем: 
 пописа катастарских парцела  
 регулационих елемената (регулационе линије) 
 нумеричких елемената за геодетско 

обележавање (аналитичко-геодетски елементи за пре-
нос на терен) 

 планом површина јавне и остале намене 
 
процентуално учешће јавних површина на нивоу 

Плана 
 

површине јавне 
намене 

површина 
(ха) 

процентуално 
учешће у односу  

на површину 
плана (19,71ха) 

Јавне саобраћајне 
површине  

1.52 7.71 

основна школа 1.73 8.78 

зеленило 0.04 0.20 

УКУПНО – ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ 

3.29 16.69 

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

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

Све парцеле у обухвату ПДР „Бивоље 4“ 
припадају КО Крушевац. 

 
Грађевинска парцела бр. 1 (Ул. Бивољска - део) 

се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4869, 
4970 и 4971/2.  

Грађевинска парцела бр. 2 (Ул. Бранка 
Радичевића - део) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 4910, 4415/1, 4418, 4417, 4416, 4420/1, 
4416/2, 4914 и 4912.   

Грађевинска парцела бр. 3 (Ул. Метохијска - део) 
се састоји од делова катастарских парцела бр. 4431, 
4433 и 4434/1.  

Грађевинска парцела бр. 4 (Ул. Бивољска - део) 
се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4458, 
4462 и 4460, као и целе кп.бр.4459.  

Грађевинска парцела бр. 5 (Ул. Бранка Ради-
чевића - део) се састоји од делова катастарске парцеле 
бр. 4405/2, 4406/4, 4432/2, 4413/3, 4413/1, 4414, 
4918/2, 4917/2, 4916/3, 4914, 4913/3, 4905/2, 4906/2, 
4903/3, 4900/3, 4900/1, 4876, 4874/2, 4422/2, као и 
целих к.п.бр. 4449/2, 4448/2, 4447/3, 4445/2, 4444/2, 
4442/4, 4407/2, 4408/3, 4442/5, 4440/2, 4409/3, 4438/2, 
4436/2, 4410/2, 4420/2, 4429/2, 4428/2, 4426/2, 4425/2, 
4920/2, 4919/2, 4434/2, 4412/4, 4412/5, 4415/2.   

Грађевинска парцела бр.6 (Ул. Метохијска - део) 
се састоји од делова катастарских парцела бр. 4403, 
4389/2, 4387, 4390/2, 4391/2, 4392/2, 4394/1, 4394/10 и 
4394/9. 

Грађевинска парцела бр. 7 (улица) се састоји од 
делова катастарских парцела бр.: 4412/3, 4410/1, 4403, 
4411/1, 4411/4 и 4411/3.  

Грађевинска парцела бр. 8 (улица) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 4411/3, 4414, 4413/1 
и 4412/1.  

Грађевинска парцела бр. 9 (Ул. Метохијска - део) 
се састоји од делова катастарских парцела бр. 4413/1 
и 4414.  

Грађевинска парцела бр. 10 (Ул. Темнићка) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4918/1, 
4919/1, 4922/18, 4922/17, 4922/16, 4922/14, 4922/12, 
4922/10, 4922/7, 4922/6, 4890/7, 4894/1, 4922/5, 4922/8, 
4922/9, 4922/11, 4922/13, 4922/15, 4922/20, 4922/21.  

Грађевинска парцела бр. 11 (улица) се састоји од 
делова катастарских парцела бр.: 4900/1, 4900/3, 4898, 
4883, 4879 и 4876. 

Грађевинска парцела бр. 12 (улица) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 4882, 4883, 4898, 
4897, 4913/1, 4914, 4915, 4916/1, 4917/1, 4918/1, 
4896/3, 4896/2, 4896/1, 4885 и 4884. 

Грађевинска парцела бр. 13 (Ул. Симе 
Марковића) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 4891/1, 4891/2, 4891/3, 4892, 4893, 4894/1, 
4894/2, 4922/21, 4922/4, 4936/1, 4414, 4922/3, 4924, 
4925, 4926, 4927, 4928, као и целе к.п.бр. 4895. 

Грађевинска парцела бр. 14 (ул. Кнеза 
Вишеслава) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 4955, 4967, 4964, 4963 и 4956. 

Грађевинска парцела бр. 15 (Ул. Васе Пелагића) 
се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4939, 
4938/1, 4940/1, 4941/4, 4940/4, 4938/3, 4937/3, 4937/1, 
4942/3, 4414, 4411/1, 4394/10, 4387, 4390/1, 4391/1, 
4392/5, 4394/4, 4942/1, 4941/2, 4940/8, 4944/3, 4940/2, 
4944/2, као и целе кп.бр. 4941/3, 4392/3, 4391/3, 
4940/3, 4937/2 и 4390/3. 

 
Грађевинска парцела бр. 16 (Основна школа) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4403, 
4408/2. 

 
Грађевинска парцела бр. 17 (трафо станица) се 

састоји од дела катастарске  парцеле бр.: 4403. 
 
Грађевинска парцела бр. 18 (парк) се састоји од 

делова катастарских  парцела бр.: 4916/2, 4914, 
4415/1, као и целе к.п.бр. 4913/2. 
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  3.4. Услови за уређење и изградњу 
саобраћајних површина са нивелацијом 
 

3.4.1. Регулација мреже саобраћајних 
површина  

 
Елементи решења из Плана генералне 

регулације „Исток 1“ 
 
Планом генералне регулације „Исток 1“ Улица 

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

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улице Бивољска 

представља ободну саобраћајницу за посматрани 
простор, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање унутар 
блоковског саобраћаја. 

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

 
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 улице Видовданска (државни пут 
I Б реда број 38.) и Бивољска задржавају са 
постојећим габаритима, а за остале улице су 
предвиђене следеће измене: 

 
 Улица Васе Пелагића (спаја се са улицом 

Метохијском) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са 
једностраним тротоаром ширине 1.00 - 1.50 метара са 
једне стране и ивичњаком ширине 0.25 метара са 
друге стране; 

 Део улице Бранка Радичевића (О1 - северна 
граница плана) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара (у 
делу улице је планирано паралелно паркирање), 
ширине 2.00 метара са једне стране и ивичњаком 
ширине 0.25 метара са друге стране; 

 Део улице Бранка Радичевића (О1 – О3 – О4 – О7 
– Улица Бивољска) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са 
обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 Део улице Метохијске (Улица Бивољска – О1) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 5.50 метара и са обостраним 
ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 

 Део улице Метохијске (О4 – О5 – О6) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним 
ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 
 Део улица Симе Марковића за једносмеран 

саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза 4.00 метара и са обостраним ивичњаком 
ширине 0.25 метара; 

 
 Део улица Симе Марковића за једносмеран 

саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком 
ширине 0.25 метара; 

 
 Улица Темничка (са проширењем до улице 

Бранка Радичевића) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 4.00 метара и 
са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 
Нове саобраћајнице предвиђене Планом су     

планиране са следећим елементима: 
 
 планирана саобраћајница (О1 – О2) за 

једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним 
ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О8 – О10 – Улица 
Видовданска) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и 
са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О7 – О9 – Улица 
Видовданска) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и 
са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О7 – О8 – Улица 
Темничка) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и 
са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О9 – О10) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним 
ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (Улица Видовда-
нска – Улица Васе Пелагића) за једносмеран саобра-
ћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 
3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 
метара; 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

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

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

у свим ободним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       95 
 

 

Посебне обавезе према кретању особа са 
посебним потребама 

 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

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

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно 
намени и врсти делатности која се обавља. 

Правила и број за обезбеђивање потребног броја 
места за паркирање дата су у тачки 4.1.3. Општа 
правила за паркирање 

Поред паркинг места на парцелама корисника, 
планира се и изградња јавних паркинг места  
(паралелно паркирање ван коловоза) у следећој 
саобраћајници: 

(О1 – О3) са укупно 10 паркинг места за путничка 
возила. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 
3.4.2. Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу изведено стање се 

максимално односно генерално задржава уз напомену 
за неопходност изградње атмосферске канализације. 
Нивелационо решење дато је у графичком прилогу 
бр.4 (Нивелациони план) и изражено је у апсолутним 
котама надморске висине на укрштајима и 
карактеристичним преломним тачкама. 

Такође, растојање између ових тачакаје дато  је у 
тачности до 1цм са падом на тој деоници израженим 
у % и са смером пада. 

Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у 
нивоу. 

Колски од пешачког саобраћајагде је то по 
видовима кретања одвојено денивелисан је за висину 
прелазног ивичњака. 

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

 
3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и 

површинама остале намене 
 
3.5.1. Зеленило на јавним површинама - 

зеленило јавног коришћења 
 
Зеленило у оквиру објеката јавне намене 

(основна школа) 
 
У дворишту школе постоји уређено зеленило. Све 

вредне примерке дендрофлоре треба евидентирати и 
сачувати. У циљу побољшања еколошких услова 
реконструкцијом и ревитализацијом зеленила треба 
створити услове за пријатан боравак у школи. 
Сукцесивно заменити врсте које изазивају алергије, 
имају отровне делове, трње или на неки други начин 

могу угрозити безбедност деце. Осим санитарно-
хигијенске улоге, зеленило треба да има и едукативни 
значај, односно да омогући деци упознавање са 
домаћим, аутохтоним врстама и увезеним, егзотама. 

Зеленило треба да има јасну организацију и да 
омогући боравак деци у пријатном амбијенту. 
Декоративно партерно зеленило користити само за 
акцентовање појединих истакнутих детаља (улази, 
скулптуре и сл.).   

Према околним стамбеним објектима треба 
формирати појас заштитног зеленила од високих 
лишћара и четинара. Већим учешћем високог дрвећа 
може се створити визуелна и звучна баријера.  

 
Парк суседства 
 
Планира се уређење парка суседства у 

урбанистичкој потцелини 3.2.2.А површине 332,65м2. 
У оквиру ове површине планирана је локација трафо 
станице, док се остали простор уређује са адекватним 
зеленилом.   

Парк суседства је намењен  свакодневном 
окупљању, игри деце, одмору и сл. У складу са малом 
површином парка, могуће је организовати миран 
одмор, игру деце, фитнес справе и сл. При уређењу 
треба користити савремене и трајне елементе 
пејзажне архитектуре и опреме за дечија игралишта. 
Канделабри, корпе за отпатке, клупе и други 
мобилијар и опрема треба да имају заједничке 
обликовне и колористичке елементе. Озелењавање 
треба да се заснива на правилном распореду 
декоративне високе вегетације и партерног уређења. 

 
Услови за уређење за парк суседства су: 
 
 За изградњу и уређење планираног простора 

неопходна је израда пројекта партерног уређења. 
 Парк мора да буде доступан и особама са 

посебним потребама у складу са Правилником о 
техничким стандардима приступачности. 

 У парку могу да се планирају терени и опрема 
за игру деце, одмор и рекреацију за становнике 
насеља из непосредног окружења. 

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

 У парку се могу градити вртно - архитектон-
ски елементи (фонтане, перголе, светиљке, моби-
лијар, ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме и 
сл.). 

 Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 60%. 

 
Линеарно зеленило (уз саобраћајнице) 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

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

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

 
Мања зелена површина у улици Васе Пелагића, 

укупне површине 58,75м2, планира се као мањи 
зелени сквер. Осим декоративног зеленила дозвољен 
је неопходни мобилијар (клупе, корпе за отпатке, 
расвета). 

 
За  линеарно зеленило важе следећи урбанисти-

чки услови: 
 Линеарно зеленило се мора 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. 

 
3.5.2. Зеленило на површинама остале намене 

- зеленило ограниченог коришћења 
 
Зеленило у оквиру становања  
 
Зеленило у оквиру породичног становања, чини 

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

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. 

 
Зеленило у оквиру објеката комерцијалних 

делатности 
 
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. 

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. 

 
3.6. Услови за уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре 
 

3.6.1. Услови за уређење и изградњу  
комуналне и водоприврене  инфраструктуре,  
хидротехничких инсталација и објеката 
 

Водоводна мрежа 
 
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 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; 
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 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 150м). 

 
Фекална канализација 
 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираним саобра-
ћајницама предвиђена је изградња фекалне кана-
лизације са уливом у постојећи колектор тј. 
канализацију отпадних вода.  

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

Димензија уличне канализације износи мин 
200мм, а кућног прикључка150 мм. Падови 
цевовода су према важећим прописима, а услови 
прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод"Крушевац. 

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

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

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

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 

обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и 
безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у 
саобраћајници. 

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

Неопходно је извршити реконструкцију 
изграђеног поменутог примарног левообалног 
Расински колектор - Бивољски колектор  ДН 
500мм, на деловима где исти пролази кроз приватне 
парцеле. 

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

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

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

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

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

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

 изнад и испод ових инфраструктурних обје-
ката 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 
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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; 

 
Атмосферска канализација   
 
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 како је дато и 
графичком прилогу и укључити у постојећи колектор 
атмосферске канализације. Димензионисање нопла-
нираних 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. 

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

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. 
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3.6.2.  Услови за уређење и изградњу 
електроенергетских  водова и објеката 

 
Потребне једновремене снаге за планирани 

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

 
Pjg = p x S x k 
 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора 
и (p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

 
где је (n) број планираних стамбених јединица, 

(m) година за коју рачунамо потребну снагу 
 
На основу претпостављених површина новопла-

нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага: Pj=1244,46kW 

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.  

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 бр. 8. 

 
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 препору-чује 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 канализа-
ционих 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 по-
ложен 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 
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између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

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

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

 
Приближавање енергетских каблова 

дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад подзе-

мних водова. Енергетске кабловске водове треба по 
правилу положити тако да су од осе дрвореда уда-
љени најмање 2м. 

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

 
3.6.3. Услови за уређење и изградњу 

телекомуникационе инфраструктуре 
 
Планом је предвиђена изградња нове ТК мреже за 

новопланиране стамбене и пословне објекате, као и 
реконструкција постојеће ТК мреже. Трасе ТК мреже 
дате су у графичком прилогу бр.8 

 
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 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 телекомуника-
циони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

 
3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 

Гасификација 
 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа 

„Крушевац-БИВОЉЕ“, од полиетиленских цеви, 
изведена је за снабдевање природнм гасом северо-
источног дела центра Града Крушевца (Бивоља). 
Постојећи и планирани гасоводи на планском 
подручју ПДР-„ БИВОЉЕ-4“ обезбеђују несметамо 
снабдевање  природним гасом свих објеката насеља 
„БИВОЉЕ - 4“. 

Нове трасе гасовода у насељу „БИВОЉЕ-4“ од 
полиетиленскиј цеви  Ø40x37 mm, планиране су у свим 
новопланираним улицама централног дела подручја 
плана детаљне регулације ПДР-„ БИВОЉЕ - 4“. 

 Дистрибутивни гасовод изводи се  од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар. 

 Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и 
нове  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. 

 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 
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постојечег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

 За паралелно вођене других инфраструкту-
рних 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. 

 
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 
 
Увидом у постојећу документацију – „Елаборат 

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

 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) 

 
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 03бр.020-240/20 од 15.12.2016. 
(преузето из плана вишег реда, ПГР-а “Исток 1“ ) 

 
Општи услови и мере заштите 
 
 забрањено је испуштање отпадних вода и 

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

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

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

 
3.8.3. Услови и мере  заштите  животне средине  
 
У складу са чл.10 Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу  (I број: 350-
674/2019 усвојеној на седници одржаној 20.09.2019. г.) 
и на основу  Одлуке о неприступању изради страте-
шке процене утицаја Плана детаљне регулације 
„Бивоље 4“ у Крушевцу на животну средину, IV бр. 
350-633/2019 од 12.09.2019.г.  не приступа се изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину.  

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

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

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

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 

Плана:  
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва.  

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

 
Смернице и мере заштите вода: 
 
 квалитет пречишћених атмосферских вода, 

пре упуштања у реципијент, мора да одговара II класи 
вода; 



 102                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                               26.09.2020.  

 

 проширење и реконструкција постојеће кана-
лизационе мреже и повезивање свих делова насеља на 
канализациону мрежу; 

 
Смернице и мере заштите земљишта 

обухватају: 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са 

заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача 
преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе 
из вода у земљиште. Прикупљање комуналног отпада 
вршиће се постављањем контејнера за сакупљање 
комуналног отпада. Евакуацију комуналног отпада 
вршити у складу са важећим прописима. 

 обавезно је прикључење на канализациону 
мрежу; 

 власник/власници објеката који ће се градити 
су обавезни да простор за смештај контејнера 
обезбеде у оквиру парцеле на којој се објекат налази 

 
Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације 
планских решења на животну средину и здравље 
људи на подручју Плана. Мере компензације на 
подручју Плана подразумевају пејзажно уређење 
појединачних парцела. 

 промовисати пејзажно уређење појединачних 
парцела; 

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

 повезати јавне зелене површине у једниствен 
систем зеленила. 

 
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 
рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) 
и исту урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(Сл.лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).  

 
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  планираног 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, 

 објекат мора бити снадбевени одговарајућим 
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 облико-

вати 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. 

Мала спратност објекта омогућава брзу и 
ефикасну евакуацију људи и материјалних добара из 
објекта док слободне површине у оквиру пројекта 
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 јавним, комерцијалним, и стамбеним 
објектима mорају се применити прописане мере за 
заштиту од пожара; 

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

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

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

 нови објектат треба 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 
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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. 217-210/20 од 21.05.2020 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 планирања, 
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 осигу-
рати услове за несметано кретање на следећи начин: 

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

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са обо-
дним саобраћајницама (на местима пешачких пре-
лаза) планирати прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

 
3.10. Попис објеката за које се пре санације или 

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

 
У границама плана 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 техно-
логија, енегетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда  „Сл. гласник РС“, бр. 
61/11 и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда, („Сл. гласник РС“, бр.69/12 и 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:  

 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

 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 
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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 пре-

парцелације 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, 
132/2014, 145/14,83,/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 09/20)  

 за изградњу објеката комерцијалних делатно-
сти типа КД-041  

 за изградњу објеката комерцијалних 
делатности као основног објекта (комерцијалне 
делатности заступљене 100% на парцели)  

 
Планом нису предвиђене локације односно 

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

 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

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

заједно са општим правилима  
 
4.1.Општа правила на простору Плана 
 
4.1.1. Општа правила за парцелацију и препар-

целацију и формирање грађевинске парцеле 
 
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

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

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

- Новоформирана регулациона линија, дата у 
плану, уколико се не поклапа са постојећом ката-
старском границом парцеле, представља нову границу 
парцеле, односно поделу између јавне површине и 
површина за остале намене. 

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

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

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

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

 

ширина фронта парцеле неправилног облика 

 

 
 
 

 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       105 
 

 

- 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: 
 Становање - За паркирање возила за сопствене 

потребе власници стамбених објеката обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно 

место на један стан и једно паркинг или једно гаражно 
место на 70м2 корисне површине пословног простора. 

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

 Привредне делатности - За паркирање возила 
за сопствене потребе (путничких и теретних возила), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели – једно 
паркинг место на 200м2 корисног простора. 

 
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 
површина и објеката  и  могућим компатибилним 
наменама“  

Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката планираних намена: 

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

са највише три стамбене јединице, макс.спратности 
П+1  

Породично становање – тип ПС-02 
 Породични стамбени објекти са највише три 

стамбене јединице, макс.спратности П+2 
 
 вишепородично становање типа ВС-01 
вишепородични стамбени објекти са више од три 

стамбене јединице макс. П+2,  
- У оквиру објеката становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних и других делатности 
еколошки и функционално примерене зони 
становања.  

- У оквиру намене становања, могућа је у 
приватном власништву изградња објеката намењених 
образовању, здравству, дечијој заштити, култури, али 
само под условом да задовоље нормативе и 
критеријуме за одговарајућу делатност. 

 
 Комерцијалне делатности– тип КД-02,  
- Комерцијалне делатности подразумевају 

обављање свих врста непроизводних делатности, 
(трговину, угоститељство, занатство -услужни део, 
пословне и финансијске услуге, бирое, друге 
пословне просторе и сл.), чији су садржаји еколошки 
и функционално примерени становању и планираним 
наменама у окружењу.  

- Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на парцели и то:  
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- објекти комерцијалне делатности макс.П+1 у 
оквиру становања типа ПС-01,  

- објекти комерцијалне делатности макс.П+2  у 
оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01 

- Садржаји комерцијалних делатности не смеју 
угрожавати остале намене  посебно у погледу заштите 
животне средине, нивоа буке, непријатних мириса, 
аерозагађења и др.. 

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

зумевају изградњу објеката у функцији туризма: 

хотели, мотели, коначишта, апартмани, и сл.  
У зависности од просторних могућности могу се 

планирати садржаји спорта и рекреације: различите 
врсте спортских терена, простори за игру деце, 
фитнес справе на отвореном, терени за мини голф, 
отворени  базени и др.  

 
Могуће компатибилне (допунске) намене 

објеката који се могу градити 
 
- Компатибилнe наменe планираној намени дате 

су за сваку подцелину појединачно. 
 

 
 

планирана намена урбанистичких подцелина 

 

урбанистичка 
подцелина 

намена урбанистичке 
подцелине 

компатибилна 
намена урбан. 

подцелине 

пратећа намена 
урбан.подцелине 

3.2.2.А. становање  

ПС-01, ПС-02, ВС-01 

 

комерцијалне 

делатности  

КД-02, КД-041  

 

привредне делатности ПД-03 

парк суседства, зеленило 

 

3.2.2.Б. комерцијалне делатности 

КД-02, КД-041 

 

спорт и рекреација 

СР-02, СР-03 

 

привредне делатности ПД-03 

 

3.2.2.В. 
јавне функције 

основна школа 
-------- 

породично становање ПС-01, 

комерцијалне делатности  

КД-02 

 
 

Могуће пратеће намене објеката који се могу 
градити 

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

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

Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
становања, односно у оквиру стамбеног објекта или 
засебног објекта на парцели. 

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

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

 
Изградња помоћних објеката 
 
- На грађевинским парцелама са породичним 

становањем и објектима комерцијалне делатности, 

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

- Изградња помоћних објеката на парцелама 
вишепородичног становања није дозвољена. 

- Минимална удаљеност помоћног објекта од 
граница суседних парцела је 1.5м отвори према 
суседним парцелама су са мин. парапетом 1,6м.  

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

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

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

- Забрањена је изградња на свим постојећим и 
планираним јавним површинама или на објектима или 
коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.  
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- Забрањена је изградња објеката чија би 
делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, 
отпадним водама и другим штетним дејствима или 
визуелно могла да угрози основну намену простора. 

- За објекте комерцијалних и привредних 
делатности није дозвољена намена чија би делатност 
угрозила животну средину и планирану намену 
урбанистичких целина са било ког аспекта. 

 
Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

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

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

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

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

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

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

Вертикална регулација 
 
- Висина објекта је растојање од нулте коте 

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

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

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

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

 
Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле 

за стамбене објекате типа ПС-01, ПС-02                     и 
ВС-01 

 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле за: 
 слободностојеће објекте на делу бочног 

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

 слободностојеће објекте на делу бочног 

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

4,0м. 
- Парцеле које не испуњавају услов минималне 

ширине фронта, нови објекти се могу постављати  на 
растојањима : 

 слободностојећи објекти на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојећи објекти на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м 

- Све фасадне равни стамбених објеката које се 
налазе на растојању мањем од 2,5м од границе суседне 
парцеле могу имати само отворе минималне висине 
парапета 1,6м. 

- Све фасадне равни стамбених објеката које се 
граде на међи (прекинути и непрекинути низ) не могу 
на тим фасадама имати отворе. 

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

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

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

 
Правила за реконструкцију, доградњу и адапта-

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

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

- Постојећи објекти чији су параметри мањи од 
планираних  могу се доградити/надградити у оквиру 
максимално дозвољених урбанистичких параметара 
датих Планом. 

- На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољша-
ње, унапређење и осавремењавање објеката: адапта-
ција, санација, реконструкција (извођење радова у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту 
објекта), инвестиционо 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 
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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). 

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

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

 на делу објекта према предњем дворишту ако 
је грађевинска линија на 3м – 1,6м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 
50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према предњем дворишту ако 
је грађевинска мања од  3м – 1м, 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 северне оријентације уколико је растојање 
од суседне грађ.парцеле мање од 1,5 нису дозвољени 
испади  

 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 објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (ако је растојање 
одсуседне грађ.парцеле мање  од 2,5) – 0,5м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

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

Отворене спољне степенице 
 
- Степенице којима се савладава висина већа од 

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

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

 
Услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели  
 
- Свака новоформирана грађевинска парцела 

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

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

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

 
Правила за архитектонско обликовање 

објеката 
 
- Дозвољено је коришћење свих врста материјала 

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

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

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

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

 
Услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

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

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

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

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

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

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

Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

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

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

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

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

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

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

 1 контејнер на 500м2 корисне површине 
пословног простора.  

 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 
површине 

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

 
Инжењерскогеолоши услови  
 
- У фази израде техничке документације, у 

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

 
4.2. Посебна правила грађења  

 

4.2.1. Посебна правила грађења за подцелину 
3.2.2.А. 
 

Планирана врста и намена објеката  
 
 породично становање, типа  ПС-01 и ПС-02 
 
- За интервенције на постојећим објектима 

породичног становања примењују се општа  правила 
дата у тачки 4.1. 

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

- За новопланиране објекте породичног стано-
вања параметри су дати у табели. 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

ПС-01 
 

До  
П+1 

слободно-
стојећи 

45 

300 12 

прекинути 
низ 

250 10 

двојни 2х250 2х10 

ПС-02 
само уз 
Видов-
данску 
 

П+2 

слободно-
стојећи 

50 

300 12 

прекинути 
низ 

250 10 

непрекину-
ти низ 

200 6 

двојни 2х250 2х10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
двојног породичног стамбеног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то 
катастарски затечено стање. Дозвољени 
урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, 
највише укупно 2 стамбене јединице и минимална 
ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

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

- Уколико се стамбени објекат изграђен на међи 
уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња 
новог стамбеног објекта такође на међи, али без 
постављања отвора на тој фасади.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 вишепородично становање, типа  ВС-01 
 
- За новопланиране објекте вишепородичног 

становања параметри су дати у табели. 
 
урбанистички параметри вишепородичног 

становања ВС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П  

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-01 

само уз  

Ул. 

Видо- 

вданску 

П+2 

слободно- 

стојећи 

50 

600 15 

непреки-

нути 

низ 

450 10 

пре- 

кинути 

низ 

500 12 

 
- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити 

за 20% већи од максималне вредности ИЗ. 
- Међусобна удаљеност објеката који се граде у 

прекинутом низу,  износи најмање ½ висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на ¼ висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе стамбених просторија 
(атељеима и пословним просторијама) али не може 
бити мање од 4.0м. 

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању 
ових елемената са суседним објектима уз минимална 
одступања.  

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

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

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

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

задржавају уз могућност интервенција у оквиру 
урбанистичких параметара датих планом. 

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

парцели. За изградњу објекта комерцијалне делатно-
сти користе се урбанистички параметри дефинисани 
за породично становање типа ПС-01. 

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

 у улици Бивољској параметри дефинисани за 
тип ПС-01  

  у улици Видовданској параметри дефинисани 
за тип ПС-02 

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

- Уз објекте комерциланих делатности дозвољена је 
изградња помоћних објеката спратности П, чија повр-
шина улази у максимални индекс заузетости парцеле. 

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

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

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

искључиво уз Ул. Видовданску, а који подразумевају 
објекте у функцији туризма: хотеле, мотеле, хостеле, 
коначишта и сл. 

 
урбанистички параметри комерцијалних 

делатности типа КД-041 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П  

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

КД-041 

само уз  

Ул. 

Видо- 

вданску 

до  

П+3 

слободностојећи 

50 

600 15 

прекинути 

низ 
500 12 

непре- 

кинути низ 
450 10 

 
- У зависности од просторних могућности могу се 

планирати садржаји спорта и рекреације партерног 
типа. (терени за спорт, дечије игралиште, базен и сл.) 

- Изузетно, уколико је то затечено катастарско 
стање, ширина фронта може бити мања од минимално 
утврђене ширине за 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% 

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

- Остали урбанистички параметри дати су у тачки 
4.1. Општа правила 
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Пратећа намена 
  
 Привредне делатности ПД-03 
 
- Привредне делатности овог типа подразумевају 

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

- Привредне делатности типа ПД-03 могу бити 
организоване  у оквиру породичног становања типа 
ПС-01 у складу са урбанистичким параметрима 
дефинисаним за породично становање ПС-01 уз 
ограничење спратности на макс. П 

- Садржаји привредних делатности могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
тада  је однос становања према делатностима  60% : 
40% или у оквиру самосталног објекта на парцели .У 
оквиру објеката привредних делатности, може бити 
заступљено и становање, тада је  однос делатности 
према становању 80% : 20%. 

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

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

 
4.2.2. Посебна правила грађења за подцелину 

3.2.2.Б.  
 
Планирана врста и намена објеката  
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- На постојећим објектима комерцијалних дела-

тности могу се изводити све интервенције потребне за 
функционисање, побољшање, унапређење и осавре-
мењавање објеката: доградња, адаптација, санација, 
реконструкција (извођење радова у постојећем хори-
зонталном и вертикалном габариту објекта), инвести-
ционо и текуће (редовно) одржавање објекта до 
максимално планираних урбанистичких параметара.  

- На истој грађевинској парцели дозвољава се 
изградња више објеката исте или компатибилне намене.  

- За изградњу објеката комерцијалних делатности  
параметри су дати у табели. 

 
урбанистички параметри комерцијалне 

делатности  КД-02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин. 

ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

КД-02 П+2 

слободно- 
стојећи 

50 500 15 

прекинути 
низ 

50 450 12 

 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 20%. 
- Услови паркирања дати су у општим правилима 

за паркирање тачка 4.1.3. 

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

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

искључиво уз Ул. Видовданску, а који подразумевају 
објекте у функцији туризма: хотеле, мотеле, хостеле, 
коначишта и сл. 

 
урбанистички параметри комерцијалних 

делатности типа КД-041 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  

(%) 

Мин. 

П  
парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. 
(м) 

КД-041 До П+3 

слободно- 

стојећи 
50 

600 15 

прекинути 

низ 
500 12 

 
- Изузетно, уколико је то затечено катастарско 

стање, ширина фронта може бити мања од минимално 
утврђене ширине за 20%. 

- У зависности од просторних могућности могу се 
планирати садржаји спорта и рекреације партерног 
типа. (терени за спорт, дечије игралиште, базен и сл.) 

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

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 20% 

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

- Остали урбанистички параметри дати су у тачки 
4.1. Општа правила 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Спорт и рекреација типа СР-02 и СР-03 
 
Тип СР-02 - Објекти затвореног типа намењеним 

мањем броју корисника: спортске сале без трибина, 
балон сале и сл. са теренима за различите врсте 
спортова (кошарка, одбојка, тенис, мали фудбал и сл.), 
са пратећим садржајима (свлачионице, санитарни 
чвор, кафе).  
 У оквиру планиране површине за изградњу (унутар 
грађевинских линија) могућа је изградња једног или 
више појединачних спортских објеката који могу бити 
повезани или груписани на различите начине у 
комбинацији са објектима комерцијалних делатности.  

- Максимални ИЗ је 50% , а макс.спратност 
објеката П+1 

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег 
објекта, али не мање од 5,0м 
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- Пратећи објекти су свлачионице, оставе за 
реквизите, санитарни чвор и сл. 

- Положај објеката у односу на регулациону 
линију дат је у граф.прилогу бр.3. 

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30%.  

Тип СР-03 - Подразумева изградњу спортско-
рекреативни садржаја искључиво партерног типа, 
Могу се градити терени  за: кошарку, одбојку, тенис и 
сличне спортове; отворени базени; мини голф, 
вештачке стене и сл. 

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

мање производне јединице, мању занатску произво-
дњу, магацини и сл. које  еколошки и функционално 
морају бити примерене зони становања у окружењу. 

- У оквиру објеката могуће је у спратном делу 
организовати садржаје комерцијалних делатности 
(пословање, управа и сл.) 

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

 
Урбанистички параметри привредне делатности 

ПД-03 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин. 

ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ПД-03 До П+1 

слободно- 

стојећи 
45 

300 12 

прекинути 

низ 
250 10 

 
- Услови паркирања дати су у општим правилима 

за паркирање тачка 4.1.3. 
- Остали урбанистички параметри дати су у тачки 

4.1. Општа правила 
 
4.2.3. Посебна правила грађења за подцелину 

3.2.2.В.  
 

Планирана врста и намена објекта  
 
  јавне функције - комплекс Основне школе 

„Бранко Радичевић“ 
 
- Комплекс оновне школе се задржава уз 

могућност свих врста интервенција (реконструкција, 
доградња/надградња, адаптација, санација,  инфра-
структурно опремање  и сл.)  

- Простостор комплекса школе планира се за 
уређење садржајима спорта и рекреације, зеленим 
површинама и простором за паркирање (за запослене 
и посетиоце) 

- Дозвољена је и изградња објеката пратећих 
садржаја: вртни павиљони, отворене играонице, 
амфитеатар, фонтане и сл., максималне спратности П. 

- Површина земљишта под објектом је најмање 
7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне 
основне школе.  

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф. прилогу бр. 3 

- Максимална спратност објеката је П+2. 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 40% 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
- Компатибила намена јавним функцијама није 

планирана. 
 
Пратећа намена 
 
 породично становање, типа  ПС-01  
 
- За интервенције на постојећим објектима 

породичног становања примењују се општа  правила 
дата у тачки 4.1. 

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

- За новопланиране објекте породичног стано-
вања параметри су дати у табели. 

 
Урбанистички параметри породичног становања  

ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  

(%) 

Мин. 

П  
парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. 
(м) 

ПС-01 До П+1 

слободно- 

стојећи 

45 

300 12 

прекинути 
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 
 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
двојног породичног стамбеног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катаста-
рски затечено стање.  

Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице 
и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

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

- Уколико се стамбени објекат изграђен на међи 
уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња 
новог стамбеног објекта такође на међи, али без 
постављања отвора на тој фасади.  

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити 
за 20% већи од максималне вредности ИЗ. 
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- Кровови се обавезно изводе као коси, 
вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.  

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

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

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

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

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

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

 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- Комерцијалне делатности могу се организовати 

у приземним етажама стамбеног објекта, тада  је 
однос становања према делатностима  60% : 40%. 
Садржаји комерцијалних делатности могу се 
организовати и у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. За изградњу објекта комерцијалне делатно-
сти користе се урбанистички параметри дефинисани 
за породично становање типа ПС-01. 

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

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

 
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 предста-
вљају основ за издавање локацијских услова и 
грађевинске дозволе за простор који није опредељен 
за ближу разраду Урбанистичким пројектом. 

 
5.2. Израда урбанистичко техничке 

документације 
 

Израда Урбанистичког пројекта 
 
Урбанистички пројекат се ради у складу са 

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

Израда Пројекта парцелације, препарцелације, 
геодетског елабората исправке граница суседних 
парцела и спајање суседних парцела истог власника 

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

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

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

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

- Израда пројекта парцелације односно препарце-
лације обавезна је за формирање грађевин-ских 
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, 37/19-др. 
Закон и 9/20) и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбани-
стичког 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. 



 114                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                               26.09.2020.  

 

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

 
Изградња комуналне инфраструктуре  
 
- Приликом изградње комуналне инфра-

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

- Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

 
Интервенције на постојећим објектима до 

привођеља простора планираној намени 
 
- 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 регу-
лационе и грађевинске линије до привођења пла-
нираном регулационом решењу дозвољено је: инве-
стиционо и текуће (редовно) одржавање објекта и 
замена кровне конструкције без промене вертикалног 
и хоризонталног габарита. 
 

Аналитичко-геодетски елементи за пренос - 
Координате новопланираних тачака за пренос 

граница јавне намене 
 

    1     7528049.82     4826464.05 
 2     7528051.04     4826465.10 
  3     7528052.50     4826465.78 
   4     7528075.19     4826472.60 
    5     7528078.55     4826473.74 
    6     7528084.67     4826475.61 
    7     7528090.03     4826477.25 
    8     7528099.46     4826479.88 
    9     7528109.77     4826482.75 
 1080    7528116.50    4826484.62 
 1081    7528120.08    4826485.62 
 1082    7528122.22    4826486.18 
 1083    7528134.81    4826489.32 
   10         7528146.81    4826491.94 
   11        7528190.46    4826397.61 
  933      7528190.00    4826399.63 
 1049    7528190.07    4826400.65 
 1048    7528190.82    4826402.75 
 1047    7528192.32    4826404.40 
 1046    7528194.33    4826405.36 
 1045    7528224.24    4826413.00 
 1044    7528264.27    4826423.46 
 1043    7528266.22    4826424.03 
 1042    7528268.14    4826424.71 
 1041    7528270.01    4826425.49 
 1040    7528271.83    4826426.39 
 1039    7528275.19    4826428.15 
 1038    7528276.75    4826428.91 
 1037    7528278.36    4826429.55 
 1036    7528280.01    4826430.07 
 1035    7528317.48    4826440.53 

 1034    7528318.92    4826441.03 
 1033    7528320.28    4826441.69 
 1032    7528321.55    4826442.52 
 1031    7528322.72    4826443.49 
 1030    7528323.75    4826444.60 
 1029    7528324.65    4826445.83 
 1028    7528342.68    4826452.90 
 1027    7528347.90    4826457.55 
 1026    7528348.91    4826459.83 
 1025    7528349.35    4826461.87 
 1024    7528349.41    4826463.97 
 1023    7528349.07    4826466.04 
 1022    7528347.22    4826473.17 
  12   7528487.78     4826010.21 
  13   7528536.55     4825935.81 
   14   7528695.05     4825912.90 
  15   7528499.19     4825886.38 
   16   7528493.32     4825887.24 
  17   7528450.69     4825894.17 
  18    7528441.28    4825896.16 
 19    7528345.61    4825914.85 
  20    7528341.56    4825915.69 
  21    7528264.36    4825931.95 
   22    7528259.31    4825932.98 
   23    7528209.98    4825942.64 
   24    7528178.35    4825998.65 
   25    7528177.66    4826002.22 
   26    7528175.96    4826010.63 
   27    7528172.55    4826024.61 
   28    7528136.78    4826151.36 
   29    7528134.99    4826157.39 
   30    7528111.06    4826246.32 
   31    7528108.93    4826253.75 
   32    7528066.90    4826399.62 
   33    7528135.96    4826157.04 
  34    7528136.98    4826156.86 
   35    7528138.01    4826156.87 
   36    7528159.85    4826159.07 
   37    7528186.24    4826161.73 
   38    7528189.81    4826162.09 
   39    7528213.28    4826164.80 
   40    7528216.17    4826165.72 
   41    7528218.90    4826167.06 
 42    7528221.38    4826168.79 
 43    7528223.84    4826171.18 
 44    7528225.44    4826173.29 
 45    7528226.91    4826175.95 
 46    7528228.44    4826179.29 
 47    7528229.14    4826180.95 
 48    7528229.74    4826182.66 
 49    7528230.24    4826184.39 
 50    7528230.73    4826186.71 
 51    7528231.83    4826192.43 
 52    7528231.97    4826193.54 
 53    7528235.57    4826178.40 
 54    7528235.28    4826178.82 
 55    7528234.57    4826179.28 
 56    7528233.72    4826179.35 
 57    7528232.94    4826179.02 
 58    7528232.53    4826178.58 
 59    7528230.54    4826174.28 
 60    7528229.28    4826171.89 
 61    7528227.21    4826168.97 
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 62    7528225.04    4826166.68 
 63    7528222.60    4826164.70 
 64    7528219.92    4826163.05 
 65    7528218.50    4826162.36 
 66    7528217.05    4826161.77 
 67    7528214.03    4826160.87 
 68    7528210.60    4826160.34 
 69    7528207.29    4826159.83 
 70    7528202.91    4826159.39 
 71    7528199.58    4826159.05 
 72    7528194.13    4826158.50 
 73    7528191.90    4826158.28 
 74    7528181.77    4826157.26 
 75    7528170.40    4826156.11 
 76    7528149.81    4826154.04 
 77    7528139.97    4826153.05 
 78    7528138.77    4826152.77 
 79    7528137.68    4826152.19 
 80    7528110.29    4826253.53 
 81    7528111.66    4826253.64 
 82    7528140.52    4826259.45 
 83    7528145.05    4826260.34 
 84    7528148.84    4826261.03 
 85    7528152.63    4826261.67 
 86    7528206.94    4826270.49 
 87    7528208.54    4826271.00 
 88    7528209.91    4826271.95 
 89    7528210.96    4826273.25 
 90    7528114.10    4826248.01 
 91    7528112.45    4826247.40 
 92    7528065.64    4826407.32 
 93    7528066.55    4826407.16 
 94    7528067.47    4826407.16 
 95    7528090.89    4826409.22 
 96    7528092.69    4826409.43 
 97    7528094.48    4826409.73 
   98    7528096.26    4826410.13 
   99    7528098.01    4826410.62 
  100   528100.09      4826411.26 
  101   7528109.81    4826414.27 
 102   7528113.85    4826415.79 
  103   7528114.44    4826416.58 
  104   7528114.69    4826417.54 
 105   7528114.58    4826418.52 
 106   7528223.73     4826249.13 
 107    7528119.36    4826420.36 
 108    7528070.33    4826401.64 
 109    7528069.04    4826401.32 
 110    7528067.85    4826400.63 
 111    7528214.32    4826292.83 
 112    7528217.28    4826281.01 
 113    7528220.03    4826265.48 
 114    7528223.73    4826249.13 
 115    7528224.34    4826246.75 
 116    7528225.55    4826242.06 
 117    7528227.29    4826235.31 
 118    7528231.91    4826218.79 
 119    7528235.60    4826211.00 
 120    7528237.36    4826204.03 
 121    7528237.00    4826203.46 
 122    7528236.43    4826201.95 
 123    7528236.31    4826200.33 
 124    7528236.24    4826198.95 

125    7528236.08    4826195.62 
126    7528236.07    4826194.18 
127    7528236.16    4826192.74 
128    7528236.22    4826192.23 
129    7528236.37    4826191.31 
130    7528236.69    4826189.91 
131    7528239.81    4826178.15 
132    7528242.25    4826168.95 
133    7528244.15    4826161.82 
134    7528244.30    4826161.24 
135    7528246.70    4826152.22 
136    7528250.41    4826138.24 
137    7528251.40    4826134.56 
138    7528256.32    4826116.34 
139    7528257.40    4826112.33 
140    7528258.02    4826109.52 
141    7528258.42    4826106.66 
142    7528258.58    4826103.79 
143    7528258.50    4826100.91 
144    7528258.19    4826098.05 
145    7528257.65    4826095.22 
146    7528256.47    4826088.39 
147    7528255.40    4826082.28 
148    7528253.82    4826073.18 
149    7528249.49    4826048.22 
150    7528249.03    4826046.65 
151    7528248.44    4826045.38 
152    7528247.47    4826043.96 
153    7528246.39    4826042.84 
154    7528245.14    4826041.90 
155    7528244.16    4826041.12 
156    7528243.37    4826040.14 
157    7528242.98    4826039.43 
158    7528210.68    4825943.68 
159    7528211.14    4825944.85 
160    7528215.50    4825960.75 
161    7528216.46    4825963.96 
162    7528217.57    4825967.13 
163    7528218.82    4825970.25 
164    7528220.20    4825973.30 
165    7528227.05    4825987.50 
166    7528228.58    4825990.94 
167    7528229.92    4825994.46 
168    7528231.06    4825998.05 
169    7528231.99    4826001.70 
170    7528235.51    4826017.37 
171    7528235.91    4826019.28 
172    7528236.25    4826021.21 
173    7528236.53    4826023.14 
174    7528237.99    4826034.13 
175    7528237.86    4826036.01 
176    7528237.02    4826037.69 
177    7528235.58    4826038.91 
178    7528233.78    4826039.48 
179    7528220.99    4826040.83 
180    7528221.72    4826046.28 
181    7528239.32    4826044.42 
182    7528241.02    4826044.49 
183    7528242.63    4826045.06 
184    7528244.00    4826046.08 
185    7528251.56    4826083.51 
186    7528254.13    4826098.33 
187    7528254.42    4826100.44 
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 188    7528254.56    4826102.57 
 189    7528254.55    4826104.70 
 190    7528254.38    4826106.83 
 191    7528254.07    4826108.94 
 192    7528239.79    4826162.65 
 193    7528237.92    4826169.69 
 194    7528235.69    4826178.07 
 195    7528232.07    4826195.51 
 196    7528232.16    4826197.40 
 197    7528232.20    4826199.17 
 198    7528232.12    4826200.95 
 199    7528231.94    4826202.72 
 200    7528231.66    4826204.47 
 201    7528214.77    4826265.09 
 202    7528214.57    4826265.28 
 203    7528213.83    4826265.38 
 204    7528359.91    4826330.06 
 205    7528359.34    4826336.05 
 206    7528364.62    4826336.81 
 207    7528364.81    4826330.87 
 208    7528363.72    4826346.41 
 209    7528363.37    4826350.28 
 210    7528362.23    4826360.83 
 211    7528361.24    4826369.44 
 212    7528359.50    4826384.56 
 213    7528359.15    4826387.62 
 214    7528357.02    4826401.79 
 215    7528354.32    4826421.48 
 216    7528333.66    4826417.19 
 217    7528353.97    4826423.45 
 218    7528350.29    4826461.33 
 219    7528350.73    4826460.50 
 220    7528351.50    4826459.97 
 221    7528352.43    4826459.85 
 222    7528363.65    4826461.02 
 223    7528377.56    4826462.73 
 224    7528378.15    4826459.86 
 225    7528353.36    4826457.07 
 226    7528352.59    4826456.82 
 227    7528351.98    4826456.28 
 228    7528351.64    4826455.54 
 229    7528351.62    4826454.73 
 230    7528353.59    4826443.76 
 231    7528353.92    4826441.71 
 232    7528356.55    4826425.68 
 233    7528358.81    4826409.96 
 234    7528362.10    4826389.75 
 235    7528362.48    4826388.85 
 236    7528363.25    4826388.24 
 237    7528364.22    4826388.07 
 238    7528390.05    4826390.33 
 239    7528390.34    4826387.63 
 240    7528361.85    4826384.80 
 241    7528389.71    4826338.93 
 242    7528391.19    4826339.26 
 243    7528392.53    4826339.96 
 244    7528393.65    4826340.99 
 245    7528394.45    4826342.27 
 246    7528391.34    4826334.24 
 247    7528390.12    4826334.64 
 248    7528389.35    4826334.77 
 249    7528388.32    4826334.80 
 249    7528365.09    4826336.85 

250    7528379.40    4826334.05 
251    7528372.99    4826333.51 
252    7528369.57    4826331.45 
253    7528369.17    4826330.64 
254    7528369.33    4826314.77 
255    7528220.36    4826285.50 
256    7528218.85    4826284.38 
257    7528217.78    4826282.82 
258    7528215.42    4826291.36 
259    7528216.92    4826290.31 
260    7528218.68    4826289.79 
261    7528220.52    4826289.85 
262    7528255.49    4826296.66 
263    7528290.47    4826303.48 
264    7528325.44    4826310.30 
265    7528360.42    4826317.11 
266    7528361.94    4826317.64 
267    7528363.26    4826318.58 
268    7528364.27    4826319.84 
269    7528364.89    4826321.34 
270    7528365.06    4826322.94 
271    7528369.58    4826306.87 
272    7528369.79    4826300.33 
273    7528369.77    4826298.60 
274    7528369.60    4826296.88 
275    7528369.29    4826295.18 
276    7528368.83    4826293.52 
277    7528366.98    4826287.83 
278    7528363.03    4826275.63 
279    7528359.09    4826274.83 
280    7528365.50    4826294.61 
281    7528365.91    4826296.12 
282    7528366.25    4826298.33 
283    7528366.30    4826300.23 
284    7528365.99    4826309.63 
285    7528224.95    4826246.92 
286    7528226.34    4826245.77 
287    7528228.56    4826245.03 
288    7528230.89    4826245.22 
289    7528255.46    4826252.56 
290    7528259.83    4826253.82 
291    7528264.21    4826255.03 
292    7528268.61    4826256.16 
293    7528273.02    4826257.23 
294    7528277.46    4826258.24 
295    7528281.90    4826259.17 
296    7528329.98    4826268.94 
297    7528339.09    4826270.75 
298    7528394.69    4826282.08 
299    7528396.21    4826282.62 
300    7528397.52    4826283.55 
301    7528398.51    4826284.82 
302    7528399.39    4826276.05 
303    7528397.83    4826277.28 
304    7528395.95    4826277.90 
305    7528393.97    4826277.85 
306    7528367.59    4826276.56 
306    7528354.45    4826269.82 
307    7528338.67    4826266.62 
308    7528330.78    4826265.02 
309    7528282.70    4826255.25 
310    7528278.31    4826254.33 
311    7528273.94    4826253.34 
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  312    7528269.58    4826252.28 
  313    7528265.24    4826251.16 
  314    7528260.91    4826249.97 
  315    7528256.60    4826248.72 
 316    7528230.56    4826240.95 
 317    7528228.93    4826240.10 
 318    7528227.76    4826238.69 
 319    7528227.20    4826236.95 
 320    7528236.61    4826210.48 
 321    7528237.71    4826210.17 
 322    7528238.84    4826210.09 
 323    7528239.97    4826210.23 
 324    7528257.24    4826214.11 
 325    7528259.42    4826214.58 
 326    7528261.62    4826214.98 
 327    7528296.82    4826220.96 
 328    7528312.18    4826223.57 
 329    7528320.23    4826199.18 
 330    7528321.30    4826190.66 
 331    7528322.00    4826189.20 
  332    7528323.16    4826181.91 
  333    7528323.93    4826175.40 
  334    7528325.49    4826162.23 
  335    7528327.25    4826146.75 
  336    7528327.65    4826140.10 
  337    7528328.35    4826128.19 
  338    7528328.87    4826118.25 
  339    7528329.35    4826101.26 
  340    7528329.47    4826097.12 
  341    7528328.64    4826081.82 
  342    7528328.16    4826076.36 
  343    7528327.84    4826073.11 
  344    7528328.49    4826080.03 
  344    7528327.81    4826068.43 
  345    7528328.25    4826067.32 
  346    7528328.91    4826066.32 
  347    7528329.76    4826065.47 
 348    7528356.16    4826058.37 
  349    7528337.79    4826058.72 
  350    7528323.13    4826062.33 
  351    7528323.81    4826063.45 
  352    7528324.52    4826082.04 
  353    7528324.60    4826085.35 
  354    7528324.91    4826097.21 
  355    7528324.74    4826105.27 
  356    7528324.50    4826117.12 
  357    7528324.27    4826121.00 
  358    7528322.81    4826146.40 
  359    7528322.30    4826150.63 
  360    7528320.99    4826161.55 
  361    7528319.95    4826171.10 
  362    7528319.30    4826177.32 
  363    7528318.75    4826181.45 
  364    7528317.39    4826190.47 
  365    7528316.05    4826199.42 
  366    7528313.97    4826214.11 
  367    7528313.55    4826215.57 
  368    7528312.78    4826216.89 
  369    7528312.35    4826217.34 
  370    7528311.66    4826217.92 
  371    7528310.32    4826218.65 
  372    7528308.84    4826219.00 
  373    7528307.32    4826218.94 

  374    7528282.20    4826214.30 
  375    7528270.15    4826212.22 
  376    7528240.77    4826206.30 
  377    7528239.27    4826205.73 
  378    7528237.97    4826204.76 
  379    7528273.49    4826074.60 
  380    7528260.99    4826077.69 
  381    7528258.49    4826077.82 
  382    7528256.32    4826076.97 
  383    7528254.68    4826075.33 
  384    7528256.50    4826086.26 
  385    7528257.31    4826084.29 
  386    7528258.78    4826082.76 
  387    7528260.71    4826081.88 
  388    7528261.32    4826081.73 
  389    7528269.94    4826079.60 
  390    7528274.39    4826078.50 
  391    7528284.93    4826075.90 
  392    7528286.98    4826075.77 
  393    7528288.95    4826076.37 
  394    7528290.57    4826077.62 
  395    7528291.66    4826079.36 
  396    7528292.06    4826081.37 
  397    7528290.91    4826069.31 
  398    7528290.48    4826064.89 
 399    7528290.54    4826066.57 
  400    7528290.10    4826068.19 
  401    7528289.21    4826069.62 
  402    7528292.51    4826106.46 
 403    7528292.75    4826119.64 

 404    7528292.73    4826123.25 
  405    7528292.55    4826126.87 
  406    7528292.21    4826130.47 
  407    7528291.71    4826134.05 
  408    7528290.11    4826143.77 
  409    7528288.44    4826153.93 
  410    7528286.63    4826164.96 
  411    7528286.09    4826167.91 
  412    7528285.55    4826170.33 
  413    7528284.88    4826172.99 
  414    7528284.30    4826175.11 
  415    7528279.21    4826193.85 
  416    7528276.67    4826203.18 
  417    7528275.36    4826207.99 
  418    7528274.63    4826209.62 
  419    7528273.44    4826210.95 
  420    7528271.89    4826211.84 
  421    7528280.76    4826213.10 
  422    7528279.78    4826211.51 
  423    7528279.36    4826209.69 
  424    7528279.55    4826207.83 
  425    7528280.69    4826203.65 
  426    7528283.31    4826194.01 
  427    7528288.54    4826174.77 
  428    7528289.45    4826171.25 
  429    7528290.19    4826167.78 
  430    7528290.57    4826165.61 
  431    7528292.56    4826153.51 
  432    7528294.32    4826142.81 
  433    7528294.95    4826138.96 
  434    7528295.65    4826134.70 
  435    7528296.18    4826130.94 
  436    7528296.54    4826127.16 
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  437    7528296.73    4826123.36 
  438    7528296.75    4826119.57 
  439    7528296.67    4826115.11 
  440    7528296.25    4826091.73 
  441    7528296.04    4826080.40 
  442    7528295.88    4826076.53 
  443    7528295.65    4826072.67 
  444    7528282.35    4826004.95 
  445    7528281.28    4826001.04 
  446    7528276.97    4825985.84 
  447    7528272.67    4825970.67 
  448    7528268.92    4825955.59 
  449    7528268.75    4825954.86 
  450    7528264.30    4825934.69 
  451    7528264.16    4825933.32 
  452    7528259.91    4825933.91 
  453    7528260.26    4825934.97 
  454    7528264.85    4825955.72 
  455    7528265.04    4825956.55 
  456    7528268.53    4825970.66 
  457    7528268.83    4825971.76 
  458    7528276.74    4825999.68 

  459    7528277.43    4826002.13 
 460    7528278.48    4826005.97 
  461    7528279.44    4826009.82 
  462    7528280.33    4826013.69 
  463    7528281.14    4826017.58 
  464    7528285.69    4826040.61 
  465    7528343.69    4825941.81 
  466    7528344.67    4825951.77 
  467    7528345.06    4825955.80 
  468    7528345.49    4825959.79 
  469    7528346.20    4825967.79 
  470    7528347.45    4825981.66 
  471    7528349.13    4825999.10 
  472    7528349.29    4826000.73 
  473    7528351.65    4826022.25 
  474    7528352.99    4826034.22 
  475    7528354.72    4826049.38 
  476    7528354.67    4826051.03 
  477    7528354.15    4826052.60 
  478    7528353.20    4826053.96 
  479    7528352.50    4826054.60 
  480    7528351.91    4826054.99 
  481    7528357.94    4826058.44 
  482    7528359.63    4826059.04 
  483    7528361.05    4826060.12 
  484    7528362.09    4826061.58 
  485    7528362.64    4826063.28 
  486    7528364.05    4826072.63 
  487    7528364.24    4826074.30 
  488    7528364.33    4826075.98 
  489    7528364.31    4826077.66 
  490    7528364.29    4826078.20 
  491    7528344.46    4826264.36 
  492    7528342.87    4826265.85 
  493    7528340.84    4826266.64 
  494    7528352.46    4826269.02 
  495    7528350.91    4826267.53 
  496    7528350.01    4826265.58 
  497    7528362.49    4826163.44 
  498    7528363.31    4826158.16 
  499    7528368.64    4826075.50 

  500    7528368.27    4826072.60 
  501    7528365.75    4826056.32 
  502    7528365.28    4826053.27 
 503    7528365.23    4826052.95 
 504    7528364.56    4826053.02 
 505    7528362.97    4826052.97 
 506    7528361.47    4826052.44 
 507    7528360.19    4826051.49 
 508    7528359.26    4826050.20 
 509    7528358.76    4826048.70 
 510    7528358.07    4826044.58 
  511    7528356.54    4826033.61 
 512    7528355.76    4826025.89 
  513    7528355.53    4826023.67 
  514    7528353.98    4826008.50 
 515    7528353.13    4826000.22 
 516    7528351.32    4825983.50 
 517    7528349.09    4825959.07 
  518    7528348.81    4825955.97 
  519    7528347.65    4825942.89 
  520    7528345.20    4825916.08 
 521    7528345.37    4825915.45 
  522    7528512.09    4825927.27 
  523    7528510.50    4825926.58 
  524    7528509.02    4825925.66 
  525    7528507.62    4825924.45 
  526    7528506.56    4825923.22 
  527    7528505.62    4825921.75 
  528    7528504.91    4825920.16 
  529    7528504.44    4825918.49 
  530    7528498.66    4825889.64 
  531    7528498.64    4825888.53 
  532    7528498.81    4825887.43 
  533    7528493.92    4825888.06 
  534    7528494.38    4825888.97 
  535    7528494.66    4825889.94 
  536    7528500.46    4825918.98 
 537    7528502.41    4825928.75 
  538    7528502.71    4825930.23 
  539    7528506.89    4825929.43 
 540    7528510.71    4825930.76 
  541    7528528.60    4825937.01 
  542    7528442.26    4825897.57 
  543    7528442.96    4825899.13 
  544    7528448.97    4825928.76 
  545    7528456.02    4826029.79 
  546    7528455.07    4826044.58 
  547    7528453.86    4826063.38 
  548    7528453.35    4826067.41 
  549    7528452.35    4826071.35 
  550    7528450.87    4826075.13 
  551    7528448.93    4826078.70 
  552    7528446.58    4826082.01 
  553    7528443.83    4826085.01 
  554    7528440.74    4826087.64 
 555    7528437.35    4826089.87 
  556    7528434.36    4826091.74 
  557    7528431.74    4826093.58 
  558    7528429.22    4826095.56 
  559    7528426.80    4826097.67 
  560    7528400.58    4826255.89 
  561    7528395.00    4826309.03 
  562    7528385.15    4826461.83 
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 563    7528388.44    4826445.89 
  564    7528390.66    4826435.11 
  565    7528391.31    4826433.52 
  566    7528392.48    4826432.26 
  567    7528394.03    4826431.50 
  568    7528395.74    4826431.34 
  569    7528432.70    4826434.72 
  570    7528396.29    4826427.63 
  571    7528394.83    4826427.18 
 572    7528393.66    4826426.18 
  573    7528393.00    4826424.79 
  574    7528392.94    4826423.26 
  575    7528393.37    4826420.70 
  576    7528382.00    4826477.14 
 577    7528397.00    4826395.61 
  578    7528398.15    4826393.98 
 579    7528399.88    4826392.97 
  580    7528401.87    4826392.76 
  581    7528400.56    4826388.24 
  582    7528399.14    4826387.08 
  583    7528398.28    4826385.46 
  584    7528398.08    4826383.64 
  585    7528399.64    4826365.95 
  586    7528401.54    4826344.43 
  587    7528402.06    4826342.66 
  588    7528403.21    4826341.21 
  589    7528404.83    4826340.32 
  590    7528406.67    4826340.12 
  591    7528411.66    4826340.54 
  592    7528418.65    4826341.13 
  593    7528434.90    4826342.50 
  594    7528435.16    4826338.76 
  595    7528406.82    4826336.37 
  596    7528404.48    4826335.64 
  597    7528402.65    4826334.01 
  598    7528401.66    4826331.76 
  599    7528401.44    4826330.63 
  600    7528400.96    4826327.26 
  601    7528400.87    4826323.85 
  602    7528401.17    4826320.45 
  603    7528402.73    4826309.68 
  604    7528405.61    4826289.86 
  605    7528406.35    4826284.20 
  606    7528406.93    4826278.53 
  607    7528407.34    4826272.84 
  608    7528414.99    4826145.80 
  609    7528415.54    4826136.83 
  610    7528415.73    4826134.40 
  611    7528416.06    4826131.98 
  612    7528416.51    4826129.58 
  613    7528417.10    4826127.21 
  614    7528417.81    4826124.88 
  615    7528418.65    4826122.59 
  616    7528436.10    4826099.90 
  617    7528442.85    4826095.57 
  618    7528457.62    4826088.77 
  619    7528460.69    4826069.79 
  620    7528461.01    4826068.10 
  621    7528461.24    4826066.39 
  622    7528461.39    4826064.67 
  623    7528461.98    4826055.90 
 624    7528468.15    4825990.39 
  625    7528468.46    4825990.67 

  626    7528472.57    4825995.67 
  627    7528473.07    4825996.32 
  628    7528473.55    4825996.98 
  629    7528474.00    4825997.66 
  630    7528486.21    4826009.23 
  631    7528486.95    4826009.80 
  632    7528468.20    4825981.96 
  633    7528467.65    4825980.98 
  634    7528467.44    4825980.47 
  635    7528467.22    4825979.67 
 636    7528466.66    4825976.94 
  637    7528456.80    4825928.45 
  638    7528453.94    4825915.00 
  639    7528450.31    4825897.30 
  640    7528450.28    4825895.71 
  641    7528456.85    4825929.16 
  642    7528456.93    4825927.76 
  643    7528462.31    4825919.62 
  644    7528457.88    4825920.52 
  645    7528456.81    4825920.53 
 646    7528455.82    4825920.12 
  647    7528455.06    4825919.37 
  648    7528454.64    4825918.38 

 
Катастарске тачке које задржавају своје коорди-

нате приказане су у графичком прилогу црном 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: 350-736/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
252 
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, 
83/14 – други закон, 101/16 - други закон и 47/18) и 
члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„СУНЧАНА ПАДИНА“  

У КУКЉИНУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду измене Плана детаљне 

регулације: 
 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, 183/18, 31/19, 37/19  - 
др. закон и 9/20) 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр.32/19) 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
Сунчана падина у Кукљину I бр. 350-201/19 од 
22.3.2019.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/19) 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације Сунчана 
падина у Кукљину I бр. 350-201/2019 од 22.3.2019.г. 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/19) 

Плански основ за израду измене Плана детаљне 
регулације:  

 Просторни план града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 4/11) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана 
 

Просторни план града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 4/11) 
 

„1.3. Приказ и оцена постојећег стања  
 
1.3.1. Природни комплекс (природни услови и 

ресурси) 
 
Највећи значај од постојећих морфолошких 

елемената има алувијална раван Западне Мораве, 
(ширине од 4-8км), а алувијалне равни Расине, 
Рибарске реке и Пепељуше су знатно уже, али такође 
имају значај у формирању геоморфолошких 
карактеристика овог простора. То су најплоднији 
терени погодни за обрађивање, а долинске стране за 
воћарство, виноградарство и шуме. 

 
Шуме и шумско земљиште 
 
Шуме у приватној својини - налазе се дисперзно 

на осталом подручју (осим у равничарском делу), 
претежно у облику мањих шума и шумарака, на 
укупној површини од 13.030ха. Шуме у приватној 
својини углавном су појединачне у централном и 
источном делу, а незнатно обједињене у северном и 
североисточном делу (део Гледићких и Мојсињских 
планина). 

 
Пољопривредно земљиште 
 
Пољопривредно земљиште распоређено је у 

складу са условима терена: оранице и баште у 
низијском делу и речним долинама на надморској 
висини до 200м; воћњаци и виногради на падинама од 
300 од 500м н.в. 

 
(...) 
 
1.3.2.2. Привреда 
 
Пољопривреда 
 
Крушевац има дугогодишње искуство и 

традицију у пољопривредној производњи и развоју 

сточарства, ратарства, повртарства, воћарства, воћно-
лозног садног материјала, винове лозе и садница 
ружа, цвећа и украсног биља, што представља добру 
подлогу за даље улагање у његов развој. 

 
(...) 
 
1.3.5. Културно - историјско наслеђе 
 
Археолошки локалитети  
 
До сада је на подручју Крушевца евидентирана 15 

археолошких налазишта на подручју ГП-а Крушевца 
као и преко шездесет локалитета ван подручја ГП-а 
Крушевца. Археолошки локалитети су из различитих 
периода развоја почевши од праисторијске културе, 
неолита, бронзаног доба, гвозденог доба па до 
налазишта средњег века, која званично нису 
заштићена, а на многима од њих повремено се врше 
даља истраживања. 

Археолошки локалитети ван подручја ГП-а 
Крушевца: 

Кукљин: (…) 41. Лок. Богомољиште 
 
(...) 
 
2.3. Циљеви развоја по појединим областима 
 
2.3.1. Природни комплекс (природни услови и 

ресурси 
 
Пољопривредно земљиште (заштита и 

коришћење пољопривредног земљишта) 
 
Основ за одрживи развој пољопривреде је 

развијање планске производње кроз израду програма 
за унапређење како сточарства, тако и повртарства, 
воћарства, виноградарства и других грана пољо-
привредне производње уз упошљавање старих и 
развијање нових прерађивачких капацитета. Локална 
самоуправа треба да подстиче пољопривреднике да 
обрађују сво расположиво земљиште и одржавају 
објекте, затим да развија и стално улаже у инфра-
структуру на сеоском подручју, како би се омогућила 
боља доступност и транспорт робе.  

Подршка стварању матичних засада за произ-
водњу лозних и воћних подлога и калем грана од 
увозног базног материјала за производњу сертифи-
кованих безвирусних садница и унапређење произво-
дње ситног воћа на подручју Крушевца, како би се 
обезбедио квалитет, квантитет и кунтинуитет у 
пољопривредној поризводњи. 

 
(...) 
 
3.1. Заштита и коришћење природних система и 

ресурса  
 
3.1.1. Пољопривредно земљиште и пољопривреда  
 
Реонизација пољопривредног земљишта - На 

основу агроекономских критеријума извршена је 
реонизација према одређеним својствима (педолошки 
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састав тла, нагиби терена и организационо-економска 
погодност). 

Приоритетна пољопривредна подручја могу се 
формирати од следећих група атара:  

Западно-моравска група атара у које спадају Бела 
Вода, Кукљин, Коњух, Јасика, Лазарица, Бивоље, 
Дедина и Макрешане (6.133ха), 

 
(...) 
 
3.7. Заштита животне средине, природних и 

културних добара  
 
3.7.1. Заштита животне средине 
 
Еколошка валоризација простора 
Еколошке зоне „Западна Морава” и „Расина” - 

Реке Западна Морава и Расина представљају важне 
еколошке репере и факторе позитивног утицаја, али и 
фактор ограничења, обзиром на вулнерабилност и 
неопходност примене мера заштите од потенцијалног 
загађивања.  

 
(...) 
 
5.3.1. Општа правила грађења 
 
1. Врста и намена објеката који се могу градити 

под условима утврђеним планом 
 
У оквиру пољопривредног земљишта 
- објекти у функцији пољопривреде или компа-

тибилних основној намени за развој интензивне или 
еколошке пољопривредне производње и то у оквиру 
пољопривредног земљишта. 

У оквиру шумског земљишта 
- објекти у функцији шумарства 
(…) 
5.3.5. Пољопривредно земљиште 
 
Пољопривредно земљиште јесте земљиште које 

се користи за пољопривредну производњу и то: њиве, 
вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, 
рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште 
(вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла 
ниским жбунастим растињем и др.) и земљиште које 
се одговарајућим планским атом може привести 
намени за пољопривредну производњу. 

На подручју плана предвиђена је изградња 
објеката компатибилних основној намени за развој 
интензивне или еколошке пољопривредне произво-
дње и то у оквиру пољопривредног земљишта.  

Коришћење обрадивог пољопривредног земљи-
шта у непољопривредне сврхе вршиће се према 
условима утврђеним Законом о пољопривредном 
земљишту („Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09). 

 
Дозвољено је изузетно: 
 
1. изградња или реконструкција породичне 

стамбене зграде пољопривредног домаћинства у 
циљу побољшања услова становања чланова тог 

домаћинства или у случају природног раздвајања 
пољопривредног домаћинства,  

2. изградња економских објеката који се 
користе, односно који су у функцији примарне 
пољопривредне производње-пољопривредни објекти 
(објекти за смештај механизације, репроматеријала, 
смештај и чување готових пољопривредних 
производа, пластеници, стаје за гајење стоке, објекти 
за потребе гајења и приказивање старих аутохтоних 
сорти биљних култура и раса домаћих животиња, 
објекти за гајење печурки, пужева и риба), прераде 
пољопривредних производа, 

3. подизање производних расадника, 
4. изградња јавних објеката и коридора 

саобраћајне инфраструктуре (јавни путеви, путни 
објекти и друге саобраћајне површине, као и пратећи 
садржај јавног пута - станице за снабдевање моторних 
возила горивом) и то првенствено на земљишту ниже 
бонитетне класе,  

5. изградња и проширење пољских путева који 
доприносе рационалном коришћењу пољопривредног 
земљишта, 

6. изградња комуналне инфраструктуре (јавна 
расвета, водовод, канализација и др.), 

7. регулације водотокова,  
8. изградња комуналних објеката (гробља, 

сточне јаме, депоније), 
9. верске грађевине, 
10. изградња објеката у функцији етно-туризма и 

агро-туризма, 
11. изградња објеката који служе за одбрану од 

поплава, за одводњавање и наводњавање земљишта 
или за уређење бујица, 

12. изградња стамбених, пословних и стамбено-
пословних објеката у међузонама између насеља и 
дуж саобраћајница заокруживањем постојећих грађе-
винских подручја насеља у зонама у којима је 
започета изградња, као и у другим зонама у којима 
постоји општи интерес за реализацију одређеног 
програма градње, под условом да она не угрожава 
јавни интерес и животну средину, 

13. уређивања изворишта термо-минералних вода 
по претходно прибављеним водопривредним 
условима и сагласнастима од ЈВП Србија-воде и 
других надлежних институција, а за њихову 
експлоатацију, 

14. ветроелектране и мале хидроелектране уз 
предходно прибављену сагласност Министарства 
надлежног за послове пољопривреде (чл. 69. Закона о 
планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/09 и 
81/09). 

Дозвољена је изградња због проширења 
грађевинског подручја (до мах 5% од овим Планом 
планиране површине грађевинског подручја). 

(…) 
о у зони интензивне пољопривредне 

производње, поред поменутих објеката дозвољена је 
изградња: 

- објеката за финалну прераду пољопривредних 
производа 

(…) 
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5.3.6. Шумско земљиште 
 
У оквиру овог поглавља  дата су правила за 

коришћење, уређење и заштиту за: 
о шуме и шумска подручја 
Правила за изградњу се утврђују на основу услова 

Завода за заштиту природе, у складу са Законом о 
шумама.“ 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата креће са севера источном границом 
к.п.бр. 5431/1 до северне границе к.п.бр. 5455 
обухватајући је и иде даље ка истоку северном 
границом к.п.бр. 5457, 5458, 5490, 5478, 5479, 5480, 
5493, 5494 обухватајући их, даље наставља ка југу 
источном границом к.п.бр. 5494, 5486, 5488, 5500, 
5501/2, 5501/1, 5501/3 обухватајући их, даље наставља 
ка западу јужном границом к.п.бр. 5501/3, 5431/2, 
5502/1, 5502/2, 5503, 5510, 5511, 5512, 5513/1, 5513/2, 
5527 обухватајући их, даље наставља ка северу 
западном границом к.п.бр. 5527, јужном границом 
к.п.бр. 5532, 5531, 5537, 5538, даље наставља 
западном границом к.п.бр. 5538, 5539, 5549, 5550, 
јужном границом к.п.бр. 5568/1, 5568/2, западном 
границом к.п.бр. 5568/2, 5570, јужном границом 
к.п.бр. 5566/2, западном границом к.п.бр. 5566/2, 
5566/1, 5555, 5557, 5558, сече к.п.бр. 5431/1 
настављајући до места од ког је и кренула. 

Парцеле у обухвату Плана детаљне регулације су 
следеће: 5431/1 (део), 5431/2, 5455, 5456, 5457, 5458, 
5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465/1, 5465/2, 
5466, 5467, 5468, 5469, 5470/1, 5470/2, 5471, 5472, 
5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 
5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 
5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5497, 5498, 5499, 5500, 
5501/1, 5501/2, 5501/3, 5502/1, 5502/2, 5503, 5504, 
5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513/1, 
5513/2, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 
5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5531, 5532, 5533, 
5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540/1, 5540/2, 
5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 
5550, 5551, 5552/1, 5552/2, 5553, 5554/1, 5554/2, 5555, 
5556, 5557, 5558, 5566/1, 5566/2, 5567/1, 5567/2, 
5568/1, 5568/2, 5570, 9339 (део) све КО Кукљин. 

Површина обухвата плана је 16ха 47а 16м2, дела 
КО Кукљин, административнe општине Крушевац.  

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 
Подручје у обухвату плана се налази у насељеном 

месту Кукљин. 
Подручје у обухвату плана припада западно 

моравском подручју што одређује и основне 
карактеристике рељефа.    

Највећи значај од постојећих морфолошких 
елемената има алувијална раван Западне Мораве, 

ширине од 4-8км. То су плодни терени погодни за 
обрађивање, а долинске стране за воћарство, 
виноградарство и шуме. 

Шира територија Крушевца и околине је 
изграђена од стена српско-македонске масе. У састав 
ове геотектонске јединице улазе кристаласти 
шкриљци, старе палеозојске стене, које су бројним 
раседима раскомадане, те чине хорстове планине 
(Велики Јастребац) или депресије, као што је Западно-
моравски ров где су палеозојске стене покривене 
терцијарним језерским седиментима, а ови дуж 
речних долина, алувијалним речним наносима. 

 
1.4.2. Начин коришћења простора 
 
Основне намене земљишта у оквиру обухвата 

Плана, у постојећем стању су: пољопривредно 
земљиште, шумско земљиште – шуме у приватном 
власништву и некатегорисани путеви. 

Шуме у приватном власништву су на уситњеним 
катастарским парцелама. Подручје се не обрађује, 
запуштено је, урасло и неуређено.  

 

Постојећа намена Површина 

Пољопривредно земљиште 10ха 52а 75м2  

Шуме у приватном власништву 5ха 74а 3м2 

Некатегорисани (пољски) путеви 20а 38м2 

Укупно 16ха 47а 16м2 

 
Табела 1 – Постојећа намена површина 

 
1.4.3. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Са јужне стране подручје у обухвату плана тангира 

саобраћајница која је у рангу Државног пута IIа реда – бр. 
187 (деоница Велика Дренова – Јасика), док са 
северозападне стране подручје тангира некатегорисани 
(пољски) пут над којим је Општине Крушевац уписана 
као корисник, и то на кат. парцели бр. 5565 КО Кукљин, 
који се улива у постојећи некатегорисани пут (пољски 
пут)  – к.п.бр. 5431/1 КО Кукљин. 

У обухвату плана су постојећи некатегорисани 
путеви (пољски путеви) на којима је Општина 
Крушевац уписана као корисник – к.п.бр. 5431/2 КО 
Кукљин и део к.п.бр. 5431/1 КО Кукљин.  

 
1.4.3.2. Комунална инфраструктура 
 
Хидротехничке инсталације 
 
У границама плана не постоји водоводна мрежа, 

канализациона мрежа и атмосферска канализација, 
као и остала водопривредна инфраструктура. 
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Електроенергетика 
 
У границама плана не постоје електроенергетски 

објекти и водови. 
 
Телекомуникације 
 
На подручју у обухвату плана не постоји 

изграђена телекомуникациона мрежа. Мобилна 
телефонија је омогућена преко базних станица 
КС49/КС-Кошеви и КС48/КС-Јасички пут. 

Ван обухвата плана је Државни пут IIа реда – бр. 
187 (деоница Велика Дренова – Јасика), где  постоје 
изграђени транспортни оптички каблови. 

 
Топлотна енергија и гасификација 
 
У границама плана не постоји топлификациона 

мрежа и не постоји гасоводна мрежа. 
 
1.4.3.3. Зеленило 
 
Зеленило у оквиру Плана чине пољопривредно 

земљиште, а у мањој мери заступљене су шуме у 
приватној својини и растиње. 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења подручја плана, 

планирана детаљна намена површина и објеката 
са билансом површина 

 
Циљ израде плана је стварање услова за 

коришћење пољопривредног земљишта на 
рационалан и сврсисходан начин у смислу стварања 
планског основа за уређење пољопривредних 
површина, стварање површина за расаде, као и 
коришћење пољопривредних површина на друге 
начине предвиђене планом који пружа плански основ, 
а све уз рационално коришћење и заштиту планског 
подручја. 

На делу подручја у обухвату плана извршиће се 
земљани радови како би се створили услови за 
рационално коришћење земљишта у функцији 
пољопривреде, формирањем терасастих равних 
површина на којима је могуће обављати 
пољопривредну производњу (углавном за припрему 
расада). Остале парцеле у обухвату плана, поред 
пољопривредног земљишта на којима није планирана 
промена конфигурације, представљају површине 
шумског земљишта које представљају шуме у 
приватном власништву. 

У складу са власништвом на земљишту и 
груписањем парцела планом су сагледане трасе 
некатегорисаних путева. И то трасе некатегорисаног 
(пољског) пута који прелази по средини подручја, тако и 
трасе исто таквог некатегорисаног (пољског) пута у 
непосредном контакту са подручјем. Како су катастарске 
парцеле у обухвату плана у овом тренутку готово у 
потпуности у власништву једног лица не постоји потреба 
за постојањем пољског пута кроз ово подручје, па се 
планира укидање ове трасе пута и промена његове 

намене у пољопривредно земљиште, а све у сврху 
рационалног коришћења земљишта. 

Груписањем катастарских парцела створено је 
јединсвено подручје који се може адекватно уредити 
за будуће коришћење земљишта. Овим планом 
створени су услови да се део катастарске парцеле бр. 
5431/1 КО Кукљин, на коме се налази некатегорисани 
пут, а који је у обухвату плана - откупи из јавног 
власништва, а након тога постане део јединствене 
целине - са основном наменом пољопривредног 
земљишта. Овом променом намене не ремети се кори-
шћење било које парцеле пољопривредног земљишта 
ван обухвата плана, јер до истих води постојећи 
некатегорисани пут, који се налази на к.п.бр. 5565 КО 
Кукљин, а који тангира подручје у обухвату плана са 
северозападне стране и који даље наставља делом 
катастарске парцеле бр. 5431/1 КО Кукљин, а налази 
се ван обухвата плана. 

Катастарска парцела бр. 5431/2 КО Кукљин се 
задржава као таква, чиме се не губи статус постојећег 
прикључка на Државни пут IIa реда бр. 187. 

Шуме су заступљене као шуме у приватном 
власништву које се третирају у складу са условима за 
коришћење и уређење шумског земљишта датих 
Просторним планом града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 4/11) и Законом о шумама („Сл. 
гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 8/15). 

 
2.1.1. Пољопривредно земљиште 
 
Пољопривредно земљиште јесте земљиште које 

се користи за пољопривредну производњу и то: њиве, 
вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, 
рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште 
(вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла 
ниским жбунастим растињем и др.) и земљиште које 
се одговарајућим планским атом може привести 
намени за пољопривредну производњу. 

Пољопривредно земљиште користи се за 
пољопривредну производњу и не може се користити у 
друге сврхе, осим у случајевима и под условима 
утврђеним овим Планом, а у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС", бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон). 
Чланом 27 прописано је да се обрадиво пољопривредно 
земљиште не може уситнити на парцеле мање од пола 
хектара, односно да се обрадиво пољопривредно 
земљиште уређено комасацијом не може уситнити на 
парцеле мање од једног хектара. 

Забрањена је изградња на пољопривредном 
земљишту. Изузетно је могућа изградња објеката који 
су дати кроз правила грађења за изградњу на 
пољопривредном земљишту.  

Забрањено је испуштање и одлагање опасних и 
штетних материја на пољопривредном земљишту и у 
каналима за одводњавање и наводњавање. Забрањено 
је коришћење биолошки неразградиве фолије на 
обрадивом пољопривредном земљишту. 

Коришћење обрадивог пољопривредног земљи-
шта у непољопривредне сврхе је према условима 
утврђеним Законом о пољопривредном земљишту 
(„Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон).  
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Саставни део документационе основе плана су 
Услови Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Београд, бр. 350-01-7/2020-09 од 
18.2.2020.г. 

 
2.1.2. Шуме и шумско земљиште  
 
На подручју у обухвату плана не постоје шуме и 

шумско земљиште у државном власништву, већ су 
евидентиране шуме у приватном власништву. 

Промена намене шума и шумског земљишта у 
земљиште друге намене се врши у складу са Законом 
о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 
95/18 - др. закон) и Законом и 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, 
183/18, 31/19, 37/19  - др. закон и 9/20) 

Шумско земљиште се третира у складу са 
Законом о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 
89/15 и 95/18 - др. закон), Законом о заштити природе 
(„Сл.гласник РС“ бр. 36/09. 88/10, 91/10 - испр., 14/16 
и 95/18 - др. закон) и осталим правилницима који 
регулишу ову област. 

Промена намене шума је могућа када је то 
утврђено планом развоја шумског подручја, ако то 
захтева општи интерес утврђен посебним законом 
или актом Владе, ради изградње објеката за заштиту 
људи и материјалних добара од елементарних 
непогода и одбране земље, у поступку комасације и 
арондације пољопривредног земљишта и шума, ради 
изградње економских или стамбених објеката 
сопственика шума на површини до 10 ари, као и ради 
изградње објеката за коришћење осталих обновљивих 
извора енергије малих капацитета (мале електране и 
други слични објекти, у смислу прописа којим се 
уређује област енергетике) и експлоатације 
минералних сировина, ако је површина шума и 
шумског земљишта за ове намене мања од 15 ха. У 
наведеним случајевима промена намене шума и 
шумског земљишта врши се уз сагласност надлежног 
Министарства. 

Саставни део документационе основе плана су 
Услови Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Београд, бр. 350-01-7/2020-09 од 
18.2.2020.г. 

 

Планирана намена Површина 

Пољопривредно земљиште 13ха 89а 45м2 

Шуме у приватном власништву 2ха 56а 52м2 

Некатегорисани (пољски) путеви 1а 19м2 

Укупно 16ха 47а 16м2 

 
Табела 2 – Планирана намена површина 

 

2.2. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу јавних површина, инфраструктуре и 
зеленила са пописом парцела  

 
2.2.1. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу јавних површина са пописом парцела 
 
Површина јавне намене на подручју у обухвату 

плана је постојећи прикључак на Државни пут  IIa  – 
бр. 187 (деоница Велика Дренова – Јасика). План је 
уважио постојећи положај и површину катастарске 
парцеле. 

Грађевинску парцелу са урб. бројем 1 чини к.п.бр 
5431/2 КО Кукљин. 

 
2.2.2. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре 
 

2.2.2.1 Саобраћајна инфраструктура и 
нивелација 
 

Постојећи саобраћајни прикључак се користи за 
приступ приступ парцелама пољопривредног 
земљишта у обухвату плана. Прикључак се задржава 
у постојећем профилу. 

Проширење постојећег некатегорисаног пута, а ради 
рационалног коришћења пољопривредног земљишта је,  
у складу са Просторним планом града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 4/11) дозвољено. 

У нивелационом смислу прикључак задржава 
постојеће висинске коте терена, односно постојећу 
нивелацију због конфигурације терена. 

 
2.2.2.2 Комунална инфраструктура 
 
Хидротехничке инсталације 
 
На подручју у обухвату плана није планирана 

изградња водоводне мреже, као ни изградња 
канализационе мреже, као ни изградња мреже 
атмосферске канализације. 

 
Електроенергетика 
 
На подручју у обухвату плана није планирана 

изградња електроенергетске мреже и објеката. 
 
 
Телекомуникације 
 
На подручју у обухвату плана није планирана 

изградња елекомуникационе мреже. 
 
Топлотна енергија и гасификација 
 
На подручју у обухвату плана није планирана 

изградња топлификационе или гасоводне мреже. 
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2.3. 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, 
се не утврђује обзиром на намену планског подручја. 

 
2.4. Услови и мере заштите планом 

обухваћеног подручја 
 

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

 
На подручју у обухвату плана евидентирано је 

добро које ужива претходну заштиту, а у складу са 
Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 
71/94, 52/11-др.закон, 99/11-др.закон), а ради 
утврђивања за културно добро..   

Археолошки локалитет Богомољиште је у атару 
села Кукљин – евиденциони лист 53 од 11.6.2019.г. 
Катастарске парцеле у обухвату плана, а део су 
археолошког локалитета су: 5572, 5571, 5568/2, 
5568/1, 5550, 5651, 5570, 5567/2, 5567/1, 5553, 5552/1, 
5545, 5552/2, 5543, 5544, 5546, 5547, 5542, 5549, 5548, 
5539, 5540/2, 5538, 5537, 5536, 5535, 5540/1, 5534, 
5533 и 5532 све КО Кукљин. 

 
Мере заштите: 
 
За све радове на наведеним парцелама неопходно је 

да се сопственик земљишта, као и извођач радова 
обрати Заводу за заштиту споменика културе Краљево 
и прибави услове за предузимање мера техничке 
заштите за очување локалитета Богомољиште. 

Приликом земљаних радова у границама Плана 
посстоји могућност да се појаве нова добра, која до 
сада нису била документована. Зато се прописују и 
следеће мере заштите: 

Уколико се приликом било каквих земљаних 
радова нађу добра која могу да уживају претходну 
заштиту неопходно је да инвеститор обустави радове, 
обавести надлежни Завод и затражи додатне услове. 

Извођач је у обавези да предузме мере заштите 
како се добро под претходном заштитом не би 
оштетило или уништило. Археолошки материјал је 
забрањено неовлашћено прикупљати. 

Парцеле које су у обухвату овог Плана, а 
евидентиране су као добро под претходном заштитом 
су приказане на графичком прилогу бр. 3 Планирана 
намена површина. 

Саставни део документационе основе плана су 
Услови за потребе израде Плана детаљне регулације 
„Сунчана падина“ у Кукљину, бр. 93/2 од 30.4.2020.г. 
Завода за заштиту споменика културе Краљево. 

 
2.4.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На подручју у обухвату Плана нема заштићених 

подручја за који је спроведен или покренут поступак 

заштите, нема евидентираних природних добара, не 
налази се у просторном обухвату еколошке мреже, 
нити у простору евидентираног природног добра. 
Сходно томе, Решењем 03 бр. 020-210/2 од 
10.2.2020.г. Завода за заштиту природе Србије издати 
су услови заштите природе који су саставни део 
Плана. 

Планирана намена усклађена је са наменом из 
плана вишег реда и земљиште се користи у функцији 
пољопривреде формирањем терасастих равних 
површина на којима је могуће обављати 
пољопривредну производњу, као и за објекте у 
функцији пољопривреде или објекте компатибилне 
основној намени, а у складу са Просторним планом 
града Крушевца („Сл. лист града крушевца, бр. 4/11). 

Шуме у приватном власништву које су у обухвату 
Плана се третирају у складу условима за коришћење 
и уређење шумског земљишта, односно у складу са 
Законом о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 
89/15 и 95/18). За евентуалну сечу одраслих вредних 
стабала дендрофлоре, потребна је сагласност надле-
жних институција. 

За све деградиране површине је обавезна санација 
или рекултивација.  

Уколико се у току радова у земљишту наиђе на 
природно добро геолошко палеонтолошког типа и 
минеролошко петрографског порекла извођач радова 
је дужан да у року од 8 дана обавести Министарство 
надлежно за заштиту животне средине и да предузме 
све мере како се природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица.  

 
2.4.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На подручју плана остварен је позитиван ниво 

заштите животне средине, обзиром да нису 
планирани извори који угрожавају квалитет ваздуха, 
воде и нема чиниоца који остварују прекомерну буку. 

Еколошке зоне „Западна Морава” и „Расина” - 
Реке Западна Морава и Расина, дефинисане у 
Просторном плану, представљају важне еколошке 
репере и факторе позитивног утицаја, али и фактор 
ограничења, обзиром на вулнерабилност и неопхо-
дност примене мера заштите од потенцијалног 
загађивања. Ове еколошке зоне трпе негативне ути-
цаје услед: 

 
 упуштања комуналних и технолошких отпа-

дних вода без предтретмана, 
 неконтролисане употребе хемијских средста-

ва на пољопривредним површинама у окружењу, 
 одвијања саобраћаја у непосредном окружењу 

водотокова (могући акциденти), 
 неадекватног управљања насталим врстама 

отпада у оквиру ових еколошких зона. 
Мере заштите у еколошким зонама „Западна 

Морава” и „Расина”, које се могу спроводити и на 
подручју у обухвату плана су: 

 обавезно комунално и инфраструктурно опре-
мање зона, 

 обавезна контрола количине и квалитета 
отпада и отпадних вода насталих у оквиру  зона, 
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 обавезан предтретман свих отпадних вода 
(комуналних, технолошких, потенцијално-зауљених, 
атмосферских), 

 рационална и контролисана употреба зашти-
тних средстава на пољопривредним површинама, 

 адекватно управљање свим врстама отпада, 
 
У реализацији овог плана, а у интересу заштите 

животне морају бити одпоштоване мере заштите које 
се могу постићи на овом подручју где су планиране 
пољопривредне површине и површине са шумама.. 

 
Ваздух 
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва.  

Планом се стварају услови за реализацију 
планираних намена, инфраструктурно и комунално 
опремање и уређење подручја, што подразумева 
временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха. 

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) и 
одговарајућим Уредбама које регулишу ову област. 

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје Плана:  
 
 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 

објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција, у складу са 
важећим Законом и подзаконским актима; 

 
Заштита земљишта од загађивања 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са 

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

 
Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације план-
ских решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. У том смислу нема посебних мера 
компезације. 

 
Заштита од буке и вибрација 
 
Опште мере заштите становништва од буке у 

животној средини, обухватају одређивање акусти-
чних зона Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 8/12). Како је подручје у 

обухвату Плана без становништва, нема посебних 
захтева у виду мера за заштиту од буке и ивбрације.  

 
2.4.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Саобраћајна мрежа омогућава приступ ватро-

гасним возилима подручју у обухвату Плана, а како 
су површине слободне, нема посебних услова и мера 
заштите од пожара.  

У складу са наведеним, а према достављеним 
условима потребно је придржавати се Закона о 
заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Закона о запаљивим течностима и 
запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/15), 
Правилника о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара („Сл.гласник РС“, бр. 3/18), 
Правилника о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“ 
бр. 11/96). 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 заштиту електро-
енергетских постројења у уређаја од пожара („Сл. 
лист СФРЈ“ бр. 74/90), Правилника о техничким 
нормативима за погон и одржавање електро-
енергетских постројења и водова („Сл.лист СРЈ“, бр. 
41/93), Правилнику о техничким захтевима безбедно-
сти од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник 
РС“ бр. 59/16 и 6/19), Правилнику о техничким 
нормативима за пројектовање и извођење завршних 
радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“ бр. 21/90), 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начину контроле техничке документације према 
класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/15, 
77/15, 58/16, 96/16, 67/17 и 72/18), Правилника о 
обавезном атестирању елемената типских грађевин-
ских конструкција на отпорност према пожару и о 
условима које морају испуњавати организације 
удружеог рада овлашћене за атестирање тих 
производа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/90), Правилнику о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска од 16 бара („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/15), Правилнику о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска већег од 16 бара („Сл. гласник 
РС“ бр. 37/13 и 87/15), Правилника о техничким 
нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
10/90 и 52/90), Правилника о техничким нормативима 
за системе за одвођење дима и топлоте насталих у 
пожару („Сл. лист СФРЈ“ бр. 45/83), Правилника о 
техничким нормативима за стабилне инсталације за 
дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 87/93), Правилника 
о техничким нормативима за израду техничке 
документације којом морају бити снабдевени 
системи, опрема и уређаји за откривање пожара и 
алармирање („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/95), Правилнику 
о техничким нормативима за заштиту складишта од 
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пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/87) 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. 217-72/20 од 7.2.2020.г.  

 
2.4.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и култу-

рних добара од природних непогода, планира се у 
складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради интегралног 
информационог система о природним непогодама. На 
основу Закона о ванредним ситуацијама јединица 
локалне самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама.  

 
2.4.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

чког 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. 

 
2.4.7. 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  дугорочно 
постављену концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.4.8. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
За врсту и намену објеката који су обухваћени 

овим планом, нису утврђени услови којима се 
површине и објекти јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Условима уређења и грађења у Просторном 

плану града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 4/11) дефинисана је врста и намена објеката који 
се могу градити на пољопривредном земљишту. 

 
3.1.1. Општи услови парцелације 
 
Катастарска парцела унутар регулационе линије 

задржава постојећу катастарску границу и своју 

намену - као прикључак на државни пут и овим 
планом се опредељује као јавна површина. 

Остале катастарске парцеле могу се спајати без 
ограничења и условљавања, а уколико се формирају 
парцеле за друге намене и изградњу на 
пољопривредном земљишту величина парцеле је 
одређена врстом објекта који се гради. 

Катастарске парцеле и делови катастарских 
парцела у обухвату плана у оквиру пољопривредног 
земљишта и шума налазе се у приватном власништву. 

 
3.1.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

Постојећа регулација државног пута и постојећи 
прикључак на државни пут се овим планом задржава. 

 
3.1.3. Општи услови изградње 
 
Површине у оквиру овог плана ће се користити у 

функцији пољопривреде, и у складу са тим дефинишу 
се правила уређења и грађења за могућу врсту и 
намену објеката, пре свега објеката у функцији 
пољопривреде или компатибилних основној намени 
за развој интензивне или еколошке пољопривредне 
производње. 

 
Дозољена је изградња: 
 
 објеката у функцији пољопривредне произво-

дње; 
 објеката у функцији пољопривредног дома-

ћинства и 
 подизање производних расадника. 
 
Услови за прикључење објекта на мрежу комуна-

лне инфраструктуре 
 
Услови за прикључење објеката се утврђују 

према условима надлежних предузећа. 
Изградња објеката је дозвољена уз обезбеђивање 

хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних 
и других услова и уз инфраструктурну опремљеност 
парцеле. 

 
Приступ парцелама 
 
Парцелама на којима се граде објекти се приступа 

преко постојећег прикључка на државни пут 
формирањем приватних приступних путева унутар 
целине коју чини обухват плана, односно приватних 
пролаза минималне ширине 3,0м. 

 
Положај објекта 
 
Објекти могу бити постављени на парцелама као 

слободностојећи или груписани на различите начине. 
На једној парцели може бити изграђено више 

објеката. 
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Паркирање 
 
За паркирање и гаражирање возила и машина 

обезбеђује се простор на сопственој парцели. 
Паркирање на парцелама за пољопривредне 

објекте или објекте који се граде на парцелема 
намењених узгоју воћа или виноградарству се 
одређује у односу на број запослених и посетилаца и 
то 50% од броја запослених у комплексу. 

 
3.1.3.1 Објекти у функцији пољопривредне 

производње 
 
Дозвољена намена 
 
Дозвољена је изградња објеката за развој интен-

зивне или еколошке пољопривредне производње. 
Дозвољена намена пољопривредних објеката 

подразумева изградњу: стакленика и пластеника (са 
опремом и инсталацијама), објеката у функцији 
винограда и воћњака,  објекти за пчеларство, објекти 
за гајење печурака, објекти за примарну прераду 
пољопривредних производа, складишта пољо-
привредних производа, хладњача и друго предвиђено 
Просторним планом града Крушевца. 

Није дозвољена изградња сточарских и живина-
рских фарми, кланица и сл. 

У оквиру комплекса за примарну прераду и 
складиштење пољопривредних производа дозвољена 
је изградња објеката за примарну прераду и 
складиштење свих врста пољопривредних производа 
са пратећим објектима. Објекти за складиштење 
пољопривредних производа и репроматеријала могу 
бити полуотворене и затворене хале и надстрешнице. 

 
Индекс заузетости 
 
40% 
 
Положај објекта 
 
Растојање грађевинске од регулационе линије 

државног пута утврђује се на 10,0м. 
 
Спратност 
 
П+1 
 
Објекти могу имати подрумске просторије ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Висина објекта зависи од врсте и намене објекта. 
 
Величина парцеле 
 
Најмања површина парцеле за изградњу објекта 

намењених преради пољопривредних производа 
износи 1.500,0м2.  

Најмања ширина фронта парцеле за изградњу 
објекта намењених преради пољопривредних прои-
звода износи 30,0м. 

Површина и ширина фронта може бити и мања, 
ако се могу испунити сви услови који омогућавају 
функционисање и коришћење објекта. 

Величина парцеле на којој је могућа изградња 
објеката у функцији примарне пољопривредне 
производње утврђује се у зависности од врсте и 
интезитета производње за узгој воћа у површини од 
2ха и виноградарство на поседу у површини од 0,5ха. 

 
Ограђивање 
 
Парцела се може ограђивати транспарентном 

оградом висине до 2,2м. 
 
3.1.3.2. Објекти у функцији пољопривредног 

домаћинства 
 
Дозвољена намена 
 
Дозвољена је изградња: објеката породичног 

становања, помоћних објеката уз стамбени објекат 
(гаража, остава хране за сопствене потребе, сушница 
и сл.) и економских објеката (стакленик, остава за 
пољопривредне производе и сл.). 

 
Индекс заузетости 
 
40% 
 
Положај објекта 
 
Растојање грађевинске од регулационе линије 

државног пута утврђује се на 10,0м. 
 
Спратност 
 
Стамбени објекат спратности П+1. Висина обје-

кта до 8,0м. 
Помоћни и економски објекат спратности П. 

Висина објекта зависи од врсте и намене објекта. 
Објекти могу имати подрумске просторије, ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 
Величина парцеле 
 
Најмања површина парцеле за изградњу објекта 

износи 300,0м2. 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Уређење простора, извођење земљаних и других 

радова и изградња мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом и 
одржавања квалитета пољопривредног земљишта. 

 
4.2. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекат парцелације, односно препарцелације се 

израђује у складу са Законом ради формирања 
парцела, а према захтеву корисника простора и 
урбанистичким условима за парцелацију. 

Део катастарске парцеле бр. 5431/1 КО Кукљин 
који се налази у обухвату плана предвиђен је за 
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парцелацију, како би се издвојио из целе катастарске 
парцеле, а који по усвајању плана неће бити 
опредељен за јавну намену. 

 
4.3. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози 

у размери 1:2000: 
1. Постојећа намена површина  
2. Преглед власника катастарских парцела у 

обухвату плана 
3. Планирана намене површина  
4. Регулациони план и план површина јавне 

намене   
 

4.4. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
                                

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-737/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 

 
253 
На основу члана 35. 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана  25.09.2020. године, донела јe 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

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

ције: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
Шумице 1 у Крушевцу, бр. 350-719/2018 од 
25.12.2018.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/18); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације Шумице 1 

у Крушевцу на животну средину, бр. 350-690/2018 од 
21.12.2018.г. („Службени лист 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  

 
Подручје у обухвату ПДР-а обухвата урбани-

стичке целине 4.9 у оквиру ПГР-а Југ. 
 
План генералне регулације Југ (Сл. лист града 

Крушевца бр. 12/17) 
 
„2. Правила уређења, 2.2. Подела на 

карактеристичне зоне и целине, 2.2.1. Стамбено 
мешовита зона Југ 

 
2.2.1.9. Урбанистичка целина 4.9 
 
Површине око 36,60ха обухвата простор између 

улице Бруски пут, Надежде Петровић и улице 
Беловодске. 

 

Ознака  

урб.  

целине 

Претежна 

намена 
Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

4.9. 
стано-

вање 

ПС-01 

ПС-02 

комерци 

јалне 

дела- 

тности 

КД-02 

парк 
парк 

шума 
привре- 

дне дела- 

тности 

ПД-03  

 
„3. Правила грађења, 3.10. Правила грађења по 

намени и типологији објеката 
 
3.10.2. Правила грађења објеката породичног 

становања 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
 
Урбанистички параметри  тип ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ПС-01 П+1+Пк 

слободно- 
стојећи 

50 

300 12 

прекинути 
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути 
низ 

200 6 
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Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта 
може бити минимално 250м2, уколико је то 
катастарски затечено стање. Дозвољени урбани-
стички параметри су: минимална ширина фронта 
парцеле 10м, индекс заузетости 40%, са највише 2 
стамбене јединице. Минимални проценат уређених и 
зелених површина износи 30%. 

Урбанистички параметри  тип ПС-02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин. 

ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ПС-02 
П+2 

П+2+Пк 

слободно- 
стојећи 

50 

300 12 

прекинути 
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути 
низ 

200 6 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

Минимални проценат уређених и зелених 
површина износи 30%. 

 
3.10.4. Правила грађења објеката комерцијалних 

делатности 
 
Тип КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности из области: 

трговине, угоститељства, туризма, занатства, услуга, 
пословања и финансија, бирое, агенције и сл. 

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

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

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
3.10.5. Правила грађења објеката привредних 

делатности 
 
Тип ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбанисти-

чким целинама или потцелинама у којима је претежна 
намена становање (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.) 

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

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. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Опис границе ПДР „Шумице 1“ (у даљем тексту 

граница) почиње у северозападном делу комплекса и 
иде у смеру казаљки на сату, од тромеђе к.п.бр. 16/1, 
16/2 и 1314 (некатегорисани пут) и иде према истоку 
северном границом к.п.бр. 16/2, до места где се ломи 
према северу, пресецајући следеће к.п.16/1, 14 и 13, до 
тромеђе к.п.бр. 11, 12 и 13. Граница наставља у истом 
правцу, западном границом к.п.12, до тромеђе к.п.бр. 
11, 12 и 10/1, затим се ломи према истоку северном 
границом к.п. бр, 12, пресеца пут к.п.бр. 36 и 
северним границама следећих к.п. 41, 40, 45/1 и 45/2, 
које остају у обухвату, до границе КО Мудраковац и 
КО Крушевац.  

Граница наставља у истом правцу, поклапајући се 
са границом катастарских општина (КО Мудраковац 
и КО Крушевац), тј. северном границом Ул. Надежде 
Петровић, све до раскрснице исте са Ул. Бруски пут, 
коју обухвата, и ломи се према југу, источном 
границом Ул. Бруски пут (к.п.бр. 1306/1), све до 
раскрснице улица Бруски пут и Беловодске.  Граница 
обухвата ову раскрсницу и ломи се према западу и 
северу, и прати јужну и западну границу улице 
Беловодске (к.п.бр. 374/1) и пресеца следеће к.п.бр. 
358/2, 359/3, 360/1, 361/1, 361/4, 362, 364/2, 364/1, 365, 
366, 373, 94, 93 и 85/4, до јужне границе к.п.бр. 84/6 
коју прати и скреће према западу, обухватајући к.п. 
84/6, 84/5,83/2,83/1 и 82/2 до тромеђе к.п.бр.82/2,87/1 
и 80. Од те тромеђе иде према северозападу и обувата 
следеће к.п.бр. 82/2, 82/1, 81/2, 81/1, 78/8, 78/7, 78/9, 
78/10 и 78/2, до тромеђе к.п. 78/2, 79 и 80.  

Граница затим иде према северу, западним 
границама следећих к.п. које обухвата 78/2, 29/2, 33/1 
– део, до места где скреће према истоку, пресецајући 
к.п.бр. 33/1, 33/2 и 33/3, до тромеђе к.п. 33/3, 32/4 и 
32/1. Граница наставља у истом правцу, обухватајући 
следеће к.п.бр. 32/4, 32/3, 29/1, 30/3, 30/2 и 30/5, до к.п. 
1391/1 (улица), тј. тромеђе к.п.бр. 1391/1, 30/5 и 75/8, 
па скреће према северу и прати западну границу к.п. 
1391/1 и 1391/2, до тромеђе к.п.бр. 1391/2, 62/1 и 63/1. 
Од ове тромеђе граница скреће према западу, јужном 
границом следећих к.п.бр. 63/1, 61/8, 61/6, 35/1, 35/14, 
35/8, 35/7, 35/10 и 26/2, до тромеђе к.п. 26/2, 26/3 и 
26/1, затим скреће према северу западном границом 
к.п.26/2 и пресецајући к.п.26/1, 25/1, 24 и 23, долази 
до јужне границе к.п.бр. 22, којом се ломи према 
западу, до некатегорисаног пута к.п.1314 и 
пресецајући исти, долази до границе КО Мудраковац 
и КО Крушевац, где се ломи према северу и прати 
границу катастарских општина обухватајући део 
пута, до места где поново пресеца пут (к.п.1314) и 
долази до тромеђе, одакле је опис започео. 

У обухвату Плана детаљне регулације Шумице 1 
су следеће парцеле: 
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Попис парцела ПДР „Шумице“ : део 1306/1, 1372, 
1373, 84/15, 1588/3, 1352, 1351, 1363, 1353, 84/7, 
1581/1, 387, 1581/3, 1581/2, део 93, део 85/4, 385, 383, 
1392/1, 1390/2, 1392/3, 1392/2, 1380, 1378, 1390/1, 
1381, 1393, 1581/23, 1581/22, 1581/26, 1581/24, 
1581/19, 1581/18, 1581/21, 1581/20, 1581/4, 1581/33, 
1581/17, 1448, 1581/34, 1580/25, 1580/23, 1581/16, 
1581/15, 1467, 1509, 1495, 1583, 1513, 1470, 1468, 
1494, 1491, 375/2, 375/3, 1589, 1588/1, 1581/6, 1581/5, 
1581/13, 1581/8, 1556, 1587/1, 1586, 1580/22, 1580/21, 
1578/7, 1578/6, 1579/3, 1579/2, 1377, 1576/4, 1576/3, 
1576/6, 1576/5, 390/1, 381, 386, 389/1, 1576/8, 1576/16, 
1576/14, 1576/21, 1576/17, 1576/11, 1576/10, 1576/13, 
1576/12, 1435, 1580/40, 1463, 1436, 1428, 1424, 1579/4, 
1429, 1476, 1580/45, 1706, 402/3, 390/2, 1478, 1477, 
1493, 1492, 1578/1, 1532, 1531, део 365, 1533, 1528, 
1526, 1530, 1529, део 366, 1391/2, 1391/1, 1376, 1375, 
384, део 94, део 364/2, део 364/1, 394/17, 394/19, 375/4, 
394/1, 375/13, 1579/1, 394/20, 375/10, 375/8, 1504, 
1503, 1523, 1505, 1497, 1496, 1502, 1498, 77/2, 77/3, 
78/1, 77/4, 81/1, 81/2, 77/6, 77/5, део 36, 30/5, 30/2,  
29/2, 30/1, 77/1, 84/16, 78/2, 84/11, део 45/3, 55/2, део 
45/2, 45/1, 35/2, 84/1,  55/1, 56/1, 40,  29/1,део 33/1, 
82/1, 82/2, 38/2, 39, 37/1, 38/1, 30/3, 18/2, 18/3, 17/2, 
18/1, 19/1, 20, 22, део 23, 17/1, 83/2, 84/3, 84/14, 83/1, 
21/2, део 13, 84/4, 21/1,  61/3,  део 16/1, 16/2, 35/3,  60/2,  
32/3,  32/4,  61/2, 84/5, 35/13, део 26/1, део 33/2, део 24, 
део 25/1,35/8, 35/7, део 33/3, 35/1, 84/12, 1446, 1445, 
1536, 1447, 1442, 1441, 1444, 1443, 1537, 1560, 1559,  
1562, 1561, 1547, 1538, 1558, 1555, 376/1, 379, 
380/2,380/1, 1588/2, 1584, 374/1,391/1, 378/1, 1432,  
1431, 1434,  1433, део 361/4, 378/2, део 361/1,део 360/1, 
1563, 61/6, 61/8, 78/5, 63/1, 57/1, 25/2, 35/14, 55/5, 78/4, 
30/6, 78/6, 84/2, 84/13, 78/7, 78/8, 78/10, 78/9, део 14, 
19/2, 35/9, 12, 1582, 1564,  41, 1585, 37/2, 35/12, 37/3, 
26/2, 35/10,37/6, 37/7, 37/4, 37/5, 1423, 1578/4, 1578/3, 
1573, 1557, 1580/16, 1580/15, 1576/20, 1580/19, 1574, 
1506, 1469, 1508, 1507, 1551, 1550, 1553, 1552, 1488, 
1474, 1510, 1489, 1471, 1453, 1473, 1472, 1511, 403/5, 
1581/14, 1580/12, 403/1,1581/7,1485, 1581/11, 1581/10, 
1580/44, 1522, 1521, 394/16, 388/1, 1525, 1524, 1520, 
1527, 376/2, 1346, 1343, 1348, 1347, 375/7, 380/4, 374/3, 
део 359/3, 1580/5, 1580/4, 1580/9, 1580/8, 1580/42, 
1580/43, 1580/7, 1580/6, 1576/1, 1539, 1535, 1501, 1542, 
1565, 1576/7, 1571, 1566, 1452, 1395, 1394, 1402, 1396, 
1427, 1426, 1385, 1382, 1580/41, 1579/16, 1579/14, 
1430, 1579/17, 1580/38, 1399, 1579/13, 1580/39, 1364, 
1345, 1354, 1368, 1341, 1392/4, 1344, 1342, 1355, 1410, 
1407, 1425, 1415, 1374, 1370, 1406, 1404, 1578/18, 
1579/10, 1579/9, 1578/9, 1579/6, 1579/5, 1580/29, 
1579/8, 1579/7, 1578/10,  1449, 1578/28, 1451, 1450, 
1578/25, 1578/24, 1578/27, 1578/26, 1439, 1438, 1458/1, 
1440, 1578/20, 1578/19, 1437, 1578/21, 1459, 1581/32, 
1581/31, 1580/26, 1581/25, 1581/28, 1460, 1581/30, 
1581/29, 1541, 1540, 1544, 1543, 1499, 1578/5, 1534, 
1500, 1545, 1515, 1514, 1517, 1516, 1548, 1546, 1554, 
1549, 1580/20, 1580/18, 1568, 1567, 1580/13, 1580/11, 
1580/17, 1580/14, 1569, 1576/19, 1576/18, 1578/2, 

1576/22, 1572, 1570, 1576/15, 1576/9, 1518, 408/1, 
408/2, 1401, 1400, 1392/5, 1379, 409/3, 1587/2, 1403, 
1414, 1413, 1421, 1420, 1409, 1408, 1412, 1411, 375/9, 
375/11, 377, 1700, 382, 1519, 375/12, 380/3, 375/5, део 
358/2, 375/1, 1360, 1359, део 373, 1306/5, 1306/6, део 
362, 1580/10, 1383, 1388/1, 1387, 1384, 1386/1, 1419, 
1388/2, 75/1, 1389, 1580/28, 1580/27, 1578/8, 1578/11, 
1397, 1581/27, 1580/24, 1398, 1362, 1361, 1369, 1365, 
1356, 1349, 1358, 1357, 1371, 1416, 1367, 1418, 1417, 
1422/1, 1405, 1366, 1422/2, 1578/12, 1479, 1475, 1481, 
1480, 1464, 1462, 1466, 1465, 1483, 403/4, 1512, 403/2, 
403/3, 1486, 1484, 1490, 1487, 1578/22, 1578/17, 
1579/11, 1578/23, 1578/14, 1578/13, 1578/16, 1578/15, 
1579/12, 1457, 1456, 1461, 1458/2, 1579/18, 1579/15, 
1455, 1454, 84/6 све КО Мудраковац. 

 
Све парцеле у обухвату границе плана припадају 

КО Мудраковац.   
        
Површина обухвата плана је 34ха 17а 68м2. 
 
Напомена: У случају неслагања бројева 

катастарских парцела из текстуалног и графичког 
дела важе бројеви катастарских парцела из 
катастарско топографског плана који је коришћен као 
подлога за израду плана. 

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основне природне карактеристике одређује ток 

реке Расине, као најизраженији геоморфолошки 
облик и речне терасе формиране на долинским 
странама Расине.  

Геолошке карактеристике терена условљавају 
речне терасе, које се састоје претежно од речних 
наноса, у неогеним седиментима, изграђене углавном 
од шљункова и пескова, суглина и глина повремено 
(алувијум). 

Терен, односно земљиште обухваћено Планом је 
у одређеном нагибу. Уз улицу Бруски пут, која 
тангира подручје са источне стране надморска висина 
се креће од 169,80м на северу до 175,00м на југу. На 
северозападу надморска висина је 242,90м, док је на 
југозападу надморска висина 235,20м.  

 
Опште климатске карактеристике 
 
Обзиром на опште климатске карактеристике 

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

Према доступним подацима за метеоролошку 
станицу Крушевац, просечна годишња температура 
ваздуха износи 11,4°С, односно заступљена је клима 
умерено континенталног типа са израженим годи-
шњим добима, као и континентални плувио-
метријски режим, са релативно малом годишњом 
сумом падавина (647,5мм), а падавине у облику снега 
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јављају се од октобра до априла. Највећу релативну 
честину у току године имају тишине, а од ветрова 
најчешће је заступљен јужни ветар.  

 
Сеизмичке карактеристике  
 
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. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Постојећа намена површина 
 
Подручје плана чини део насеља Шумице са 

претежном наменом породичног становања. За 
предметно подручје раније је урађена адекватна 
планска документцја на основу које је започета 
реализација планирано, па су тако у значајном делу 
плана формирани стамбени блокови са породичним 
становањем. Комерцијална делатност је углавном 
развијена као појединачни садржај у мањем обиму као 
пратећа и компатибилна намена. У обухвату плана 
привредна делатност је заступљена као мања 
привредна целина – млекара Шумице.  

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је Улицом Беловодском (са јужне стране), 
Улицом Надежде Петровић (са северне стране) и 
делом Државног пута IБ реда бр. 38 Крушевац – Блаце 
– Белољин (са источне стране).и оне су са савременим 
коловозним застором, осим Улице Беловодске која 
није са савременим коловозним застором. 

Унутар простора Плана Улица Ломничка, Улица 
Модричка, Улица Кобиљска, Улица Срндањска, 
Улица Гликина и део улице Чумићеве су са савре-
меним коловозним застором. 

Паркирање на подручја Плана се врши на 
парцелама корисника. 

Простор обухваћен Планом детаљне регулације 
оивичен је Бруским путем – државним путем IБ реда 
(са источне стране). Државни пут – Бруски пут је са 
савременим коловозним застором. На осталом 
подручју плана има изграђених јавних саобраћајница 
са савременим асфалтним застором и нивелација је 
задржанана тим саобраћајницама по постојећем тј 
фактичком стању.  

 
 
 
 

Приказ површина постојећих намена 
 

Намена површина 
Повр- 
шина 
(м2) 

Повр-
шина 
под 

обје- 
ктима 
(м2) 

Из 
(%) 

Засту-
пље-
ност 

намене 
(%) 

Породично становање 127.400 33.500 26 37 

Комерцијалне и 
привредне делатности  

1.180 700 60 0,5 

Садржаји спорта и 
рекреације (игралиште) 
и уређене зелене 
површине (сквер) 

2.120 - - 0,5 

Комуналне делатности 100 - - - 

Неизграђене слободне 
површине 

140.308 - - 41 

Саобраћајнице и 
приступни путеви 

70.660 - - 21 

Укупно 341.768 - - 100 

 
1.4.4.2. Хидротехничка 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. 

Развод водова по улицама дат је у графичком 
прилогу и Предходним условима издатих од стране 
ЈКП Водовод Крушевац. 

 
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.  

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

 
Мрежа атмосферске канализације  
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира ка 

истоку - Државном путу IБ реда тј. сливу регулисаног 
водотока - Кошијском потоку, који је евидентиран на 
приложеном Плану хидротеничке инфраструктуре (у 
графичком прилогу).  

Изграђена мрежа атмосферске канализације у 
оквиру простора плана није довољна, тако да се при 
појави јаких киша формирају површински токови на 
саобраћајницама. Због недостатка пројектне доку-
ментације и геодетских снимака немогуће је иденти-
фиковати како њен тачан положај у профилу улице 
тако и њене димензије и подужни пад.  
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1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Шумице ВП Дом”, TS 
10/0,4kV “Шумице 1” и TS 10/0,4kV “Шумице 3” као 
и кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
8X000-D09.11-54753/2 од 20.02.2020.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, телекомуни-

кационе 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 на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Гасификација 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР „Шумице 1“, постоје гасне 
инсталације Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ из 
Новог Сада, и то: 

 
 средњег притиска (челична цев Ø168,3 x5,0 

мм) у улици Бруски пут 
 
 ниског притиска (полиетиленска цев 

Ø125x11,4мм) у зеленилу поред десног тротоарa 
улице  Надежде Петровић; 

 
 ниског притиска (полиетиленска цев 

Ø90x11,4мм) у улицама Надежде Петрович, Поп 
Љубиној и Беловодској; 

 
 ниског притиска (полиетиленска цев Ø 40x37 мм) 

у свим улицама насеља. 
 
 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у оквиру Плана, углавном, 

чини зеленило породичног становања и самоникло 
зеленило на неизграђеним и слободним површинама.  

У обухвату Плана је и сквер са зеленилом које је 
запуштено, као и постојеће игралиште изграђено у 
ренијем периоду, које се налази у зони породичног 
становања. 

У окућницама је заступљено углавном декора-
тивно партерно зеленило, чији се значај огледа у 
великој заступљености. 

 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

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

Развој приградских насеља успостављен плано-
вима вишег реда заснива се на принципима 
„унутрашњег ширења насеља“ и усмерен је на 
попуњавање неизграђених простора тамо где је 
изградња започета и планско дефинисање намена 
успостављањем правила уређења и грађења уз 
постизање одговарајуће изграђености простора и 
структуре становништва. Развој подручја усмерен је 
на стварању и побољшању свих услова који утичу на 
квалитет живота у једном оваквом делу насеља.   

Обезбеђење потребних површина јавне намене и 
усаглашавање инфраструктуре са структуром и типом 
насеља, као и рационално коришћење земљишта су 
такође циљеви израде плана.    

Подела подручја плана је проистекла из плана 
вишег реда којим су опредељене урбанистичке 
потцелине, без јасног разлога који се односи на 
изграђеност простора и различитости у простору и 
могућим интервенцијама. 

 
2.1.1 Урбанистичка целина 4.9 
 
Урбанистичка целина 4.9 опредељена је ПГР-ом 

Југ је овим планом подељена на следеће урбанистичке 
зоне, а према положају и планираној намени у оквиру 
њих: 

 
2.1.1.1 Урбанистичка зона А.1: породично 

становање ПС - 01 
 
У урбанистичкој зони А.1, укупне површине 19ха 

25а 87м2, планирана детаљна намена је породично 
становање. По планској документацији из ранијег 
периода у већем делу зоне  реализовано је породично 
становање у плански формираном блоковима и 
саобраћајницама задовољавајуће регулације. Изгра-
ђени објекти су по типу слободностојећи или у 
формираним групацијама прекинутог или непре-
кинутог низа. Ови објекти се задржавају, док се на 
неизграђеним парцелама планира даља изградња 
објеката породичног становања. 

Планом су одређене зоне за изградњу објеката у 
прекинутом или непрекинутом низу. Компатибилне 
намене у овој зони су комерцијалне делатности и 
привредне делатности у мањем обиму које се могу 
развити са становањем.  
 

Намена површина 
Повр- 
шина  
(м2) 

Засту-
пљеност 

(%) 

Породично становање ПС-01 133.045 69 

Привредне делатности 
(постојеће) 

960 0,5 

Комуналне делатности 455 0,25 

Зелене површине – парк 
суседства и сквер 

2.450 1,23 

Саобраћајнице   55.677 29 

Укупно 192.587 100 
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2.1.1.2 Урбанистичка зона А.2: комерцијалне 
делатности КД-02 

 
У урбанистичкој зони А.2, укупне површине 2ха 32а 

90м2 која се налази уз улицу Бруски пут планирају се 
комерцијалне делатности са карактеристикама које не 
угрожавају постојеће и планирано становање у контакту 
са овом зоном Компатибилна намена су привредне 
делатности и породично становање типа ПС-01.  

 

Намена површина 
Повр-
шина  
(м2) 

Засту- 
пље- 
ност  
(%) 

Комерцијалне делатности КД-02 15.730 68 

Комуналне делатности 160 - 

Саобраћајнице  7.560 32 

Укупно 23.290 100 

 
 

2.1.1.3 Урбанистичка зона А.3: породично 
становање ПС - 01 

 
У урбанистичкој зони А.3, укупне површине 3ха 

35а 12м2 планирају се објекти са наменом породичног 
становања са карактеристикама које одговарају 
карактеру насеља. У оквиру зоне планиране су нове 
саобраћајнице, које настављају и заокружују саобра-
ћајну матрицу на овом подручју. Компати-билне 
намене су комерцијалне делатности и привредне 
делатности у мањем обиму које се могу развити са 
становањем у односу успостављеном у условима за 
изградњу, уз адекватно планирање саобраћајне и 
остале комуналне инфраструктуре.  

 

Намена површина 
Повр- 
шина  

(м2) 

Засту-
пљеност 

(%) 

Породично становање ПС-01 27.640 83 

Саобраћајнице  5.872 17 

Укупно 33.512 100 

 
2.1.1.4 Урбанистичка зона А.4: породично 

становање ПС - 01 
 
У урбанистичкој зони А.4, укупне површине 5ха 

16а 40м2 планирају се објекти са наменом породичног 
становања са карактеристикама које одговарају 
карактеру насеља. Компатибилне намене су комерци-
јалне делатности и привредне делатности у мањем 
обиму које се могу развити са становањем у односу 
успостављеном у условима за изградњу, уз адекватно 
планирање саобраћајне и остале комуналне инфра-
структуре.    

 

Намена површина 
Повр- 
шина 
(м2) 

Засту- 
пљеност 

(%) 

Породично 
становање ПС-01 

48.735 94 

Саобраћајнице и 
приступни путеви 

2.905 6 

Укупно 51.640 100 

 
2.1.1.5 Урбанистичка зона А.5: породично 

становање ПС - 01 
 
У урбанистичкој зони А.5, укупне површине 4ха 

07а 39м2 реализовано је породично становање у већој 
мери, тако да се исто и задржава, док се на 
неизграђеним парцелама планира даља изградња 
објеката породичног становања. Компатибилне наме-
не су комерцијалне делатности и привредне дела-
тности у мањем обиму које се могу развити са 
становањем у односу успостављеном у условима за 
изградњу. 

 
Намена 
површина 

Површина 
(м2) 

Заступљеност 
(%) 

Породично 
становање ПС-01 

36.300 89 

Зелене површине  625 2 

Саобраћајнице и 
приступни путеви  

3.814 9 

Укупно 40.739 100 

 
2.2. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу површина и објеката јавне намене са 
пописом парцела  

 
Уређење површина јавне намене се односи на 

формирање грађевинских парцела за јавне површине. 
 
Јавне површине 
 
Грађевинска парцела бр. 1 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1314 и 22.  
Грађевинска парцела бр.  2 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 18/1 и 
19/2 и целих к.п. бр.: 18/2 и 18/3.  

Грађевинска парцела бр. 3 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 36, 12, 
13, 14, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25/2, 
26/1, 35/9, 35/10, 35/12, 35/2, 56/1, 61/3, 61/2, 60/2, 
37/4, 37/1, 38/2, 39 и 41.  

Грађевинска парцела бр. 4 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 38/2, 
38/1, 55/1, 56/1, 37/2, 37/7, 37/6, 37/5 и 37/1.  

Грађевинска парцела бр. 5 (саобраћајница) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр.: 38/2, 39, 45/1, 
1391/2, 1391/2, 1341, 1342, 1343, 1344, 1351 и 1582 и 
целих к.п.бр.: 1423 и 1436.  

Грађевинска парцела бр.  6 (саобраћајница) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 1391/1.  
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Грађевинска парцела бр.  7 (саобраћајница) се 
састоји од целе к.п.бр. 1363.  

Грађевинска парцела бр. 8 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1391/2, 
75/1, 1391/1, 84/3 и 1589.  

Грађевинска парцела бр. 9 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1391/1, 
75/1 и 1589.  

Грађевинска парцела бр. 10 (саобраћајница) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 1409.  

Грађевинска парцела бр. 11 (саобраћајница) се 
састоји од целе к.п.бр. 1424.  

Грађевинска парцела бр. 12 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 409/3, 
408/1, 408/2, 1588/3, 1581/15 и 1581/13 и целих к.п.бр. 
1588/1 и 1588/2.  

Грађевинска парцела бр. 13 (саобраћајница и 
делом пешачка стаза) се састоји од делова 
катастарских парцела бр.: 1581/15 и 1581/27.  

Грађевинска парцела бр. 14 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 409/3, 
408/1, 408/2, 402/3, 1706 и 390/2 и целих к.п.бр.: 
1587/1 и 1587/2.  

Грађевинска парцела бр. 15 (саобраћајница) се 
састоји од целе к.п.бр. 1586.  

Грађевинска парцела бр. 16 (саобраћајница) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 390/2 и целе 
к.п.бр. 1585.  

Грађевинска парцела бр. 17 (саобраћајница) се 
састоји од целих к.п.бр.: 1584 и 1554.  

Грађевинска парцела бр. 18 (саобраћајница) се 
састоји од целих к.п.бр.: 1463 и 1491.  

Грађевинска парцела бр. 19 (саобраћајница) се 
састоји од целих к.п.бр.: 1583 и 1526.  

Грађевинска парцела бр. 20 (саобраћајница) се 
састоји од целих к.п.бр.: 1559 и 1547.  

Грађевинска парцела бр. 21 (пешачка стаза) се 
састоји од целе к.п.бр. 1578/1.  

Грађевинска парцела бр. 22 (пешачка стаза) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 402/3 и целе 
к.п.бр. 1576/14.  

Грађевинска парцела бр. 23 (пешачка стаза) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 402/3 и целе 
к.п.бр. 1576/8.  

Грађевинска парцела бр. 24 (пешачка стаза) се 
састоји од целе к.п.бр. 1580/20.  

Грађевинска парцела бр. 25 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 78/2, 29/1, 
29/2, 30/3, 30/2, 30/6, 30/1, 77/1, 77/2, 77/3, 77/6, 77/4, 
77/5, 78/1, 78/6, 78/5, 78/4, 78/8, 78/7, 78/9 и 78/10.  

Грађевинска парцела бр. 26 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 78/6, 78/1, 
81/1, 81/2, 82/1, 83/1, 82/2, 83/2, 84/3, 84/4 и 84/7.  

Грађевинска парцела бр. 27 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 84/7, 84/6, 
85/4, 374/1, 93, 94, 373, 366, 365, 364/1, 364/2, 362, 
361/4, 361/1, 360/1, 359/3, 358/2, 375/1, 378/2, 378/1, 
379, 383, 384, 387 и 388/1.  

Грађевинска парцела бр.  28 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 389/1, 
390/1, 387, 386, 385 и 384.  

Грађевинска парцела бр. 29 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 390/1, 
381, 382, 386, 383, 385 и 384.  

Грађевинска парцела бр. 30 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 391/1, 
381, 382 и 379.  

Грађевинска парцела бр. 31 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 84/15, 
374/1, 388/1, 389/1, 390/1, 381, 391/1, 394/1, 394/19, 
394/16 и 394/20.  

Грађевинска парцела бр. 32 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 394/16, 
394/20, 376/1, 375/9, 375/5, 375/3, 377, 380/1, 380/3, 
380/4 и 382.  

Грађевинска парцела бр. 33 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 377, 
375/3, 375/2, 378/1, 375/1 и 378/2.  

Грађевинска парцела бр. 34 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1306/1, 
1582, 394/19 и 394/20 и целих к.п.бр.: 1306/5, 376/2, 
1306/6 и 374/3.  

Грађевинска парцела бр. 35 (пешачка стаза) се 
састоји од целе к.п.бр. 1517.  

Грађевинска парцела бр. 36 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1348, 
1349, 1354, 1355 и 1357.  

Грађевинска парцела бр. 37 (зеленило) се састоји 
од дела катастарске парцеле бр. 45/1.  

Грађевинска парцела бр. 38 (зеленило) се састоји 
од целе катастарске парцеле бр.: 1435.  

Грађевинска парцела бр. 39 (зеленило) се састоји 
од целих катастарских парцела бр.: 1571/14 и 1581/11.  

Грађевинска парцела бр. 40 (зеленило) се састоји 
од целе катастарске парцеле бр.: 1576/9.  

Грађевинска парцела бр.  41 (трафостаница) се 
састоји од целе катастарске парцеле бр.: 1422/2.  

Грађевинска парцела бр. 42 (трафостаница) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 1359.  

Грађевинска парцела бр. 43 (трафостаница) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 1579/2.  

Грађевинска парцела бр. 44 (трафостаница) се 
састоји од целе катастарске парцеле бр.: 1580/45.  

Грађевинска парцела бр. 45 (трафостаница) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 375/3.  

Све парцеле у обухвату ПДР–а  „Шумице 1“ 
припадају КО Мудраковац. 

Напомена: У случају неслагања бројева 
катастарских и грађевинских парцела из текстуалног 
и графичког дела важе бројеви катастарских и 
грађевинских парцела из графичког прилога. 

 
2.3. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
Елементи решења из ПГР-а Југ 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је Улицом Беловодском (са јужне стране), 
Улицом Надежде Петровић (са северне стране) и 
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делом Државног пута IБ реда број 38 Крушевац – 
Блаце – Белољин (са источне стране). Планом 
генералне регулације „Југ“ Државни пут IБ реда број 
38 Крушевац – Блаце – Белољин је дефинисан као део 
примарне саобраћајне мреже града Крушевца, док су 
Улица Надежде Петровић, Улица Срндаљска и Улица 
Чумићева део секундарне саобраћајне мреже, док су 
све остале улице на подручју предметног плана део 
терцијалне мреже улица. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу државни пут IБ реда 

број 38 Крушевац (Макрешане) – Блаце – Белољин је 
ободна саобраћајница за посматрани простор, којима 
се одвија аутобуски саобраћај, док све остале улице 
служе као приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр.3 "Регулационо нивелациони 
план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Државним путем IБ реда број 38 Крушевац 

(Макрешане) – Блаце – Белољин се одвија 
међуградски и међумесни саобраћај, а такође служе и 
за непосредни приступ до парцела корисника. 

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

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, већи 

део улица се задржава у постојећим габаритима, док 
су предвиђене следеће измене: 

 Улица Беловодска са планираним проду-
жетком до Улице Чумићеве за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, 
са обостраним тротоарима ширине 1.50 метара; 

 Улица Чумићева са планираним продужетком 
до Улице Плочничке за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са 
обостраним тротоарима ширине 1.50 метара; 

 Улица Поп Љубина за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, 
са обостраним тротоарима минималне ширине 1.00 
метара; 

 Улица Орловића Павла за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза 3.50 метара, са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

Нова саобраћајница су планиране са следећим 
елементима: 

 Улица Плочничка за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, 
са обостраним тротоарима/банкинама минималне 
ширине 0.75 метара; 

 Улица Степошка за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, 

са обостраним тротоарима минималне ширине 1.00 
метара; 

 Улица Бранислава Дамјановића за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним тротоарима минималне 
ширине 1.00 метара; 

 Планирана саобраћајница (О1 – О2 – О3) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О4 – О5) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (Улица Плочничка 
– О6) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 5.00 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О7 – О8) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 1.50 метара; 

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

 Планирана саобраћајница (О11 – О12 – О13) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 1.50 метара; 

 Планирана саобраћајница (О14 – О15) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 1.50 метара; 

 Планирана саобраћајница (Улица Чумићева – 
О14 – О12) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О16 – О17) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О16 – О18) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

 Планирана саобраћајница (О19 – О20) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

државним путем IБ реда број 38 Крушевац 
(Макрешане) – Блаце – Белољин. 
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Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

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

 
Посебне обавезе према кретању особа са 

посебним потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

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

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

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

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 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 сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и ма-шина), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, тако да 
је број паркинг места једнак броју 50% радника из 
прве смене. 

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 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

 
Нивелација 
 
На планираним саобраћајницама  које треба да се 

изграде дате су коте нивелације и подужни падови у 
свим карактеристичним тачкама по свим важећим 
техничким прописима и нормативима. 

У нивелационом смислу читав посматрани 
комплекс генерално благо пада ка истоку тј 
Државном путу I Б реда (ул. Бруски Пут). 

Постојећи терен је брдовит са минималним  и 
максималним подужним падовима( где је терен 
условљавао максимум подужни нагиб).  Посматрано 
на нивоу читавог предметног блока тај подужни нагиб  
се креће од 0,3% до 14,45%, у  изузетним случајевима 
тј саобраћајницама 17,77%.Подужни падови су 
усвојени на основу сагледавања постојећег стања 
њиховог уклапања са планираним саобраћајницама. 

Због наведене нивелације терена као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосферске инфраструктуре. 

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. 

 
2.3.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

 
Услови изградње за водоводну мрежу 
 
 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). 

 
Услови изградње за канализацију отпадних вода 
 
 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; 

 
Услови изградње за атмосферску канализацију 
 
 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; 
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 сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200мм; 

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

 сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600мм 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. 

 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног 

 
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, 

(м) година за коју рачунамо потребну снагу. 
 
Урбанистичка целина 4.9 
 
урбанистичка зона А.1   Pj=812kW 
урбанистичка зона А.2   Pj=450kW 
урбанистичка зона А.3   Pj=386kW 
урбанистичка зона А.4   Pj=543kW 
урбанистичка зона А.5   Pj=381kW 
 
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. Локација новопланирана 
трафостанице је обавезујућа, и свака измена локације 
подразумева и измену целог предметног плана. 

За напајање новопланиране трафостанице плани-
рани су прикључни кабловски водови 10кV, којима се 
оне повезују на постојеће трафостанице 

Спољну расвету предвидети тако да буду задо-
вољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
 

Услови изградње за електроенергетске објекте 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзeмни 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  0,2м при 
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова 
виших напона. 

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; 
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. Размаци и 
укрштања према наведеним тачкама се не односе на 
оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м.Телекомуникациони каблови који 
служе искључиво за потребе електродистрибуције 
могу да се полажу у исти ров са енергетским 
кабловима на најмањем размаку који се прорачуном 
покаже задовољавајући, али не мањем од 0,2м.  При 
полагању енергетског кабла 35kV препоручује се 
полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 
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Приближавање и укрштање енер. каблова са 
цевима водовода и канализације 

 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализац-
ионих цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла 
од водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35kV, 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 35kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове. Уколико не могу да се постигну размаци 
према горњим тачкама на тим местима енергетски 
кабл се провлачи кроз заштитну цев. На местима 
паралелног вођења или укрштања енергетског кабла 
са водоводном или канализационом цеви, ров се копа 
ручно (без употребе механизације).  

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
2.3.4. Телекомуникације 
 
Овим планом је планирана изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне 
објекате.  

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Услови изградње за телекомуникационе  
објекте 
 
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 намеђусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 
 0,5м за каблове 1kV и 10kV 
 1м за каблове 35kV 
 
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 0,8м. 

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

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

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

 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Гасификација 
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска „РГГ-ЈУГ“ од челичних цеви и 
дистрибутивна гасоводна мрежа „Крушевац-
ЦЕНТАР-југ“, од полиетиленских цеви, изведени су 
за снабдевање природнм гасом јужног дела Града 
Крушевца. Постојећи и планирани гасоводи на 
планском подручју ПДР-„ШУМИЦЕ-1“ обезбеђују 
несметамо снабдевање  природним гасом свих 
објеката насеља „ШУМИЦЕ-1“. 

Нове трасе гасовода у насељу „ШУМИЦЕ-1“ од 
полиетиленскиј цеви  Ø40x37мм, планиране су у свим 
новопланираним улицама јужног дела насеља. 

Дистрибутивни гасовод изводи се од полиети-
ленских цеви МОП 4 бар. 
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Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и 
нове  гасоводне мреже.  

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода средњег притиска је 3,0м. 

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода ниског притиска је 1,0м. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода 
је 0,8м. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви 
до горње коте тротоара) је 1,0м. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1,35м  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 1,0м, са механичком заштитом у 
заштитној цеви. 

 У зони 5,0м 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 3,0м са сваке стране 
рачунајући од осе гасовода минималног радног 
притиска МОП 16,0 и 4,0бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
зенљаних радова ручним ископом. 

 
2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило јавног коришћења - зеленило на 

површинама јавне намене 
 
Мрежу зеленила на подручју Плана чине 

углавном површине јавног коришћења: планирани 
парк суседства, више планираних скверова и мањих 
зелених површина – тачкасто зеленило, линеарно 
зеленило и зеленило у стамбеним зонама, као и 
зеленило ограниченог коришћења.  

 
Општи урбанистички услови: 
 
 за све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора потребна 
је израда пројекта партерног уређења 

 под зеленилом јавног коришћења подразу-мева 
се уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може зависно од намене да садржи и 
различите елементе пејзажно-архитектонске елементе. 

 зелене површине јавног коришћења морају 
бити доступне и особама са посебним потребама. 

 зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном инфраструктуром, опремом 

и мобилијаром у складу и на нивоу који захтева 
намена простора. 

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

 
А. Паркови 
 
На парцели 1576/9 КО Мудраковац изграђено је 

игралиште опремљено кошевима и головима за мали 
фудбал. Игралиште се налази у зони породичног 
становања, окружено стамбеним објектима. С обзиром 
да је у насељу Шумице pланом ширег подручја – ПГР-
ом Југ планирана изградња рејонског парка са 
многобројним спортским, рекреативним и забавним 
садржајима који тангира ово подручје, овим Планом се 
на месту игралишта планира зелена површина типа 
парка суседста. Овај садржај је примеренији простору у 
коме се игралиште налази, нарочито због спортских и 
рекреативних активности које се на постојећем терену 
одвијају у вечерњим сатима. 

У парку суседства нису дозвољени садржаји 
рекреације и забаве који имају негативан утицај на 
околне стамбене објекте. Није дозвољено увођење 
колског саобраћаја у парк и изградња објеката 
високоградње. Препоручује се опремање справама за 
игру деце предшколског и нижег школског узраста и 
мобилијаром. По ободу парцеле планирати зелени 
тампон ка стамбеним објектима, сачињен од високог 
листопадног дрвећа. У оквиру парка суседства 
планирати врсте са санитарно-хигијенском улогом. 

 
Парк суседства 
 
Планира се уређење парка суседства на к.п.бр. 

1576/9 КО Мудраковац у оквиру урбанистичке зона 
А.1.   

Парк суседства је намењен  свакодневном 
окупљању, игри деце, одмору, рекреацији и сл. С 
обзиром на величину парка, могуће је организовати 
зоне за миран одмор, игру деце и рекреацију. При 
уређењу треба користити савремене и трајне елементе 
пејзажне архитектуре и опреме за дечија игралишта. 
Опрему за игру деце планирати према узрасним 
групама. Канделабри, корпе за отпатке, клупе и други 
мобилијар и опрема треба да имају заједничке 
обликовне и колористичке елементе. Зеленило као 
основни елемент уређења парка формирати према 
условима терена и на основу улоге у стварању 
повољних микроклиматских услова. Озелењавање 
треба да се заснива на правилном распореду 
декоративне високе вегетације и партерног уређења. 

 
Услови за уређење за парк суседства су: 
 
За изградњу и уређење планираног простора 

неопходна је израда пројекта партерног уређења. 
Парк мора да буде доступан и особама са 

посебним потребама у складу са Правилником о 
техничким стандардима приступачности. 

У парку могу да се планирају терени и опрема за 
игру деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију и сл., 
пре свега за становнике околних делова града. 
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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 
разрадом. 

У парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме и сл.). 

Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 60%. 

Нису дозвољени садржаји рекреације и забаве 
који имају негативан утицај на стамбену зону која га 
окружује. 

Није дозвољено увођење колског саобраћаја у 
парк.  

 
Б. Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

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

Дрворед се планира у улицама на тротоарима који 
имају довољну ширину, како се не би угрожавало 
одвијање пешачког саобраћаја. Уколико због 
комуналних инсталација није могућа класична садња, 
дрворед се формира у озиданим јамама или 
жардињерама. 

За  линеарно зеленило важе следећи урбани-
стички 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. 

 
В) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, 
урбани џепови и сл. Ове површине су често запу-
штене али се реконструкцијом и ревитализацијом 
могу уредити тако да се користе за краткотрајни 
одмор, игру деце, боравак на отвореном и сл. зависно 
од положаја и величине. 

Г) Зеленило у оквиру објеката привредне, 
комерцијалне и комуналне делатности 

 
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 ви-соког 
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 архи-
тектонско-пејзажни елементи треба да имају одго-
варајуће естетске карактеристике. 

Услови за уређење зеленила објеката јавне наме-
не (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 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 кате-горије, у 
погледу заштите животне средине, предста-вља 
распрострањеност на целом подручју насеља и 
могућност квалитетног подизања и неговања и утили-
тарних и декоративних врста. Такође утиче на 
амбијенталну вредност насеља као и његову особеност. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање водовода, фекалне 
канализације, електроенергетских водова, решено 
одвођење атмосферских вода, као и саобраћајног 
приступа. 

 
2.6. Услови и мере заштите планом 

обухваћеног подручја  
 
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На подручју у обухвату плана утврђено је да се не 

налази ни једно утврђено, нити добро које ужива 
претходну заштиту у складу са Законом о културним 
добрима („Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 
99/11-др. закон).  
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Са западне стране подручје тангира заштићено 
непокретно културно добро – знаменито место 
Меморијални комплекс Слободиште у Крушевцу. 
Интервенцијама и изградњом у обухвату Плана 
меморијални комплекс не сме бити угрожен.  

Са југоисточне стране се граничи са простором са 
називом Старо село и представља топоним који често 
указује на насељавање у прошлости, постоји могућност 
појаве нових добара приликом земљаних радова, тако да 
се из тих разлога прописују следеће мере заштите: 

 при промени границе плана потребно је 
затражити нове услове од надлежног Завода 

 уколико се приликом земљаних радова наиђе 
на остатке материјалне културе из прошлости, 
инвеститор и извођач су дужни да прекину радове и 
обавесте надлежни Завод 

 инвеститор и извођач су у обавези да 
предузму мере заштите како се добро под претходном 
заштитом не би уништило или оштетило 

 забрањено је неовлашћено прикупљање 
археолошког материјала 

Стручно лице Завода може да пропише заштитна 
археолошка истраживања или праћење радова. Све 
трошкове до предаје евентуално откривеног 
материјала сноси инвеститор.  

Саставни део Плана су Услови чувања, 
одржавања и коришћење културних добара и добара 
која уживају претходну заштиту и утврђене мере 
заштите за потребе израде Плана детаљне регулације 
Шумице 1 у Крушевцу, бр. 361/3 од 28.4.2020.г. 

 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара  
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-___-, од 
_.6.2020. године, у обухвату ПДР-а Шумице 1 нема 
заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и нема евидентираних 
природних добара.    

Планирана детаљна намена површина усклађена 
је са претежним наменама из плана вишег реда (ПГР 
Југ) у делу рубне зоне града - становање малих 
густина са пратећим делатностима.   

Обзиром на планиране намене, у циљу заштите 
природе и биодиверзитета, од посебног значаја је 
очување високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала) и 
уређење слободних површина 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: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину и 
изглед објеката, процентуална заступљеност зелених 
површина, утврђена растојања, пажљив избор садног 
материјала и сл.;   

 потпуно инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима, према условима 
надлежних предузећа; 

 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, 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 
дужан да у року од 8 дана обавести надлежно 
Министарство животне средине и да предузме све 
мере заштите до доласка овлашћеног лица.   

 
2.6.3. 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 4“ на 
животну средину (Службени лист града Крушевца, 
бр.15/18).  

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 и 
становање периурбаног типа.  

Капацитети саобраћајне и остале комуналне 
инфраструктуре планирани су у складу са планираном 
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 
 
 поштовање дефинисаних урбанистичких 

параметара, однос изграђених и слободних површина, 
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 одгова-
рајућих врста зеленила; 

 обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу) и контрола 
квалитета отпадних вода;  

 обавезна је санација или рекултивација свих 
деградираних површина;  
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 рационално коришћење енергије, већа употре-
ба обновљивих извора енергије и повећање енергет-
ске ефикасности објеката код изградње нових или 
реконструкцији постојећих објеката; 

 примена мера заштите животне средине оба-
везна је у поступку реализације пројеката (пројекто-
вање, изградња, извођење радова) и саставни је део 
локацијских услова; 

 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). 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације пројеката, приликом 

извођења радова на припреми терена и изградњи 
објеката 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 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, а транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе; 

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко - петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, 
извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица. 

Посебне мере заштите животне средине односе се 
на планске и техничко технолошке мере које се 
обавезно примењују ради заштите елемената животне 
средине.  

 
 

Заштита ваздуха 
 
Поред општих мера, у циљу заштите ваздуха 

применити следеће: 
 смањење индивидуалних котларница и 

ложишта и гасификација насеља, у циљу смањења 
емисије угљендиоксида и унапређења енергетске 
ефикасности;   

 приликом реконструкције постојећих и 
планирања нових саобраћајних и паркинг површина, 
обавезно је озелењавање слободних површина и 
очување постојећег зеленила;  

 у циљу очувања и унапређења биодивер-
зитета, планирати и реализовати зелене површине и 
заштитно зеленило, са системским повезивањем у 
мрежу и зелене коридоре, као и обавезно про-
центуално учешће зелених површина на поједи-
начним локацијама.     

 
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, 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, 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: комплетно 
комунално опремање и уређење локације одгова-
рајућом хидротехничком инфраструктуром и обезбе-
ђено повезивање свих објеката на канализациону 
мрежу.  

Одвођење отпадних вода по усвојеном 
сепаратном систему. Изградња и реконструкција 
канализационе мреже у складу са планираном 
наменом и капацитетима инфраструктуре, према 
условима надлежних предузећа.  

 
Заштита земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално 

коришћење грађевинског земљишта у складу са 
планираном наменом, као и стриктно поштовање 
дефинисаних урбанистичких параметара и обавезно 
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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. 

 
Поступање са 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 привредних 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 нејони-
зујућих 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 нејони-
зујућег 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 („Сл. гласник РС“ бр.114/08). 

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени 
одговарајућим средствима за гашење пожара, 

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

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски 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 запосленох радника и 
материјалних добара из објеката док слободне 
површине у оквиру плана представљају против-
пожарну преграду и простор на коме је могуће 
извршити евакуацију запосленох радника 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, комерцијалним, и стамбеним 
објектима у свему се морају применити прописане 
мере за заштиту од пожара; 

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

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

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

 нови објектат треба 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 
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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. 217-94/20 од 26.02.2020 год.  

 
2.6.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и 

културних добара од природних непогода, планира се 
у складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради интегралног 
информационог система о природним непогодама. На 
основу Закона о ванредним ситуацијама, јединица 
локалне самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.6.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје 
обухваћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, 
што означава условну повољност са аспекта 
сеизмичности и није област са сопственим трусним 
жариштем. У односу на максимални очекивани 
интензитет земљотреса, заштита подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима при пројектовању и грађењу. 

 
2.6.7. Услови прилагођавања потребама 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.6.8. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвали-
дитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 

адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
елементи приступачности кретања и боравка у 

простору – стамбене и стамбено – пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; 

елементи приступачности јавног саобраћаја. 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица у складу са Правилником о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр.33/06). 

 
У складу са стандардима приступачности 

осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних техно-логија, 
енергетски 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, 44/18 – др. закон) и др. 

Позиционирање и оријентацију објеката прила-
годити принципима пројектовања енергетски 
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ефикасних зграда, у складу са микроклиматским 
условима. Најпогоднији облик локације је право-
угаоник, са широм страном у правцу исток-запад и 
ужом страном у правцу север - југ.  

Равни терени су погодни за организацију, али на 
јужној страни не постављати високе објекте, чија 
сенка може угрозити суседне објекте.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
 рационална употреба квалитетних енергената 

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

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

 побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града – у 
јавним комуналним предузећима, установама и 
јавним објектима у надлежности града применом 
мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу; 

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

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије 
гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори 
на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају мини-
мални 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. 

 
 
 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које се обавезна израда 

урбанистичког пројекта 
 
Планом детаљне регулације одређене су локације 

за које је обавезна израда урбанистичких пројеката: 
 све локације планиране за намену комерци-

јалних и привредних делатности у урбанистичкој 
зони А.2 као ближа разрада локације; 

Планом нису одређене локације за израду урбани-
стичко архитектонског конкурса. 

 
3.2. Локације за које је обавезна израда 

планова парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парце-

лације, одн. препарцелације за: 
 све јавне површине у оквиру плана (улице, 

јавно зеленило и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле. 

 
3.3. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.3.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површи-
ни, 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). 

Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV, 
снаге 1х630kVА је димензија 6м х 5м, за ТС снаге 
2х630kVА је димензија 7м х 6м, за ТС снаге 
1х1000kVА је 6м х 6м. 

 
Редовна употреба објекта 
 
Земљиште за редовну употребу објекта, јесте 

земљиште испод објекта и земљиште око објекта које 
испуњава услове за грађевинску парцелу, и које по 
спроведеном поступку, у складу са Законом, постаје 
катастарска парцела.  

Ова грађевинска парцела постаје катастарска 
парцела и формира се израдом одговарајућег 
урбанистичко-техничког документа. Величина те 
парцеле може да буде и испод прописане величине, 
под условом да постоји приступ (јавни или приватни) 
јавној саобраћајној површини (постојећој или 
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планираној за изградњу), који омогућава 
функционисање објекта. 

 
3.3.2. Општи услови регулације 

 

Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

Регулациона линија јавног пута је основни 
елемент за утврђивање саобраћајне мреже. 

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница ........................... 10м 
 секундарна саобраћајница ....................... 8,5м 
 терцијална саобраћајница ........................... 6м 
 колски пролази ............................................ 5м 
 приватни пролази ..................................... 2,5м 
 пешачке стазе............................................ 1,5м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
Постојећи приступни путеви који се користе као 

приватни колски прилази парцелама и нису 
опредељени као јавне површине задржавају своју 
ширину утврђену катастарском границом, с тим што 
у случају било каквих измена, ширина не може бити 
мања од 2,5м. 

У оквиру свих урбанистичких зона могуће је 
формирати приватне пролазе, а према најмање 
дозвољеним ширинама у условима регулације. 

 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 

Положај објекта на парцели дефинише се 
грађевинском линијом у односу на: 

 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на 
парцели, 

 не ометају формирање инфраструктурне мреже 
на парцели и 

 не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним 
парцелама. 

Грађевинска линија подземних етажа или 
објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у 
функционисању објекта или инфраструктурне и 
саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не 
сме да прелази границе парцеле. Она се дефинише 
посебно уколико се не поклапа са грађевинском 
линијом приземља. 

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

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

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

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

 
3.3.3. Општи услови изградње 
 
Планом је дефинисана могућност изградње обје-

ката у функцији детаљних намена: 
 становање 
o породично становање - типови: ПС-01 
 комерцијалне делатности – тип КД-02 
 привредне делатности – тип ПД-03 
 комуналне делатности, 
 зеленило. 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
Тип КД-02 подразумева комерцијалне делатности 

из области: трговине, угоститељства, занатства, 
услуга, пословања и финансија, бирое, агенције и сл.. 

Тип ПД-03 подразумева привредне делатности 
као што су: мање производне јединице, мања занатска 
производња и сл.. 

 
Врсте и компатибилне намене објеката који се 

могу градити у појединачним зонама 
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 

дозвољеног индекса заузетости парцеле дозвољава се 
на грађевинској парцели компатибилна намена, у 
оквиру објекта или као самосталног објекта на 
парцели, као и пратећи и помоћни објекти који су у 
функцији коришћења главног објекта, чија намена не 
угрожава главни објекат и суседне објекте. 

На грађевинским парцелама са породичним 
становањем у рубнoj зонi, дозвољена је изградња 
помоћних објеката: гараже, оставе, радионице, летње 
кухиње, вртни павиљони, стаклене баште, отворени и 
затворени базени, фонтане и сл., максималне висине 
5м и максималне спратности П, чија површина улази 
у максимални индекс заузетости на парцели. 

На грађевинским парцелама са привредним 
делатностима или комерцијалним делатностима 
дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., 
чија површина улази у максимални индекс заузетости 
на парцели. 

Уз стамбени објекат периурбаног становања могу 
се градити помоћни објекти: летња кухиња, пушница, 
гаража, остава, бунари, ограде, санитарни пропусник, 
магацин хране за сопствену потребу и др. који могу 
појединачно бити површине до 30м². 
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Могу се градити и помоћни објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољо-
привредних производа (пушнице, сушаре, кошеви, 
амбари), надстрешнице за машине и пољопривредна 
возила, магацини сточне хране и објекти намењени 
исхрани стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

На грађевинској парцели намењеној парку 
суседства са отвореним објектима намењеним спорту 
и рекреацији дозвољена је изградња објеката 
пратећих садржаја (свлачионице, остава за реквизите, 
санитарни чвор и сл.) спратности П. 

На парцелама са наменом привредних делатности 
дозвољена је изградња компатибилних намена, и то:  

 комерцијалних делатности, које 
подразумевају: пословање, трговину, угоститељство, 
занатство, услуге и сл. 

 становања, изузетно у деловима који се 
ослањају на постојећу намену становања.  

На парцелама са наменом комерцијалних 
делатности дозвољена је изградња компатибилних 
намена, и то:  

 привредних делатности, које подразумевају 
дозвољене типове привредних делазности у оквиру 
плана, и то: сервисе, складишта, занатску производњу 
и сл., као и мање производне јединице, занатску 
производњу мањег капацитета, радионице и сл. 

 становања, изузетно у деловима који се 
ослањају на постојећу намену становања. 

На површини основне намене становања 
дозвољена је изградња компатибилних намена, и то: 

 комерцијалних делатности које 
подразумевају: пословање, трговину, угоститељство, 
занатство, услуге и сл. 

 привредних делатности која подразумева 
занатску производњу мањег капацитета, радионице и 
сл. 

Комерцијалне делатности, се могу организовати 
у приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели са односом 
становања према пословању: 60% : 40%. 

Становање се може организовати у оквиру 
објекта комерцијалних делатности или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели са односом 
пословања према становању: 80% : 20%. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је склади-
штење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и: отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

Компатибилне намене у оквиру могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико 
је на постојећој јавној површини, или на објектима 
или коридорима постојеће инфраструктуре. 

Забрањена је изградња објеката и извођење 
радова на простору предвиђеном за заштитне 
појасеве, односно не могу се градити објекти и 
вршити радови супротно разлогу због којег је појас 
успостављен. 

Објекти чија је изградња забрањена су сви они 
објекти за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури 
не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката 
на животну средину. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

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

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

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

Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама, у посебним правилима 
грађења. 

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

„двојни“ (објекат на парцели додирује само једну 
бочну линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

Уколико се објекат на парцели поставља као 
слободностојећи, објекат поставити тако да својом 
дужом фасадом буде паралелан са улицом, како би се 
формирао улични фронт. 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком 

прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план“. 
Објекат се поставља предњом фасадом на 

грађевинску линију, односно унутар простора у 
оквиру које је могућа изградња објекта.  
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Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

У обухвату плана је државни пут IБ реда – улица 
Бруски пут. Уз ову саобраћајницу постоје изграђени 
објекти у складу са спроведеним урбанистичким 
плановима из ранијег периода, тако да се грађевинска 
линија утврђује и у односу на позицију ових објеката. 

 
Грађевинска линија у односу на регулацију 

друмских саобраћајница 
 
Грађевинска линија породичних стамбених 

објеката - тип ПС-01 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте, одн. ширина заштитног појаса, 
у зависности од ранга саобраћајнице минимално 
износи: 

 за државне путеве I реда – према грађевинској 
линији изграђених објеката  

 за примарне, секундарне и остале саобра-
ћајнице нижег ранга 3м 

 
У зонама са изграђеним стамбеним објектима уз 

терцијалне саобраћајнице, као и уз приступне путеве, 
растојање између регулационе и грађевинске линије 
се утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности – тип КД-02 и објеката привредних 
делатности – тип ПД-03 

 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте, одн. ширина заштитног појаса, 
у зависности од ранга саобраћајнице износи: 

 за државне путеве I реда 10м 
 за примарне, секундарне и остале саобра-

ћајнице нижег ранга 5м 
 изузетно удаљење од секундарних и осталих 

саобраћајница нижег ранга може бити и 3м, уколико 
нема просторних могућности, с тим да планирани 
објекти не смеју својом изградњом или 
експлоатацијом угрозити безбедност одвијања 
друмског саобраћаја. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити од објеката: портирница, 
информациони и контролни пункт комплекса и сл., 
као и површине намењене паркирању као отворени 
паркинг простори. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката – тип ПС-01 
 
Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта 
од границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

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

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

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и 
то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

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

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

Ови параметри се користе и за објекте 
комерцијалних делатности КД-02 и привредних 
делатности ПД-03 који се граде у оквиру парцела где 
постоје објекти породичног становања. 

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 и привредних делатности – 
тип ПД-03  

 
Уколико се објекти граде на посебним парцелама 

као самостални објекти минимално растојање новог 
објекта од бочних и задње границе грађевинске 
парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 
3,5м. 

Међусобно растојање између објеката је 
минимално 1/3 висине вишег објекта. 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фунди-
рања 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), 
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 на терену у паду са нагибом према улици (на-
више), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете 
јавног или приступног пута мање или једнако 2,0м - 
растојање од нулте коте до коте слемена, односно 
венца, 

 на терену у паду са нагибом према улици (на-
више), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете 
јавног или приступног пута веће од 2,0м - растојање 
од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) 
умањено за разлику висине преко 2,0м, 

 на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута - растојање од коте 
нивелете пута до коте слемена (венца), 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих претходних тачака, 

 висина венца новог објекта са венцем 
усклађује се по правилу са венцем суседног објекта, 

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

 висина новог објекта не сме бити већа од 1,5 
ширине регулације улице, односно растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ 
изграђеним насељима (дефинисана регулација). 

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута, 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља, 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта). 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене. 

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

Услови за реконструкцију и доградњу постојећих 
објеката 

 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

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

Постојећи објекти који се реконструишу, догра-
ђују и сл. морају да испуњавају  услове дате овим 
планом. 

Објекти се могу надградити до максималне 
спратности у постојећим габаритима уколико је 
постојећи индекс заузетости већи од планираног, или 
до максимално дозвољеног индекса заузетости и 
поштовања међусобне удаљености објеката дате у 
општим урбанистичким условима овог Плана. 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван 
утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији, а надградити до 
спратности утврђене планом, уколико нису на 
коридорима или у зони заштите комуналне 
инфраструктуре (магистрални водовод). 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији уколико нису на 
коридорима или у зони заштите комуналне 
инфраструктуре (магистрални водовод) и не могу се 
надграђивати. 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, 
побољшање, унапређење и осавремењавање објеката.  

Свака интервенција на постојећим објектима 
јавних функција мора бити у складу са критеријумима 
и нормативима за одређену врсту објекта. 

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

 
Услови за нове објекте у оквиру зона изграђених 

објеката 
 
Код постојећих зона изграђених објеката 

(потпуно или делимично формираних), грађевинска 
линија према регулацији је дефинисана постојећим 
изграђеним објектима који се задржавају. 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван 
утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији, а надградити до спратно-
сти утврђене планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 
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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. 

Код постојећих зона изграђених објеката 
(потпуно или делимично формираних), грађевинска 
линија према регулацији је дефинисана постојећим 
изграђеним објектима који се задржавају. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу при-

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

 излози локала – 0,3м по целој висини, 
 транспарентне браварске конзолне надстре-

шнице у зони приземне етаже – 2,0м по целој ширини 
објекта са висином изнад 3,0м, односно 1,0м од спо-
љне ивице тротоара, 

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

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

Испади на објекту у односу на регулациону 
линију су дефинисани за сваку зону посебно. 

Испади на објекту не могу прелазити 
грађевинску, одн. 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 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. 

 
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 3,5м. 

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

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

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 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; 

 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.  

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (Из). Подземне 
гараже се не урачунавају у индекс заузетости. 

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

са функцијом и наменом објеката, прилагођена месту 
на ком се налази и окружењу. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Кровове је могуће извести као равне или као косе, 

једноводне или вишеводне максималног нагиба 45°.  
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

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

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

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

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

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

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако за то не постоји 
потреба из безбедносних разлога. Комплекси се могу 
оградити транспарентном оградом или изузетно 
зиданом оградом висине до 2,2м. 

Грађевинске парцеле за објекте привредних 
делатности се ограђују, како из безбедоносних 
разлога, тако и уколико је ограђивање неопходно због 
технологије производног процеса. Комплекси се могу 
оградити транспарентном оградом или изузетно 
зиданом оградом висине до 2,2м. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 1 
контејнер на 1000м2 корисне стамбене површине и 1 
контејнер на 500м2 корисне површине пословног 
простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, 
у габариту објекта или изван габарита објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, а у 

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

Процена утицаја на животну средину 
 
За објекте за које је то прописано законом, а у 

обухвату су овог Плана израдити Елаборат процене 
утицаја на животну средину. 

 
Изградња у односу на инфраструктурне коридоре 
 
У свему се придржавати услова надлежних 

институција којима је одређена могућност изградње. 
 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.2 

Општа правила уређења простора, 2.3. Услови за 
уређење и изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре и условима надлежних институција. 

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње по урбанистичким зонама  
 
Урбанистички услови представљају посебна 

правила грађења за планиране намене површина у 
оквиру урбанистичких зона која се односе на 
појединачне грађевинске парцеле. 

 
3.4.1 Урбанистичка зона А.1 
 
Дозвољена намена 
 
Породично становање ПС-01  
Нова изградња, односно реконструкција треба да 

настави започети концепт изградње. 
Поштовати започету уличну матрицу и даље је 

надограђивати. 
 
Урбанистички параметри ПС-01 – 

слободностојећи или двојни 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

ПС-01 П+1+Пк 
слободно-

стојећи 50 
300 12 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
У графичким прилозима плана су означене зоне 

изградње објеката у прекинутом или  непрекинутом низу. 
 
Урбанистички параметри ПС-01 – непрекинути 

или прекинути низ 
 

Тип Спрат- 
ност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

  

непреки-
нути низ 

 
250 

 

10 

преки-
нути низ 

2 х 250 2 х 10 
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Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта 
може бити минимално 250м2, уколико је то ката-
старски 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 или објекта у 
прекинутом или непрекинутом низу може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то ката-
старски затечено стање. Дозвољени урбанистички 
параметри су: индекс заузетости 40%, са највише 
укупно 2 стамбене јединице и минимална ширина 
фронта парцеле 16м (2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 3 Регулационо нивелациони план. 
Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 

чија је грађевинска линија према улици изван 
утврђене грађевинске линије за нове објекте се могу 
задржати у постојећој хоризонталној регулацији, а 
надградити до спратности утврђене планом, уколико 
нису на саобраћајним или инфраструктурним кори-
дорима и у зони заштите комуналне инфраструктуре. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији, уколико нису на 
саобраћајним или инфраструктурним коридорима у 
зони заштите комуналне инфраструктуре и не могу се 
надграђивати. 

Уколико се постојећи стамбени објекти 
надграђују до максималне дозвољене спратности 
дозвољено је постављање стубова и уколико су изван 
грађевинске линије (до регулационе линије) уколико 
нису на саобраћајним или инфраструктурним кори-
дорима у зони заштите комуналне инфраструктуре. 

Постојећи делови објекта који су изван 
грађевинске линије (степениште, терасе и сл.) се 
задржавају (до регулационе линије) уколико нису на 
саобраћајним или инфраструктурним коридорима у 
зони заштите комуналне инфраструктуре  

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.3. Општи урбанистички услови за парце-
лацију, регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови 
изградње.  

 
Висина објекта 
 
За објекте планиране спратности П+1+Пк, 

максимална висина венца објекта је 10.50м, у односу 
на коту приступне саобраћајнице. 

 
 
 

Уређење слободних и зелених површина 
 
Проценат зелених површина на парцели износи 

30%. 
 
Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 2.3. 

Урбанистички услови за уређење и изградњу мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 2.3.1. 
Саобраћајна инфраструктура и нивелација и у делу 
3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Компатибилна намена 
 
У оквиру породичног становања компатибилна 

намена која може бити заступљена су комерцијалне 
делатности КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.) 
и привредне делатности ПД-03 (мања занатска 
производња, мање производне јединице, гараже, 
радионице, сервиси и сл.). 

Однос стамбене према компатибилној намени је 
60% : 40%. 

Комерцијалне и привредне делатности морају 
бити еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

 
Комерцијалне делатности КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности из обла-

сти: трговине, занатства, услуга, пословања 
угоститељства и сл. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за дозвољену детаљну намену 
урбанистичке зоне у којој се објекти граде. 

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

Однос комерцијалних делатности према стано-
вању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
Привредне делатности ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбани-

стичким зонама у којима је дозвољена детаљна 
намена становање (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.) 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за дозвољену детаљну намену 
урбанистичке зоне у којој се објекти граде. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др. 
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Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
3.4.2 Урбанистичка зона А.2 
 
Дозвољена намена 
 
Комерцијалне делатности КД-02  
 
Компатибилна намена 
 
У оквиру комерцијалних делатности компати-

билна намена која може бити заступљена су при-
вредне делатности ПД-03 (мања занатска производња, 
мање производне јединице, гараже, радионице, 
сервиси и сл.) и породично становање ПС-01. 

Однос комерцијалних делатности према стано-
вању 80% : 20%. 

Становање се може организовати на првој етажи 
објекта комерцијалних делатности или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор и угрози животну 
средину. 

 
Комерцијалне делатности КД-02 
 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности на посебној парцели који подразумевају 
пословнe објектe, различите услужне објекте, сервисe 
и сл. мањег капацитета и обима, користе се следећи 
урбанистички параметри: 

 
Урбанистички параметри КД - 02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

Мин.  
ширина  

парц. 
(м) 

КД-02 П+1 40% 800 16 

 
Комерцијалне делатности могу бити организо-

ване у склопу једног или више објеката на парцели. 
На парцели је могућа изградња и помоћних 

објеката: гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., 
чија површина улази у максимални индекс заузетости 
на парцели. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 3 Регулационо нивелациони план. 
Међусобна удаљеност објеката и удаљеност од 

граница у случају нове изградње дата је у поглављу 
плана 3.3. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи 
услови изградње.  

 
Уређење зелених и слободних површина 
 
Проценат зелених површина на парцели износи 

30%. 

Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 2.3. 

Урбанистички услови за уређење и изградњу мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 2.3.1. 
Саобраћајна инфраструктура и нивелација и у делу 
3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Остало 
 
Није дозвољено складиштење материјала и робе 

на отвореном делу парцеле. 
 
Привредне делатности ПД-03 
 
За изградњу објеката користе се урбанистички 

параметри дефинисани за дозвољену детаљну намену 
урбанистичке зоне у којој се објекти граде. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
Породично становање ПС-01 
 
За изградњу објеката породичног становања 

користе се урбанистички параметри дефинисани за 
породично становање ПС-01. 

 
3.4.3 Урбанистичка зона А.3, урбанистичка 

зона А.4 и урбанистичка зона А.5 
 
Дозвољена намена 
 
Породично становање ПС-01  
 
Компатибилна намена 
 
У оквиру породичног становања компатибилна 

намена која може бити заступљена су комерцијалне 
делатности КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.) 
и привредне делатности ПД-03 (мања занатска 
производња, мање производне јединице, гараже, 
радионице, сервиси и сл.). 

Однос стамбене према компатибилној намени је 
60% : 40%. 

Комерцијалне и привредне делатности морају 
бити еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 
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Породично становање ПС-01 
 
Урбанистички параметри ПС-01 
 

Тип Спрат- 
ност 

Тип  
објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц. 

(м) 

ПС-01 П+1+Пк 

 
слободно-

стојећи 50 
300 12 

двојни 500(2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта 
може бити минимално 250м2, уколико је то ката-
старски 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 ката-
старски затечено стање. Дозвољени урбанистички 
параметри су: индекс заузетости 40%, са највише 
укупно 2 стамбене јединице и минимална ширина 
фронта парцеле 16м (2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 3 Регулационо нивелациони план. 
Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 

плана 3.3. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи 
услови изградње.  

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Проценат зелених површина на парцели износи 

30%. 
 
Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 2.3. 

Урбанистички услови за уређење и изградњу мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 2.3.1. 
Саобраћајна инфраструктура и нивелација и у делу 
3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Комерцијалне делатности КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности из области: 

трговине, угоститељства, туризма, занатства, услуга, 
пословања и сл. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за дозвољену детаљну намену 
урбанистичке зоне у којој се објекти граде. 

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

Однос комерцијалних делатности према ста-
новању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
Привредне делатности ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбани-

стичким зонама у којима је дозвољена детаљна 
намена становање (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.) 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за дозвољену детаљну намену 
урбанистичке зоне у којој се објекти граде. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана 
 
Свака изградња објеката и извођење грађе-

винских и других радова за подручје Плана мора бити 
у складу са правилима грађења и уређења прописаних 
овим Планом. 

Овим планом даје се могућност фазног 
спровођења саобраћајница тако да свака од фаза мора 
представљати функционалну целину. Функционална 
целина обухвата истовремену реализацију коловоза и 
тротоара.  

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Постављање планиране инфраструктурне мреже 
може се вршити фазно. 

Могућa је парцелација и препарцелација јавних 
саобраћајних површина у циљу фазног спровођења, 
тако да свака фаза представља функционалну целину. 

Кроз израду техничке документације за јавне 
саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена 
нивелета, елемената попречног профила и мреже 
инфраструктуре (распоред и пречници).  

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

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

 
4.2. Израда урбанистичких пројеката 
 
Овим Планом су одређене локације за израду 

урбанистичких пројеката. 
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Урбанистички пројекат се израђује у складу са 
законом и на захтев инвеститора за потребе урба-
нистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде 
локације. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се изра-

ђује у складу са законом ради формирања грађе-
винских парцела.  

У оквиру грађевинског земљишта за остале 
намене парцелацијом одн. препарцелацијом могуће је 
формирање грађевинских парцела у складу са 
правилима парцелације датих планом. 

 
4.4. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прило-

зи, у размери 1:1000 
 

1. Постојећа намена површина 

2. Планирана намена површина 

3. Регулационо нивелациони план  

4. План површина јавне намене са аналитичко 

геодетским елементима за обележавање 

5. План хидротехнике 

6. План електроенергетике и телекомуникација 

7. План енергофлуида 

8. Синхрон план 
 
Анекс: Координате аналитичко геодетских 

елемената за површина јавне намене 
 
 
4.5. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

 
 
4.6. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-738/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

254 
На основу члана 35. 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана  25.09.2020. год., донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

"БАГДАЛА 5" У КРУШЕВЦУ 
 
 
1. ОПШТИ ДЕО  
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 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.32/19); 

 
 Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

„Багдала 5“ у Крушевцу,  број 350-320/2018, донетa на 
седници СГ Крушевца, одржаној 07.06.2018.г., 
oбјављенa у Службеном листu Града Крушевца бр. 
10/18) 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
 
 План Генералне регулације „Југ“ ("Сл. лист 

града Крушевца", бр. 12/17). 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду 
плана  

 
План генералне регулације „Југ“ (Службени 

лист Града Крушевца, бр.12/17): 
 
ПГР-ом су опредељене целине за које је обавезна 

израда планова детаљне регулације, као за  ПГР 
Багдала 5, који обухвата површину од око 5.00 ха у 
оквиру стамбено мешовите зоне ЈУГ, односно део 
урбанистичке целине 4.6. са планираном претежном 
наменом - становање типа ПС-01 и ПС-02. 
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Стамбено мешовита зона се развила непосредно 
уз централну градску зону, где је преовлађујућа 
намена становање, са плански уређеним стамбеним 
блоковима породичног и вишепородичног становања. 
Према југу у контакту са овом зоном је „Меморијални 
парк Слободиште, који представља значајну зелену 
површину и позитиван фактор у заштити животне 
средине. С обзиром да је у непосредном контакту са 
Пакашничком шумом, чини изворну зону свежег 
ваздуха за градско подручје ...“   

 
„Меморијални комплекс „Слободиште“- просто-

рна културно историјска целина од великог значаја 
(Одлуком о утврђивању непокретних културних 
добара од изузетног и великог значаја, Слободиште је 
утврђено за непокретно културно добро - просторна 
културно историјска целина од великог значаја 
(Службени гласник СРС, бр.28/83).“ 

 
Концепција уређења планског подручја:  
 
„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,...“ 

„Садржаји спорта и рекреације планирају се у 
оквиру површина зеленила, пре свега парковских 
површина и у свим насељима у оквиру стамбених 
зона, а третираће се као компатибилна намена 
привредним и комерцијалним делатностима и 
становању.“ 

План обухвата Урбанистичку потцелину 4.6.4. за 
коју је дефинисана претежна намена – парк, парк 
суседства, а допунска намена је становање типа ПС-
01 и ПС-02 и Урбанистичку подцелину 4.6.1. за коју 
је дефинисана претежна намена – становање типа ПС-
01 и ПС-02, а допунска намена су комерцијалне 
делатности типа КД-02. 

„На нивоу појединачних парцела, у оквиру 
урбанистичке подцелине, намена дефинисана као 
допунска или пратећа може бити доминантна или 
једина.  

У зонама за које се обавезно доносе планови 
детаљне регулације, неке од површина јавне намене 
су назначене и биће прецизно дефинисане у даљој 
планској разради.“  

„За саобраћајнице које се налазе у деловима ПГР-
а за која је предвиђена даља разрада: 

Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин. 6,0м, са 
обостраним тротоарима по 1,5м; 

Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин. 5,5м, са 
обостраним тротоарима ширине по 1,5м;“ 

Паркови суседства: Уређују се у складу са 
општим урбанистичким условима за рејонске 
паркове, с тим да нису дозвољени садржаји 
рекреације, који имају негативан утицај на стамбене 
објекте.  

„Није дозвољено увођење колског саобраћаја у 
парк, ... парк суседства може да садржи само елементе 
дечје игре и одмора.“  

„Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. 

Предуслов за израду ПДР-а Багдала 5 је обавезна 
израда елабората геомеханичког испитивања терена. 

За израду Плана детаљне регулације Багдала 5 
неопходна је претходна израда инжињерско 
геолошког елабората.“ 

 
Општи услови изградње 
 
Тип и намена објеката чија је изградња 

дозвољена: породично становање типа ПС-01 и ПС-
02; вишепородично становање типа ВС-01.   

„У оквиру објеката породичног и вишепо-
родичног становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области јавних функција, 
комерцијалних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања, а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле. 

У оквиру намене становања, могућа је у 
приватном власништву изградња објеката намењених 
образовању, здравству, социјалној и дечијој заштити, 
култури, религији, информисању, али само под 
условом да задовоље нормативе и критеријуме за 
одговарајућу делатност.“  

„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.“  
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Извод из Планиране претежне намене површина 

 

 

 

 
 

 

 

Извод из Плана спровођења 
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Остала документација од значаја за израду  

Плана 
 
 Елаборат геотехничких услова фундирања 

будућих објеката на .кп. 383/1, 3803/8, 3803/3, 389/14, 
3809/15 и 3807/4 на локацији у Крушевцу, који је 
израдило предузеће за геолошка истраживања 
„Геопројектинг“ Ниш, бр. 04-06/19. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом парцела 
 
Опис обухвата плана 
 
Опис границе Плана (у даљем тексту граница) 

започиње у северозападном делу комплекса, тј. 
раскрснице улица Косовске битке и Кнез Михајлове и 
иде према истоку јужном границом к.п.бр. 3780/2 
(улица Кнез Михајлова), обухватајући следеће 
катастарске парцеле: 3809/9, 3809/8, 3809/7, 3809/6, 
3809/5, 3809/4, 3809/3, 3803/2, 3803/3, 3803/4, 3803/5, 
3803/6, 3803/1, 3785/3, 3785/4, 3785/5, 3785/6, 3785/7, 
3785/8, 3785/9, 3786/7 и 3786/8 до раскрснице улица 
Кнез Михајлове и Устаничке, где скреће према југу 
западном границом улице Устаничке, тј. обухватајући 
следеће катастарске пареле: 3786/8, 3786/6, 3786/5, 
3786/3, 3789/6, 3802/1, 3801/1, 3800/4, 3800/3 и 3800/1 
до места где се ломи према југозападу и западу 
обухватајући следеће катастарске парцеле: 3800/1, 
3803/1, 3803/8, 3808/3 и 3803/7 до тромеђе к.п.бр.: 
3803/7, 2667/2 и 2626/4. Граница наставља према 
западу јужном границом к.п.бр. 2667/2 до места где 
пресеца исту, тј. део улице Косовске битке и ломећи 
се према северу, прати западну границу улице 
Косовске битке (к.п.бр. 2667/2), обухватајући следеће 
катастарске парцеле: 2667/2 (део), 3807/3, 3807/2, 
3808/1, 3808/2, 3809/13, 3809/12, 3809/11, 3809/10 и 
3809/9 до раскрснице улица Косовске битке и Кнез 
Михајлове тј., до места одакле је опис започео.  

 
Попис парцела   
 
Целе катастарске парцеле: 3786/8, 3786/6, 3786/7, 

3785/9, 3786/5, 3785/8, 3786/4, 3785/5, 3785/7, 3786/2, 
3785/6, 3785/3, 3789/6, 3786/3, 3785/4, 3803/6, 3802/1, 
3803/5, 3801/1, 3800/4, 3803/4, 3803/3, 3800/3, 3809/3, 
3803/1, 3803/2, 3809/4, 3809/5, 3800/1, 3809/9, 3809/6, 
3809/8, 3809/7, 3809/10, 3809/14, 3809/11, 3803/8, 
3809/12, 3809/15, 3809/13, 3808/2, 3808/1, 3807/2, 
3807/1, 3808/3, 3807/3, 3807/4 и 3803/7. 

Делови катастарских парцела: 2626/4, 2667/2, 
3780/2 и 3786/9. 

Катастарске парцеле обухваћене израдом плана 
припадају КО Крушевац. 

Површина обухвата Планом је 5.0ха.  
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 
Основне карактеристике рељефа на подручју 

Плана одређује положај између брда Багдала и реке 

Расине. Подручје плана представља део више речне 
терасе, са захватањем долине Расине, на речној тераси 
која је формирана на нижим деловима поред 
водотока. 

Терен предметног подручја је готово раван и 
креће се од коте 165.50 (на истоку) до коте 163.60 (на 
западу).  

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

Хидролошка карактеристика тла је мала 
пропустљивост па се површинска вода која понире 
задржава врло близу површине терена. 

Локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. 
Степена сеизмолошког интензитета по Меркалијевој 
скали. Обзиром на услове тла и интензитет потреса 
неопходно је утврђивати тзв. сеизмички ризик за 
сваки објекат посебно. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
 
1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 
 
Површина у оквиру плана је делимично изгра-

ђена објектима породичног становања, спратности, П 
до П+2 уз улицу Косовске битке, улицу Кнез 
Михајлову и улицу Устаничку. 

Остале површине су неуређене и запуштене. 
У контактним зонама, северно, источно и западно 

су значајне површине породичног становања. 
Са јужне стране су значајније површине зеленила 

(парковске површине и парк – шуме). 
У обухвату Плана заступљене су: 
 
површине јавне намене: 
- саобраћајнице 
површине остале намене: 
- породично становање, 
- зелене и неуређене површине, 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Устаничке (са северно-
источне стране), делом Улице Косовске битке (са 
западне стране) и Улицом Кнез Михајловом (са севе-
рнозападне стране). Све гора поменуте саобраћајнице 
су са савременим коловозним застором. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на про-
стору плана није дозвољено. 

 
Нивелација 
 
Улиаца  Косовске битке, улица Кнеза Михајла и 

улица Устаничка су са  савременим коловозним 
застором и њихова се нивелација задржава  по 
постојећем тј. фактичком стању. На планираним 
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саобраћајницама  које треба да се изграде дате су коте 
нивелације и подужни падови у свим карактери-
стичним тачкама по свим важећим техничким 
прописима и нормативима. 

 
1.5.2. Хидротехничкa инфраструктура 
 
Водовод 
 
Примарна улична водоводна мрежа је изграђена у 

ободним саобраћајницама које представљају границе 
плана. У улицама  Кнез Михајла и Косовске битке је 
изграђена водоводна мрежа од АЦ цеви ø150мм и АЦ 
цеви ø200мм.  

У  улици Устаничкој постоји изграђена улична 
водоводна мрежа, али због недостатка пројектне 
документације и геодетских снимака немогуће је 
индентификовати њен тачан положај у профилу 
саобраћајнице и њене димензије. 

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

 
Канализација отпадних вода 
 
Улична канализација задовољавајућег капаци-

тета изведена је у свим улицама које припадају 
предметном регулационом плану. Постојећи објекти 
су прикључени на уличну канализациону мрежу. 

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

 
Одводњавање 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира 

сливу регулисаног водотока - Кошиском потоку. 
Атмосферска канализациона мрежа је изграђена у ул. 
Кнез Михајла. 

Новопланирана атмосферска канализација у 
оквиру простора обухваћеног планском документа-
цијом се може прикључити на постојећу атмосферску 
канализацију. 

 
1.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје 

кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
8X000-D09.11-130342/2 од 29.05.2020.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, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра RDLU Расадник и 
приступног уређаја OLT Расадник  

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметном Планом не 

постоји изграђена инсталација градског топлифи-
кационог система (дистрибутивни топловод).  

 
Гасификација 
 
На подручју обухваћеном Планом, постоје гасне 

инсталације природног гаса ЈП „Србијагас“ из Новог 
Сада  и то: 

 ниског притиска (полиетиленска цев 
Ø125x11,4mm,) у улици Кнеза Михајла; 

 ниског притиска (полиетиленска цев Ø40x37 
mm,) у свим постојећим улицама насеља. 

 
1.6. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у оквиру Плана, у највећој 

мери, чини зеленило у оквиру породичног становања. 
У окућницама је заступљено углавном декоративно 
партерно зеленило, чији се значај огледа у великој 
заступљености. Изузетно значајна је близина 
Пакашничке шуме која се ободом наслања на 
стамбену зону. Неизграђени простор у површини од 
око 1ха обрастао је самониклом травом, шибљем и 
понеким високим лишћаром. Иако није уређено, ово 
зеленило представља велики потенцијал за уређење 
парка суседства.  

 
1.7. Оцена катастарских подлога за израду 

плана 
 
У складу са чл. 40 Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 
145/14) о врсти и начину прибављања катастарских 
подлога за потребе израде планске документације 
извршено је прибављање подлоге. 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Планирана концепција простора 
 
2.1.1. Просторна, функционална и визуелна 

концепција подручја плана са окружењем 
 
Простор обухвата Плана припада зони стамбено 

мешовите зоне са преовлађујућом наменом становања 
и  у непосредном је контакту са зоном Меморијалног 
парка „Слободиште“, и са Пакашничком шумом. 

Просторна и функционална организација Плана 
обухваћеног подручја проистекла је из развојних 
циљева града дефинисаних вишим планским 
документима као и потребом за усклађивањем намене 
грађевинског подручја са захтевима тржишта. 
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Планом се задржава усвојена урбана матрица 
основног Плана. Улице са већ утврђеним трасама и 
адекватним профилима који омогућавају оптимални 
комфор за коришћење простора су као такве 
задржане. Планирана је и нова саобраћајница, за 
приступ грађевинским парцелама, као логичан наста-
вак саобраћајница планираних основним Планом. 
Планирана је пешачко комуникација која повезује 
планиране парковске површине са стамбеним 
садржајима. 

Развој већ изграђеног становања се остварује кроз 
повећање комфора, повећање површине стамбеног 
простора по становнику и кроз повећање укупног 
квалитета становања. 

Планирана је изградња објеката породичног и 
вишепородичног становања са могућношћу комерци-
јалних делатности, спратности П+2+Пк, уз новопла-
нирану собраћајницу. 

Планирана је изградња Парка суседства наме-
њеном  свакодневном окупљању, игри деце, одмору, 
рекреацији (мања спортска игралишта, трим стаза, 
фитнес на отвореном и сл.), са планираним стазама и 
садржајима који ће повезати парк шуму са насељем.  

Као предуслов за реализацију планираних садр-
жаја, планирано је опремање комплетном кому-
налном инфраструктуром. 

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке блокове 
 
На основу анализе постојећег стања и 

сагледавања потенцијала простора за даљи развој, 
планираних интервенција и дефинисане претежне 
намене планом вишег реда, подручје обухвата плана 
подељено је на 5 урбанистичких блокова. 

 
Урбанистички блок 1.1. 
 
Површине 0.9ха, ограничен је делом улице Кнеза 

Михајла, са северне стране, делом улице Косовске 
битке, са западне стране, планираним становањем са 
југо-источне и источне стране. 

Блок је у већој мери реализован слободно-
стојећим објектима породичног становања спратно-
сти до П+2, доброг бонитета. 

 
детаљна намена – породично становање, тип ПС-02 
 
Планирана је изградња објекaта породичног 

становања, реконструкција и доградња постојећих 
објеката до планиране спратности. 

Дозвољено је формирање комерцијалних дела-
тности у приземљу објекта. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.). 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
 
 
 
 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип 
комерцијалне 

делатности 
КД-02 

1.1. становање ПС-02 
комерцијалне 

делатности 
КД-02 

 
Урбанистички блок 1.2. 
 
Површине 0.8ха, ограничен је делом улице Кнеза 

Михајла, са северо-западне стране, делом улице 
Устаничке, са источне стране, планираном зеленом 
површином (парк суседства) са јужне и југо-источне 
стране. 

Блок је у већој мери реализован слободносто-
јећим објектима породичног становања спратности до 
П+1+Пк, доброг бонитета. 

 
детаљна намена – породично становање, тип ПС-02 
 
Планирана је изградња објекaта породичног 

становања, реконструкција и доградња постојећих 
објеката до планиране спратности. 

Дозвољено је формирање комерцијалних 
делатности у приземљу објекта. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
зеленило јавног коришћења. 

 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

1.2. становање ПС-02 

комерцијалне 

делатности 
КД-02 

зеленило парк суседства 

 
Урбанистички блок 4.1. 
 
Површине 0.8ха, ограничен је делом новопла-

ниране улице Кнеза Михајла, са јужне, југоисточне и 
југо-западне стране, и површином са реализованим 
породичним становањем са југо-западне сране. 

Блок је неизграђен и неуређен. 
 
детаљна намена – породично становање, тип ПС-

02, вишепородично становање, тип ВС-01 
Планирана је изградња објекaта породичног и 

вишепородичног становања. 
Дозвољено је формирање комерцијалних 

делатности у приземљу објекта. 
 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
комуналне делатности (трафо-станица), зеленило 
јавног коришћења 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. 
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Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

4.1. становање 
ПС-02 

ВС-01 

комерцијалне 

делатности 
КД-02 

комуналне 

делатности 
ТС 

зеленило урбани џеп 

 
Урбанистички блок 4.2. 
 
Површине 0.5ха, ограничен је делом ново-

планиране улице Кнеза Михајла, са јужне, југо-
источне и југо-западне стране, и површином са 
реализованим породичним становањем са југо-
западне сране. 

Блок је неизграђен и неуређен. 
 
детаљна намена – породично становање, тип ПС-

02, вишепородично становање, тип ВС-01 
Планирана је изградња објекaта породичног и 

вишепородичног становања. 
Дозвољено је формирање комерцијалних 

делатности у приземљу објекта. 
 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.). 
 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
 

Ознака  

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

4.2. становање 
ПС-02 
ВС-01 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

 
Урбанистички блок 4.3. 
 
Површине 0.8ха, ограничен је парк-шумама, са 

јужне стране, и површином са реализованим поро-
дичним становањем са северне сране. 

Блок је неизграђен и неуређен. 
 
детаљна намена – зеленило – парк суседства. 
 
компатибилна намена – није дозвољена  
 

Ознака  
Намена површина 

Компатибилна 
намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

4.3. зеленило 
парк 

суседства 
- - 

 
 
 
 

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  
• Пешачка стаза 
• Зелене површине 
• Комунална делатност (трафо-станица) 
 
Као површине осталих намена дефинисане су: 
• Површине за становање (са комерцијалним 

делатностима), 
Планом је  дефинисана детаљна намена простора 

као и њој компатибилна намена. 
Детаљна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору 
преовлађујућа. 

Показатељи који опредељују заступљеност 
намена у простору дефинисани су на следећи начин: 

• претежна намена (51-100%); 
• компатибилна намена (0 - 50%). 
На нивоу појединачне парцеле, уз детаљну могу 

бити заступљене планом дефинисане компатибилне 
намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за детаљну намену. 

 
2.3. Биланс површина 
 
Планирана намена 
појединачне парцеле, уз детаљну могу бити  

Ознака 
блока 

Детаљна намена 
Компатибилна 

намена 

1.1. породично становање  
(тип ПС-02) 

комерцијалне 
делатности  
(тип КД-02) 

1.2 породично становање  
(тип ПС-02) 

комерцијалне 
делатности 
(тип КД-02) 

зеленило  
(парк суседства) 

4.1 породично становање  
(тип ПС-02) 

комерцијлне 
делатности 
(тип КД-02, КД-041) 

вишепородично 
становање  
(тип ВС-01) 

комуналне делатности 
(трафо-станица) 

зеленило  
(урбани џеп) 

4.2 породично становање  
(тип ПС-02) комерцијлне 

делатности 
(тип КД-02, КД-041) 

вишепородично  
становање  
(тип ВС-01) 

4.3 зеленило 
(парк суседства) 
 

- 
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Биланс површина грађевинског земљишта 
 

намена површина 

постојеће 
стање 

планирано 

(ха) % (ха) % 

породично и 
вишепородично 
становање 

1.6 32 3.00 60 

комуналне делатности - - 0.05 1 

зеленило - - 1.00 20 

неизграђене површине 2.65 53 - - 
саобраћајнице у 
укупном профилу са 
пешачком стазом 

0.75 15 0.95 19 

УКУПНО 5.00 100 5.00 100 

 
2.4. Услови за уређење површина и објеката 

јавне намене 
 
Површине и објекти јавне намене су простори 

опредељени за уређење и изградњу објеката јавне на-
мене или јавних површина за које је могуће утврђивање 
јавног интереса у складу са посебним законом. 

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

 
Као површине јавне намене опредељене су: 
 
 Саобраћајне површине  
 Пешачка стаза 
 Зелене површине (парк суседства, урбани џеп) 
 Комунална делатност (трафо-станица) 
Површине јавне намене су одређене и јасно де-

финисане регулационим линијама и пописом парцела. 
 
2.4.1. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Jавне саобраћајне површине – грађевинске 

парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела  
бр. 1 

КО Крушевац: 

део: 3780/2 

Грађевинска 
парцела  
бр. 2 

КО Крушевац: 

део: 2667/2 

Грађевинска 
парцела  
бр. 3 

КО Крушевац: 

делови: 2626/4, 3803/7, 
3807/4, 3808/3, 3803/8, 
3809/15, 3809/14, 3803/1 и 
3803/5 

Грађевинска 
парцела  
бр. 4 

КО Крушевац: 

део: 3786/9 
цела: 3786/3 

 
 

Jавне пешачке стазе – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 3 

КО Крушевац: 

део: 3800/1 

 
Jавне зелене површине – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 6 

КО Крушевац: 

део: 3803/1 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 7 

КО Крушевац: 

део: 3800/1 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 9 

КО Крушевац: 

део: 3803/1 

 
Jавне комуналне површине (трафо-станица) – 

грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 8 

КО Крушевац: 

део: 3803/1 

 
2.4.2. Услови за уређење јавних саобраћајних 

површина 
(графички прилог бр. 3 "Регулационо-нивелаци-

они план за грађење објеката и саобраћајних повр-
шина"; 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 Устаничке (са северно-
источне стране), делом Улице Косовске битке (са 
западне стране) и Улицом Кнез Михајловом (са 
севернозападне стране). 

Планом генералне регулације „Југ“ Улица 
Косовске битке је дефинисана као део секундарне 
саобраћајне мреже града Крушевца, док су остале 
саобраћајнице део терцијалне мреже. 
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Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

 
У функционалном смислу Улица Косовске битке 

представља ободну саобраћајницу за посматрани 
простор, док све остале улице служе као приступне 
саобраћајнице и за одвијање унутарблоковског 
саобраћаја. 

 
Саобраћајни прикључци 
 
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 Планом, предви-

ђено је да све улице задржавјуа са постојећим 
габаритима. 

Нове саобраћајница предвиђена Планом је са 
следећим елементима: 

 планирана саобраћајница (Улица Кнез 
Михајлова – Улица Косовске битке) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.50 метара, са обостраним тротоарима ширине 1.50 
метара. 

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 

Улицом Косовске битке. 
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. 

 
2.4.2.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се 

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

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 

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

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

 За паркирање возила за објекте јавних фу-
нкција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике обезбеђује се на 
грађевинској парцели, а у складу са наменом објекта: 
једно ПМ на 70м2 корисног простора. 

Обезбедити потребан број паркинг места за во-
зила 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 претва-
рање простора намењеног за паркирање или гаражи-
рање возила у друге намене. 

 
4.4.2.3. Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав посматрани 

комплекс генерално благо пада ка истоку. 
Постојећи терен је брдовит са минималним  и 

максималним подужним падовима (где је терен 
условљавао максимум подужни нагиб). Посматрано 
на нивоу читавог предметног блока тај подужни нагиб  
се креће од 0,35% до 13,38%, на постојећој саобра-
ћајници. Подужни падови су усвојени на основу 
сагледавања постојећег стања њиховог уклапања са 
планираним саобраћајницама. 

Због наведене нивелације терена као начин дре-
нирања и одводњавања простора предлаже се искљу-
чиво систем атмосферске инфраструктуре као једини 
који може сигурно да реши проблем ододњавања где 
није могуће површинско одвођење воде са коловоза. 

У нивелационом смислу све постојеће саобра-
ћајнице у оквиру предметног комплекса са савре-
меним 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. 

 
2.4.3. Услови за уређење површина за инфра-

структурне објекте и комплексе 
 

2.4.3.1. Хидротехничке инфраструктура 
(графички прилог бр. 5 "План хидротехничке 

инфраструктуре") 
 
Водовод 
 
Неопходно је извршити реконструкцију водо-

водне мреже у улицама где је водоводна мрежа 
изграђена од азбест-цементних (АЦЦ) цеви, због 
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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, 
изузев изградња слепог цевовода не мањег од Ø80мм и 
дужине ≤ 80м.  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.  

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 водонепр-
опусност 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 обје-
ката 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 150м). 

 
Канализација отпадних вода 
 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираним 
саобраћајницама предвиђена је изградња фекалне 
канализације са уливом у постојећу канализацију 
отпадних вода.  

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 32м 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 задо-
вољава 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; 
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 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 мо-рају 
се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен загађења); 

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

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

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

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

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

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

 изнад и испод ових инфраструктурних обје-
ката 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 гравита-
ционим 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; 

 
Атмосферска канализација 
 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

профилима саобраћајница унутар подручја обухва-
ћено Планом како је приказано у графичком прилогу 
и прикључити на постојећи  колектор атмосферске 
канализације у ул. Кнез Михајла. 

Атмосферске воде које се јављају од сливања из 
олучних вертикала и остале сливне површине је 
могуће мрежом затворених канала одвести до уличне 

атмосферске канализације. Није дозвољено мешање 
атмосферских и отпадних вода.  

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

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

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

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

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

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

 
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.  

 
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); 
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 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. 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m

 

 
где је (n) број планираних стамбених јединица, 

(m) година за коју рачунамо снагу. 
 
На основу претпостављених површина ново-

планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је 
једновремена снага Pj=3248,56kW. 

Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 

електричном енергијом новопланираних објеката и 
дефинисано је тачно место трафостанице и њихово 
место је дато у графичком прилогу. На основу 
претпостављене једновремене снаге, за напајање 
новопланираних објеката у границама предметног 
плана електричном енергијом потребно је изградити 
1 (једну) нову ТС 10/0,4кV снаге до 1х630kVA типа 
MBTS-BS. Локација новопланиране 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 она повезује на постојеће трафостанице. 

Јавну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

 
Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски кабло-

ви 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 еле-
менте 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. 
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Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. 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 
препоручује се полагање у исти ров и телекому-
никационог 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 канализа-
ционом цеви, ров се копа ручно (без употребе меха-
низације). 

 
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 бетон-
ским 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 објекате. 
 
Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у про-

филима саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

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

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

 
 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енер. и телекомуникационог кабла 

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

„Крушевац-Багдала-3“, од полиетиленских цеви, 
изведен је за снабдевање природнм гасом јужног дела 
центра Града Крушевца. Постојећи и планирани 
гасоводи на планском подручју Плана обезбеђују 
несметано снабдевање природним гасом свих 
објеката насеља „Багдала-3“. 

Нове трасе гасовода у насељу од полиетиленскиј 
цеви Ø40x37 и 63x5,8 mm, планиране су у свим 
новопланираним улицама централног  дела подручја 
Плана. 

Дистрибутивни гасовод изводи се  од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и 
нове  гасоводне мреже.  

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода ниског притиска је 1.0 m. 

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 констру-
кције)  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 4.0 бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
зенљаних радова ручним ископом. 

 
 
 

2.4.4. Услови за уређење зелених површина 
 
Зеленило на јавним површинама - зеленило 

јавног коришћења 
 
А. Паркови 
 
Парк суседства 
 
Планиране зелене површине се налазе у 

урбанистичким блоковима 4.3 и 1.2. Повезане су 
зеленилом Пакашничке шуме, тако да се могу 
посматрати као јединствена целина, односно делови 
једног парка суседства. Већи део парка који се налази 
у блоку 4.3 је површине 88,65а а мањи, у блоку 1.2, 
површине 6,70а.    

Парк суседства је намењен  свакодневном 
окупљању, игри деце, одмору, рекреацији и сл., тако 
да садржаји треба да буду прилагођени таквим 
активностима. Истовремено парк представља ободну 
зону планиране парк-шуме, због чега треба планирати 
стазе и садржаје који ће повезати парк шуму са 
насељем.  

У парку суседства могу се организовати садржаји 
за миран одмор, игру деце и рекреацију (фитнес 
справе и сл.). При уређењу треба користити савремене 
и трајне елементе пејзажне архитектуре и опреме за 
дечија игралишта.  

Опрему за игру деце планирати према узрасним 
групама. Опрему за децу од две до пет година 
планирати у издвојеним зонама и обезбедити им 
додатну подршку и заштиту. 

У парку се могу градити садржаји намењени 
рекреацији, мања спортска игралишта, трим стаза, 
фитнес на отвореном и сл. Такође су дозвољени 
садржаји забаве и едукације уколико се не одвијају на 
начин који има негативан утицај на стамбену зону.  

Канделабри, корпе за отпатке, клупе и други 
мобилијар и опрема треба да имају заједничке 
обликовне и колористичке елементе.  

Зеленило као основни елемент уређења парка 
формирати према условима терена и на основу улоге 
у стварању повољних микроклиматских и естетских 
услова живота. Зеленило треба да оствари везу са 
зеленилом Пакашничке шуме применом врста 
заступљених у  шумском масиву, аутохтоних врста  у 
комбинацији са декоративним врстама високих 
лишћара и четинара. Жбунасте и цветне врсте 
користити на местима окупљања, улазима у парк и 
другим местима које треба нагласити. Озелењавање 
треба да се заснива на правилном распореду 
декоративне високе вегетације и партерног уређења. 

 
Услови за уређење за парк суседства су: 
 
За изградњу и уређење планираног простора 

неопходна је израда пројекта партерног уређења. 
Парк мора да буде доступан и особама са 

посебним потребама у складу са Правилником о 
техничким стандардима приступачности. 

У парку могу да се планирају терени и опрема за 
игру деце, одмор и рекреацију. 
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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 разрадом. 

У парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме и сл.). 

Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 60%. 

Нису дозвољени садржаји рекреације и забаве 
који имају негативан утицај на стамбену зону која га 
окружује. 

 
Б. Линеарно зеленило 
 
Дрворед се планира у улицама које имају тро-

тоаре довољне ширине. Постављање дрвореда не сме 
да угрожава одвијање пешачког саобраћаја, због чега 
се препоручује постављање хоризонталних штитника 
за стабла. Уколико због комуналних инсталација није 
могућа класична садња, дрворед се може формирати 
у озиданим јамама или жарди-њерама. 

 
За  линеарно зеленило важе следећи 

урбанистички услови: 
 
Линеарно зеленило се мора 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. 

 
В) Урбани џеп 
 
У урбанистичком блоку 4.1 планира се урбани 

џеп површине 4,5а. Простор је троугластог облика и 
налази се између две новопланиране саобраћајнице. 
Дуж западне границе ове површине, планирана је 
хидротехничка инфраструктура, па је у заштитном 
појасу инфраструктуре забрањена садња високог 
дрвећа, а непосредно изнад самих инсталација, 
постављање мобилијара који захтева темељење. У 
остатку простора планира се формирање зеленила 
парковског типа са одговарајућим мобилијаром и 
опремом. С обзиром да није могуће обезбедити 
неопходно сигурносно растојање од саобраћајних 
површина, у овом простору није дозвољено 
постављање справа за игру деце. 

Зеленило на површинама остале намене - 
зеленило ограниченог коришћења 

 
Г. 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 и могућност 
квалитетног подизања и неговања и утилитарних и 
декоративних врста. Такође утиче на амбијенталну 
вредност насеља као и његову особеност. 

 
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 
 
Увидом у Централни регистар заштићених 

природних добара, Завода за заштиту природе Србије, 
на простору плана нема заштићених природних 
добара.  

Планирана детаљна намена површина усклађена 
је са одређеном претежном наменом из плана вишег 
реда (ПГР „ЈУГ“), југозападно од центра града, као 
део опште стамбене зоне. Планиране претежне 
намене су породично становање малих густина и 
ниске спратности, са пратећим делатностима и парк 
суседства.   

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), уређење слободних површина и 
озелењавање у складу са дефинисаним наменама. 
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, 
утврђена 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; 
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 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 
дужан да у року од 8 дана обавести надлежно 
Министарство животне средине и да предузме све 
мере заштите до доласка овлашћеног лица.  

 
2.6.2. Услови и мере заштите животне средине 
 
У складу са Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину, надлежно одељење 
Градске управе, донело је Одлуку о неприступању 
изради стратешке процене утицаја Плана на животну 
средину (Службени лист града Крушевца, бр.10/18). 

Oбухват плана је у оквиру еколошке целине 
„Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини „ЈУГ“ 
која обухвата општу стамбену и мешовиту зону.  

Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом ширег простора и условима надлежних 
предузећа. 

Опште мере заштите у оквиру стамбених и 
стамбено мешовитих зонa подразумевају да је 
забрањена 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 пара-

метара, посебно односа изграђених и слободних 
површина, карактера изградње и правила парцелације 
или препарцелеције и изградње; 

 комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва и обавезно 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 пејзажно 
уређење слободних површина, применом одговара-
јућих врста зеленила, које нису инвазивне или 
алергене; 

 рационално коришћење енергије, већа 
употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности, обавеза при изградњи нових 
или реконструкцији постојећих објеката; 

 примена мера заштите животне средине 
обавезна је при реализацији пројеката (изградња, 
извођење радова), саставни је део локацијских услова, 
урбанистичко – техничких докумената и пројектно - 
техничке документације;  

 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). 

 
Заштита ваздуха 
 
Укидање индивидуалних котларница и ложишта, 

коришћење система централизованог снабдевања 
топлотном енергијом и гасификација, у циљу сма-
њења емисије угљендиоксида и прилагођавања кли-
матским променама.   

Приоритетно је очување и максимална заштита 
високог зеленила и вреднијих примерака дендро-
флоре (појединачна стабла или групе стабала), 
блоковског зеленила, линијског зеленила, дрвореда, 
заштитног зеленог појаса према меморијалном 
комплексу Слободиште, као и обавезно озелењавање 
слободних површина и максимално очување 
постојећег зеленила.   

У циљу очувања и унапређења биодиверзитета, 
реконструкцију зелених површина планирати и 
реализовати системским повезивањем постојећег са 
планираним зеленилом у мрежу и зелене коридоре, уз 
обавезно процентуално учешће зеленила на 
појединачним парцелама.    

 
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 и обухватају: зоне 
индивидуалног становања, зоне спорта и рекреације и 
зеленила, локације вртића и школских објеката, 
туристичке зоне, објекте здравства.  

Саобраћајне површине пројектовати тако да је 
обезбеђена добра проточност саобраћаја и 
формирањем линијског зеленила и бициклистичких 
стаза, уз обавезно озелењавање паркинг површина и 
задржавање вредних примерака високог дрвећа. 

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 изложеност 
буци, дужни су да спроведу адекватне мере звучне 
заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији 
објеката, тако да се ниво буке не повећава. 
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Заштита вода 
 
Заштита вода подразумева одговарајуће техничко 

технолошке мере, односно комплетно комунално 
опремање и уређење локације 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 и 

одрживо 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 изгра-
дња објеката, који могу загадити или деградирати 
земљиште. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају оба-
везне мере и услове коришћења и уређења простора. 

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 нејони-
зујућег 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). 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
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 животне средине и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица.  

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

пожара: 
 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

 електрична мрежа и инсталације су у складу 
са прописима из ове области, 
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 објекти морају бити снадбевени одговара-
јућим 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. 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 мате-
ријалних 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, комерцијалним, и стамбеним 

објектима 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 стано-
вање 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), 
Правилнику о изградњи станица за снабдевање 
горивом моторних возила и о ускладиштењу и 
претакању горива ("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), 
Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни 
гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног 
гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/71, 26/71), Правилнику о 
техничким нормативима за пројектовање, грађење, 
погон и  постројења. за запаљиве течности и о 
ускладиштењу и претакању запаљивих течности ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17.1 бр. 217-208/20 од 20.05.2020 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 Републи-

чког сеизмолошког завода, подручје обухваћено 
Планом у целини припада зони 8° МЦС, што означава 
условну повољност са аспекта сеизмичности и није 
област са сопственим трусним жариштем. У односу 
на максимални очекивани интензитет земљотреса, 
заштита подразумева обавезну примену техничких 
прописа за изградњу на сеизмичким подручјима при 
при пројектовању и грађењу. 

 
2.6.6. Услови и мере заштите од ратних 

дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне органи-
зације града, размештају објеката од виталног значаја 
и планирању саобраћајне инфраструктуре. 
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2.7. Услови којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
елементи приступачности кретања и боравка у 

простору – стамбене и стамбено – пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; 

елементи приступачности јавног саобраћаја. 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица у складу са Правилником о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

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

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних 
технологија, енегетски ефикасних материјала, 
система и уређаја, што треба да доведе до смањења 
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 

енергетској ефикасности зграда, "Сл. гласник РС", бр. 
61/11 и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда, "Сл. гласник РС", бр. 69/12 и др.). 

 
Према наведеним прописима дефинисани су 

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

 
 60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више 

станова,   
 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, замена 
прозора, ефикасније грејање и хлађење;  

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

 Побољшање енергетске ефикасности 
водовода и канализације – уградњом фреквентних 
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 
побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница, уградњом 
термостатских вентила. 
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2.9. Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом у складу са 

Локалним/Регионалним 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 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 у 
складу са условима надлежног комуналног предузећа.  

Прикупљање отпада на микролокацијама, јавним 
просторима и местима окупљања (паркови, платои, 
паркинзи, пешачке комуникације и сл.) постављањем 
посуда, део урбаног мобилијара.   

У зонама вишепородичног становања стандард за 
сакупљање отпада са карактеристикама комуналног, 
кућног отпада је контејнер запремине 1100 литара, 
габарита 1,37x1,45x1,45m. 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). 

За сваки контејнер потребно је обезбедити око 
2m² глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута (са 
решеним одвођењем атмосферских и оцедних вода) и 
прилазни пут за комунална возила, ван јавне 
саобраћајне површине. Приликом изградње нових 
зграда, простор за контејнер се обезбеђује у оквиру 
грађевинске парцеле.    

У зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити око 0,5м2 површине, погодне за приступ 
и одржавање хигијене. 

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. 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације, урбанистичко-
архитектонског конкурса и Пројекта пејзажно-
архитектонског уређења 

 
Даља разрада урбанистичким пројектом за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене и урбанистичко архитекто-
нске разраде локације тј. дефинисања и верификације 
јединственог урбанистичко-архитектонског решења 
пре изградње прописана је за: 

 изградњу објеката вишепородичног стано-
вања, 

 изградњу објеката компатибилне намене, 
уколико је компатибилана намена заступљена више 
од 50% површине објекта детаљне намене, 

 За изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 
средине (на основу предходно прибављеног мишље-
ња 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 комерцијалних делатности и вишепородичног 
становања, 

 уређење слободних и зелених јавних 
површина 

уз уважавање свих стандарда и параметара из 
планске документације вишег реда. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Општа правила парцелације садрже услове за 

формирање грађевинских парцела у односу на начин 
приступања на јавну саобраћајну површину, мини-
малну ширину фронта и минималну површину 
парцеле. 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној повр-
шини, 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 
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границу парцеле, односно поделу између јавне 
површине и површина за остале намене. 

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

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт 
буде остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
посебним правилима грађења. 

Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа. 

Грађевинска парцела се формира, уз поштовање 
постојећих катастарских парцела и правила овог 
Плана, задржавањем катастарских парцела које 
постају грађевинске уколико задовољавају 
минималне прописане услове; од делова катастарских 
парцела; спајањем целих или делова катастарских 
парцела. 

Ако постојећа катастарска парцела не испуњава 
услове прописане овим планом, обавезна је израда 
пројекта препарцелације у циљу укрупњавања и 
формирања грађевинске парцеле према правилима 
овог плана. 

Промена граница катастарских парцела и 
формирање грађевинских парцела спајањем и деобом 
катастарских парцела, целих или делова, у свему 
према условима плана, а у складу са Законом о 
планирању и изградњи (Сл.гласник РС, бр.72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 
98/2013, 132/2014 и 145/2014) и Правилник о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Службени 
гласник РС", бр.64/15); 

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

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

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

Насељска (примарна и секундарна) мрежа 
инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 

 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 

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

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на 
парцели, 

 не ометају формирање инфраструктурне 
мреже на парцели и 

 не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним 
парцелама. 

Грађевинска линија подземних етажа или 
објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у 
функционисању објекта или инфраструктурне и 
саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не 
сме да прелази границе парцеле. Она се дефинише 
посебно уколико се не поклапа са грађевинском 
линијом приземља. 

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

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

За изградњу објеката јавне намене (подземне 
јавне гараже, подземни пешачки пролази, надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), подземна 
и надземна грађевинска линија утврђује се у појасу 
регулације. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Тип и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње: 
 становањa (породично становање – тип 02 и 

вишепородично становање - тип: ВС-01), 
У оквиру објеката породичног и вишепородичног 

становања, могу бити заступљене и друге компатиби-
лне намене из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.) и комерцијалних 
делатности у функцији туризма, еколошки и 
функционално примерене зони становања, а у оквиру 
дозвољеног индекса заузетости парцеле. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним или другим етажама 
стамбеног објекта. 

Однос стамбене према другим наменама је 60%:40%. 
У оквиру намене становања, могућа је у 

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

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 
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Стамбени објекти намењени вишепородичном 
становању су са 4 и више стамбених јединица. 

 
 комерцијалнe делатности – тип: КД-02 
Комерцијалне делатности подразумевају 

обављање свих врста непроизводних делатности, чији 
су садржаји еколошки и функционално примерени 
зони становања и који се по карактеру и капацитету 
могу организовати у оквиру планираних објеката и 
услова простора. Пословни садржаји не смеју 
угрожавати становање,  посебно у погледу заштите 
животне средине, нивоа буке и аерозагађења.  

Комерцијалне делатности, се могу организовати 
у приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта. 

 
 комуналне делатности 
Планирани објекат комуналне делатности 

елекроенергетско постројење (трафо станица) 
 
 зеленило 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама Категорију, односно тип 
зеленила одређује тип намене у чијој је функцији. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, урбани 
мобилијар и опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати 
на свим површинама. 

 
Тип и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом. 

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 за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, а за 
које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну 
средину. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико 
је на постојећој јавној површини, или на објектима 
или коридорима постојеће инфраструктуре. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
У урбанистичком блоку 4.2 у оквиру зеленила 

(урбани џеп), планирана је зона заштите хидро-

техничких инсталација. Услови за заштиту дати су у 
поглављу 2.4.4. Услови за уређење зелених површина.  

 
Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 

индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња и 
других објеката, исте или компатибилне намене, чија 
намена не угрожава основни објекат и суседне 
објекте. 

На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња 
помоћних објеката који су у функцији коришћења 
основног објекта, чија намена не угрожава основни 
објекат и суседне објекте, осим на грађевинским 
парцелама вишепородичног становања. 

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

 
Услови за реконструкцију и доградњу 

постојећих објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

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

На већ изграђеним парцелама, могућа је доградња 
и надградња постојећих објекта, до спратности 
опредељене Планом. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција 
и других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Архитектура доградње и надградње треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

Могуће је претварање таванског простора у  
простор чија намена  одговара намени  последње 
етаже објекта, без промене хоризонталног и верти-
калног габарита објекта (висина кровног венца и 
слемена крова), промене кровних равни и са могућно-
шћу осветљавања простора кровним баџама или 
кровним прозорима у оквиру кровних равни. 

До привођења простора планираној намени, а 
ради стварања услова коришћења објеката дозвољена 
је: адаптација, санација, реконструкција (извођење 
радова у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта.  

На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвоњено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом.  
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Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у непосре-
дном контакту.  

Постојећи објекти који се реконструишу, 
дограђују и сл. морају да испуњавају све услове дате 
овим планом (урбанистички параметри, спратност). 

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

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

 
Услови за нове објекте у оквиру зона 

изграђених објеката 
 
Код постојећих зона изграђених објеката 

(потпуно или делимично формираних), грађевинска 
линија према регулацији је дефинисана постојећим 
изграђеним објектима који се задржавају. 

Висину новог објекта у зони изграђених објеката 
ускладити са преовладавајућом висином изграђених 
објеката. 

Нови објекат се може градити на растојању мањем 
од дозвољеног уз претходно прибављену сагласност 
власника, односно корисника суседне парцеле. У том 
случају, на зиду новог објекта према суседу није 
дозвољено постављање било каквих отвора. 

 
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: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну 
бочну линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

Под слободностојећим објектима подразумевају 
се и објекти вишепородичног становања типа 
„ламела“, односно они који имају више улаза. 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу. 

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

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

Кровни венци представљају основне елементе 
који дефинишу висинску регулацију објекта. У 
формирању низа обавезно водити рачуна о суседима 
и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

Висина венца новог објекта са венцем усклађује 
се по правилу са венцем суседног објекта. 

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 
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 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута, 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта). 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Грађевинска линија 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије дато је у графичком прилогу бр.3 
"Регулационо-нивелациони план за грађење објеката 
и саобраћајних површина".  

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 
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 
 
Отворене спољне степенице могу се постављати 

на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 
увучена мин 3.0м у односу на регулациону линију и 
ако савлађује висину до 0.9м. Степенице које 
савлађују висину преко 0.9м улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи 
део објекта не могу ометати пролаз и друге функције 
у дворишту. Корисна ширина пролаза на парцели 
поред једне стране објекта мора бити најмање 2.5м без 
физичких препрека. 

 
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 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и 
сл.). 

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

 
Паркирање 
 
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. 
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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 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 архитекто-
нских вредности објекта. 

 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

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

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

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

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

 
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. 

На објектима са косим кровом у низу забрањена 
је употреба забатног зида на уличним фасадама. 

На угаоним објектима кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката, у оба правца. 

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. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то:  
• 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 

површине, 
• 1 контејнер на 500м2 корисне површине 

пословног простора.  
Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, 

у габариту објекта или изван габарита објекта.  
 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.4.3. 

Услови за уређење површина за инфраструктурне 
објекте и комплексе и условима надлежних 
институција. 

 
3.3 Правила грађења по урбанистичкум 

блоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова регулације и изградње који се односе 
на појединачне грађевинске парцеле. 

 
3.3.1. Правила грађења за урбанистички  
          блок 1.1 
 
урбанистички параметри 
 

Тип 
спрат-
ност 

тип 
објекта 

макс. 
ИЗ  
(%) 

мин. 
П 

парц. 
(м2) 

мин. 
ширина  
фронта  
парц.  

(м) 

ПС-02 
до 

П+2+Пк 
слободно-

стојећи 
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: 
минимална ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина износи 30%. 
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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 50%. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

Максимална висина венца објекта је 12.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности 
П+2+Пк. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
стамбених објеката је 4.0м, тако што се обезбеђује 
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.  

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

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

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

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

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

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

правила и услови за интервенције на постојећим 
објектима 

 
Правила за интервенцију на постојећим обје-

ктима дата су у општим условим изградње, у погла-
вљу 2.3.3. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
Правила за ограђивање дата су у општим 

условима изградње. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је обезбе-

дити у подземној етажи и на парцели на којој се 
објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % озелењених површина на парцели је 

30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 10%. 

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.2. Правила грађења за урбанистички блок 1.2. 
 
урбанистички параметри 
 

Тип 
спрат- 
ност 

тип  
објекта 

макс. 
ИЗ 
(%) 

мин. 
П 

парц. 
(м2) 

мин. 
ширина  
фронта  
парц.  

(м) 

ПС-02 
до  

П+2+Пк 
слободно- 

стојећи 
50 300 12 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу поро-

дичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минимална ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина износи 30%. 

 
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 
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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 50%. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

Максимална висина венца објекта је 12.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности 
П+2+Пк. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
стамбених објеката је 4.0м, тако што се обезбеђује 
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.  

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

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

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

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају рекон-
струкције 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. 

 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Правила за интервенцију на постојећим објекти-

ма дата су у општим условим изградње, у поглављу 
2.3.3. 

 

ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
Правила за ограђивање дата су у општим усло-

вима изградње. 
 
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 4.1. 
 
урбанистички параметри 
 

Тип 
спрат- 
ност 

тип  
објекта 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

ВС-01 П+2+Пк 

слободно-
стојећи 

45 600 20 

непреки- 
нути низ 

50 450 12 

прекинути  
низ 

50 500 15 

ПС-02 
до 

П+2+Пк 
слободно-

стојећи 
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: минимална ширина 
фронта парцеле 10м, индекс заузетости 40%, са 
највише 2 стамбене јединице. 

Изузетно, ширина фронта парцеле за 
вишепородични стамбени објекат 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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типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката, 

објеката у непрекинутом или прекинутом низу. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости за породично 

становање износи 50%. 
Максимални индекс заузетости за вишепо-

родично становање, за слободнстојеће објекте износи 
45%, а за објекте у непрекинутом и прекинутом низу 
износи 50%. 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

Максимална висина венца објекта је 12.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности 
П+2+Пк. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
стамбених објеката је 4.0м, тако што се обезбеђује 
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.  

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 
 слободностојеће објекте на делу бочног 

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

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

 
Изграђени објекти чије растојање од другог 

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

 
За зоне изграђених објеката чије је растојање од 

границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и 
то: 

 
 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

 
Изграђени објекти чије је растојање од линије 

суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на 
суседним странама отворе стамбених просторија.  

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

Међусобна удаљеност вишепородичних стамбе-них 
објеката – типови ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05 

Међусобна удаљеност слободностојећих више-
спратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање 1/2 висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на 1/4 висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе на стамбеним и 
пословним просторијама, као и атељеима, али не 
може бити мање од 4м. Растојање се утврђује у односу 
на хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта које се налазе на мањем растојању 
од 2,5м од границе суседне парцеле могу имати само 
отворе минималне висине парапета 1,6м. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
Правила за ограђивање дата су у општим 

условима изградње. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој 
се објекат гради.  

 
Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % озелењених површина на парцели је 

30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 10%. 

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 
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3.3.4. Правила грађења за урбанистички блок 4.2.  
 
урбанистички параметри 
 

Тип 
спрат- 

ност 

тип  

објекта 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина  

фронта  

парц.  

(м) 

ВС-01 П+2+Пк 

слобо-

дностојећи 
45 600 20 

непреки-

нути низ 
50 450 12 

прекинути 
низ 

50 500 15 

ПС-02 
до  

П+2+Пк 
слободно-

стојећи 
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: минимална ширина 
фронта парцеле 10м, индекс заузетости 40%, са 
највише 2 стамбене јединице. 

Изузетно, ширина фронта парцеле за 
вишепородични стамбени објекат 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. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих 

објеката, објеката у непрекинутом или прекинутом 
низу. 

 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр. 3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

 
индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости за породично 

становање износи 50%. 
Максимални индекс заузетости за 

вишепородично становање, за слободнстојеће објекте 
износи 45%, а за објекте у непрекинутом и 
прекинутом низу износи 50%. 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

Максимална висина венца објекта је 12.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности 
П+2+Пк. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
стамбених објеката је 4.0м, тако што се обезбеђује 
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.  

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

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

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

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

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

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

Међусобна удаљеност вишепородичних 
стамбених објеката – типови ВС-01, ВС-02, ВС-03, 
ВС-04, ВС-05. 

Међусобна удаљеност слободностојећих више-
спратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање 1/2 висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на 1/4 висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе на стамбеним и 
пословним просторијама, као и атељеима, али не 
може бити мање од 4м. Растојање се утврђује у односу 
на хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта које се налазе на мањем растојању 
од 2,5м од границе суседне парцеле могу имати само 
отворе минималне висине парапета 1,6м. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
Правила за ограђивање дата су у општим 

условима изградње. 
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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. 

 
3.3.5. Правила грађења за урбанистички блок 4.3. 
 
детаљна намена 
 
Зеленило, парк суседства. 
 
компатибилна намена 
 
Није дозвољена изградња других, компатибилних 

намена. 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
Планирано је текуће (редовно) одржавање и 

уређивање зелених површина. 
 
 
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 
правилима грађења и уређења прописаним овим 
Планом. 

Планска решења реализоваће се изградњом нових 
објеката, искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС", бр. 
22/15) 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. П хидротехничке 
инфраструктуре 1:1000 

6. Електроенергетска и 
телекомуникациона мрежа 
и објекти 1:1000 

 
4.3. Прелазне одредбе 
 
Након ступања на снагу овог Плана, а у 

границама његовог обухвата, примењиваће се само 
одредбе овог плана. 

У складу са Законом, овај план, може се мењати 
искључиво на начин и у поступку који је исти као и 
поступак њиховог доношења. 

 
4.4. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-739/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 

 
255 
На основу члана 35. 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл.лист град 
Крушевац“, бр.15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана  25.09.2020. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ШАТОР" НА ЈАСТРЕПЦУ 
 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
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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, 83/2018, 
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.32/19); 

 Одлуке о изради број I бр. 350-615/2019, 
донетој на седници Скупштине Града Крушевца, 
одржаној 20.09.2019.г.,oбјављене у „Службени листу 
Града Крушевца“ бр.13/19 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
 План Генералне регулације „Излетишта 

Јастребац“ ("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 „ИЗЛЕТИШТЕ 

ЈАСТРЕБАЦ“ (Службени лист Града Крушевца, 
бр.12/17): 

 
„Планом је дефинисана саобраћајна матрица, 

регулација водотокова и комплетно опремање 
комуналном инфраструктуром.  

 
Излетиште је планирано као поливалентни 

планински комплекс са нагласком на комерцијалном 
туризму. Садржаји рекреације и спорта, јавних 
служби и услуга, као и саобраћајне и техничке 
инфраструктуре, предвиђени су у високом стандарду. 
Посебну специфичност излетишту ће дати планирани 
спортско-рекреативни, забавно-рекреативни и 
туристички садржаји. 

Развој смештајно-туристичких садржаја 
планиран је у централном делу излетишта у 
непосредној зони језера кроз изградњу хотела, гарни 
хотела, апарт хотела и сл., са пратећим садржајима, а 
у северном делу плана, ободно од главне 
саобраћајнице изградњом мањих мотела, пансиона, 
апартмана и сл., као слободностојећих објеката. 

Развој угоститељско-туристичких садржаја је 
усмерен, првенствено кроз реконструкцију и 
унапређење већ изграђених објеката, као и 
планираном изградњом нових објеката. Највећа 
концетрација угоститељско-туристичких садржаја је 
планирана на почетку излетишта, у централном делу 
излетишта у непосредном окружењу језера,... 

Садржаји спорта и рекреације планирају се као 
зимски и летњи спортови организовани у објектима 
отвореног типа и намењени корисницима различитих 
категорија.  

Цео комплекс туристичког места је замишљен 
као прожимање планираних садржаја и природних 
одлика, разноврсне изградње и зеленила, воде, 
топографије и визура....   

Шуме у грађевинском подручју планирају се као 
парк-шуме са наменом за одмор и рекреацију.  

Сви садржаји су ослоњени на главну 
саобраћајницу која чини саобраћајну кичму 
туристичке локације. Из ове саобраћајнице се 
приступа, помоћу секундарних некатегорисаних 
путева, свим осталим садржајима. Планирано је 
формирање интерних саобраћајница ради приступања 
смештајним и другим садржајима.“ 

 У поглављу 2.2. Подела на карактеристичне зоне 
и целине, простор у обухвату плана припада 
урбанистичкој целини 3. – „Површине око 2,50ха и 
налази се у источном, централном делу планског 
подручја, и граничи се државним путем са западне 
стране и шумским земљиштем са источне стране. 

Планирани број туристичких лежаја за ову 
урбанистичку целину је 900.“ 

 

Ознака 
урб. 

целине 

Претежна  
намена 

Компатибилна 
намена 

намена тип намена тип 

3. 
смештајно-
туристички 
садржаји 

СТ-Х 

угоститељ- 
ско-туристи-
чки садржаји 

УТ-02 

спорт и 
рекреација 

СР-02 

 
Планирана претежна намена у оквиру урбани-

стичке целине су смештајно – туристички садржаји 
типа СТ-Х, а могућа компатибилна намена угости-
тељско – туристички садржаји типа УТ-02 и спорт и 
рекреација тип СР-02.  

„Смештајно-туристички садржаји подразумевају: 
хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле, мотеле, пансионе, 
апартмане и сл. 

У оквиру ових објеката могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене: угоститељско-туристи-
чки садржаји, садржаји спорта и рекреације, конгре-
сни, изложбени, wellnes центри, spa центри и сл. 
садржаји функционално примерени зони смештајно-
туристичких садржаја, а у оквиру дозвољеног индекса 
заузетости парцеле. 

Однос смештајно-туристичких садржаја према 
компатибилним наменама је 70% : 30%. 

Угоститељско-туристички садржаји подразуме-
вају: рестароне, кафане, барове, пивнице, кафее, 
објекте за храну и пиће, ски-бифее, објекте за снабде-
вање, и сл. 

Спорт и рекреација подразумевају: садржаје за 
зимске и летње спортове. Ови садржаји 
подразумевају: терене за мале спортове, тенис и 
сквош, терене за забаву одраслих и деце (куглана, 
мини-голф, дечија игралишта и сл.), ролер полигон, 
боб на шинама, bike парк, излетничке, планинарске 
стазе и сл.“ 

Урбанистички параметри за смештајно – 
туристичке садржаје типа СТ-Х:  

Подразумева: хотеле, гарни хотеле, апарт - хотеле 
и сл. са пратећим садржајима. 
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тип 
висина 
објекта 

(м) 

тип 
објекта 

макс. 
ИЗ (%) 

Минимална 
проценат 
зелених 

површина 
(%) 

СТ-Х 21 
слободно
стојећи 

40 30 

 
Урбанистички параметри за угоститељско-

туристичке садржаје тип УТ-01: 
Подразумева угоститељско-туристичке садржаје 

као претежну намену (рестарони, кафане, барови, 
пивнице, кафеи, ски-бифеи, и сл.). 

 

тип 
висина 
објекта 

(м) 

тип 
обје- 
кта 

макс. 
ИЗ 
(%) 

Мини- 
мална 

проценат 
зелених 

површина 
(%) 

УТ-01 12 
слобо- 
дно- 

стојећи 
30 30 

 
„У оквиру уређења терена могуће је предвидети 

дечја игралишта, чесме, клупе, сенике и друге 
парковске садржаје. 

За све објеката, морају бити претходно задо-
вољени услови: из домена обезбеђивања довољног 

броја гаражних и паркинг места, приступних 
саобраћајница, стаза, места за контејнере, минимума 
слободних површина неопходних за организацију 
ових објеката и др.“ 

Тип УТ-02: „Подразумева угоститељско-тури-
стичке садржаје као компатибилну намену (рестарони, 
кафане, барови, пивнице, рибњаци, кафеи, објекте ски-
бифеи, објекти за снабдевање, и сл.).“  

Садржаји спорта и рекреације типа СТ-02: 
„Подразумева садржаје спорта и рекреације као 
компатибилну намену (терене за мале спортове, тенис 
и сквош, терене за забаву одраслих и деце, куглана, 
мини-голф, дечија игралишта, мањи базени, чесме, 
клупе, сенике и друге парковске садржаје, 
излетничке, планинарске стазе и сл.“  

У делу Услови и мере заштите посебна пажња је 
посвећена заштити од бујица и ерозије – „Подручја са 
јаком и врло јаком и ексцесивном ерозијом су 
углавном санирана на пошумљеном делу Јастрепца.  

За заштиту од бујичних поплава примењује се 
изградња заштитних објеката (бујичне преграде, 
регулације, кишна канализација) који се димензио-
нишу да пропусте велику воду дефинисаног повра-
тног периода.“ 

„Пројектно техничка документација за приступну 
саобраћајницу треба да садржи и пројекат антиеро-
зионог уређења припадајућег подручја применом 
биолошких и биотехничких мера заштите од ерозије.“ 
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Извод из ПГР-а Излетишта Јастребац – План спровођења 

 
 
 

1.3. Опис обухвата плана са списком парцела 
 
Граница планског подручја (у даљем тексту 

граница) започиње у јужном делу комплекса од тачке 
бр.1 и иде у смеру казаљки на сату, пресецајући к.п. 
бр. 1772/6, према северозападу, поклапајући се са 
линијом регулације државног пута Крушевац – 
Јастребац од тачке бр.1 до тачке бр.37. Граница се 
даље, у истом правцу, ломи према североистоку од 
тачке бр.37 до тачке бр.39, високом обалом 
Прокупаче реке. Од тачке бр.40, граница се ломи 
према југоистоку високом обалом потока Радујевца 
до моста на истом тј. тачке бр.50. Граница наставља у 
истом правцу од тачке бр.50 до тачке бр.79, па према 
југу до тачке бр.1, одакле је опис и почео. 

 
Координате преломних тачака: 
 

 1    7530341.95    4810065.36 

37    7530434.40    4810054.96 

39    7530429.68    4810051.24 

40    7530424.21    4810054.15 

50    7530375.50    4810089.98 

79    7530426.75    4809996.93 
 
Граница планског подручја обухвата делове 

к.п.бр. 1772/6 и 1829, све у КО Буци.   
 
Површина обухвата Плана је 2.55ха.  
 
 
 

1.4. Опис постојећег стања 
 

1.4.1. Положај и природне карактеристике 
подручја 
 

Географски положај и саобраћајна повезаност: 
 
Планина Јастребац се налази у централном делу 

Србије, на око 20,0км јужно од Крушевца. Правац 
пружања планинског гребена је исток - запад, између 
долина Јужне Мораве и Расине, који представља 
границу територије града Крушевца и општине 
Прокупље. Јастребац је средње висока планина, 
највиши врх 1492м (врх Велика Ђулица), а територији 
града Крушевца припада севернападина и ниско 
планинско побрђе које се пружа према крушевачкој 
котлиниу долини Западне Мораве. 

Према Јастрепцу води правац државног пута II Б 
реда бр.415 (Крушевац - Велики Јастребац - Прокупље) 
који је изграђен до излетишта на потезу Равниште. 

Излетиште на потезу Равниште удаљено је око 
20км од Крушевца и око 6,0км од насеља Буци и 
Велика Ломница, налази се на надморској висини од 
око 500м, у средњем току Прокопачке реке, где је 
изграђено вештачко језеро, викенд насеље и више 
вила са смештајним капацитетима.  

 
Геоморфолошке, геолошке и хидролошке 

карактеристике: 
 
Јастребац је средње висока хорст планина 

„најшумовитија и најводнија планина на Балкану са 
очуваном природом“.Састоји се од два масива, 
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Великог и Малог Јастрепца и спада у родопске 
планине. Највиши врхови су Велика Ђулица (1492м), 
Поглед (1481м), Змајевац (1313м) и Бела стена 
(1257м),који представљају природну границу између 
Топлице и Поморавља.Мали Јастребац од Великог 
Јастрепца раздвојен је преседлином Гребац, којом води 
пут Прокупље-Крушевац. Геоморфолошко обележје 
терена дали су пре свега тектонски процеси, а његово 
даље обликовање настало је интензивним процесима 
кроз фазе обликовањапод дејством површинских 
водених токова и представља садашњи рељеф.  

Подручје Јастрепца изграђено је од стена српско-
македонске масе, као најстарије творевинеи 
представља изоловану хорст планину, одвојену 
бројним раседима према северној котлини. У састав 
ове геотектонске јединице улазе кристаласти 
шкриљци, старе палеозојске стене прекривене 
терцијарним језерским седиментима. Геолошки 
састав терена чине:кристаласти шкриљци високог 
степена метаморфизма, углавном седиментног 
порекла, основни литолошки чланови су лискун-
кварц-плагиокласни шкриљци и ситнозрни гнајсеви; 
затим кристаласти шкриљци ниског степена 
метаморфизма,представљени шкриљцима и 
метаморфисаних габрова; горњокредни флиш 
представљен конгломератима и пешчарима 
(испресецан је густом мрежом водотокова, са стрмим 
падинама на којима има појава клижења, јаружења и 
одрона); гранодиорити представљају лаколит, где су 
централни делови изграђени од крупнозрних 
биотитских варијетета, а по ободу су сачувани 
ситнозрни варијетети.  

Педолошки састав земљишта на подручју 
Јастрепца чине ранкери, као основни тип 
земљишта.Земљиште је плитко, каменито или 
песковито настало распадањем крупнозрног гранита. 

Северна падина Јастрепца избраздана је бројним 
потоцима, јаругама и вододеринама, има стрме 
густом шумом обрасле стране, оскудна је заравнима и 
ливадама, има доста извора и брзих планинских 
потока. На овом простору постоји више извора и 
уређених чесми са чистом изворском водом. Због 
велике шумовитости планине, умирени су делимично 
процеси јаке ерозије везани за бујичне планинске 
потоке, као и вештачко језеро у централном делу 
излетишта.Сви потоци и реке на планском подручју 
имају бујични карактер и припадају сливу Ломничке 
реке. Прокопачка река и бројни потоци обилују 

водом, а због пада и камене и стеновите подлоге, 
имају брз и бучан ток. Према анализама реке овог 
слива веома су повољне за узгој пастрмке и др. рибе, 
(изграђен рибњак са више базена у близини 
Планинарског дома). 

 
Климатске карактеристике: 
 
Основне климатске карактеристике на основу 

података за Метеоролошку станицу Крушевац, крећу 
се у оквиру просечних параметара умерено 
континенталне климе, која се одликује израженим 
годишњим добима. 

Просечна годишња температура ваздуха износи 
11,40С, годишње количине падавина су релативно 
мале 628/1mm, а од ветрова најзаступљенији је јужни 
ветар 76%0 и источни 70%0 и благог су интензитета, 
док највећу честину јављања имају тишине 481%0 
годишње. Релативна влажност ваздуха се креће од 
69% до 85%, односно релативна влага је 76% 
просечно годишње. Просечан број дана са снегом је 
31 годишње и то од новембра до марта, а просечан 
број дана са снежним покривачем је 44 годишње. 
Просечно трајање сијања Сунца је 1826,7 часова 
годишње. Планом је обухваћен комплекс на 
надморској висини од 500-600м, тако да су просечне 
вредности нешто измењене,могући су оштрији 
микролиматскиутицаји. Вечери су свеже и влажне, 
осећа се струјање ваздуха са врхова низ долину слива.  

 
Шуме и природна добра: 
 
Од укупне површине под шумама на територији 

Крушевца, шумама у државној својини обухваћено је 
14.319,5 хектара, као компактан и целовит шумски масив 
на планини Јастребац, којим газдује ЈП „Србијашуме“,  
Шумско газдинство „Расина Крушевац“. Шуме које 
покривају северне падине Јастрепца и простиру се на 
надморској висини од 300 - 1492м, а заступљене су: шуме 
букве, затим храст, китњак, граб, црни бор, смрча, јела, 
горски јавор, бреза, липа, бели бор, ариш, цер и сладун. 
Преовлађују високе шуме што указује на перманентно 
организовано и планско газдовање. Посебну целину чини 
ловиште „Велики Јастребац“површине 15.275ха.  

У шумама су заступљене и заштићене врсте 
планински јавор- Acer heldreichii (ендемска врста),   
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Betula pubescens - маљава бреза, Driopteris dilatata - широколисна папрат, 
Galathus nivalis - висибаба, Lilium martagon- љиљан, Ilex aquifolium -зеленика. 

 

 

 

 
 

Велики Јастребац представља доминантан 
морфолошки облик на овом подручју и по својим 
карактеристикама сврстава се у излетничко-
рекреативне, викендашке и спортско-рекреативне 
планине (брдски бициклизам и планинарске 
стазе).Истиче се по резервату брезове шуме, 
пространим буковим шумама и уређеном ловишту за 
високу дивљач.  

У централном делу планине, ловиште крупне 
дивљачи високе трофејне вредности, где се може 
ловити јелен, дивља свиња и срндаћ у оквиру ловишта 
Велики Јастребац са ловачком кућом и осталим ловно 
- техничким објектима, који задовољавају стандарде 
ловног туризма. У оквиру ловишта на површини од 
376ха, налази се ловно узгојни центар за заснивање 
популације аутохтоних врста крупне дивљачи 
(европски јелен и дивља свиња).  

Резрват природе „Прокоп“ на делу к.п.бр. 1772/1 
и 1760/1 у КО Буци, на површини од 5,91ха, Уредбом 
о заштити, Владе Републике Србије (Службени 
гласник РС, бр. 93/08), ово природно добро стављено 
је под заштиту државе и прописане мере заштите.   

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
 
1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 
 
У постојећем стању у обухвату Плана издвајају се 

следеће намене: 
 
 туристички садржаји (хотели, одмаралишта, 

виле,..) 
 зелене површине,  
 саобраћајнице, 
 шуме и шумско земљиште. 
 

Туристички садржаји 
 
У обухвату Плана постоје изграђени објекти 

туристичких, смештајних садржаја (хотели, виле, 
апартмани..). Поједини објекти су јако лошем стању. 
Известан број објеката се користи повремено. 

Објекти су изграђени као слободностојећи, 
спратности од П до П+2+Пк, са више објеката у 
оквиру комплекса. Изграђени објекти су типом и 
начином изградње, као и коришћеним материјалима 
уклопљени у планински амбијент. 

 
Зелене површине 
 
Зелене површине су заступљене уз објекте 

туристичких садржаја као уређено, али сада прилично 
запуштено зеленило. 

 
Саобраћајнице 
 
Граница Плана се својим западним делом ослања 

на државни пут II Б реда бр.415 Крушевац - Велики 
Јастребац - Мала Плана - Прокупље.  

Остале саобраћајнице су приступни путеви до 
туристичких садржаја. Изграђени су паркинг простори 
уз објекте туризма. У границама Плана евидентирани су 
и некатегорисани путеви, шумски путеви и стазе. 

 
Шуме и шумско земљиште 
 
Највећу површину у оквиру Плана обухватају 

шуме у државној својини и чине целовит шумски 
масив, са преовлађујућим високим шумама, 
формиран перманентно, организовано и плански, са 
претежно буковом шумом и местимичним 
групацијама осталих лишћара и четинара. 

У контактним зонама је централни део 
„Излетишта Јастребац“ са вештачким језером, и веће 
површине шума и шумског земљишта. 

У обухвату Плана, не постоје површине и објекти 
јавне намене. 
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1.4.4. Ограничења за коришћење простора 
 
Ограничења за коришћење простора у оквиру 

Плана представљају нерешени имовински односи, 
неадекватна изграђеност и недовољна уређеност и 
опремљеност овог простора, односно нерационално 
коришћење грађевинског земљишта, нерешено 
питање отпадних вода, недовољна изграђеност 
електроенергетске и мобилне телефонске мреже. 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом државног пута IIБ реда број 415 
Крушевац – Велики Јастребац – Мала Плана – 
Прокупље, деонице 41501 са југозападне стране, који 
је са савременим коловозним застором. 

Унутар простора Плана савремени коловозни 
застор има саобраћајница О5 – О6, док све остале 
немају савременим коловозини застор. 

Паркирање на подручја Плана се врши на 
парцелама корисника. 

 
Нивелација 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је државним путем  Крушевац – Јастребац IБ 
реда (са западне стране). Државни пут је са 
савременим коловозним застором. На осталом 
подручју плана има изграђених јавних саобраћајница 
са савременим асфалтним застором и нивелација је 
задржанана тим саобраћајницама по постојећем тј. 
фактичком стању. На планираним саобраћајницама  
које треба да се изграде дате су коте нивелације и 
подужни падови  у свим карактеристичним тачкама 
по свим важећим техничким прописима и 
нормативима. 

 
1.5.2. Хидротехничке инсталације 

 

 Водовод 
 
У комплексу који се обрађује овим планом 

постоји изграђена водоводна мрежа која служи за 
водоснабдевање постојећих објеката. Према 
расположивим подацима, квалитет воде је такав да 
задовољава критеријуме за водоснабдевање 
санитарном водом и налази се под редовном 
контролом. Овај систем водоснабдевања ће у блиској 
будућности бити замењен системом водоснабдевања 
са регионалног водоводног система Ћелије. Наиме, 
тренутно је изграђен доводни примарни вод до 
излетишта Јастребац. Овај систем водоснабдевања 
тренутно није у функцији, али се очекује да до краја 
године буде у потпуности повезан са регионалним 
системом водоснабдевања и обезбеђена његова 
потпуна функционалност чиме ће бити створени 
услови за водоснабдевање постојећих и будућих 
објеката у оквиру излетишта. 

 
 

 Канализација отпадних вода 
Јавна канализација на комплексу није изграђена 

већ се отпадне воде прикупљају у непропусним 
септичким јамама и одвозе на депонију или 
непосредно упуштају у природу чиме знатно утичу на 
постојећи еко систем. 

Тренутно није усвојена концепција одвођења 
отпадних вода са простора излетишта, нити је познато 
да је у току израда пројектне или друге документације 
која се бави овом проблематиком. 

 
 Одводњавање 
Не постоји изграђена мрежа атмосферске 

канализације. Одводњавање слива је површинско 
према постојећим водотоцима и формираном језеру. 

 
 Водотокови 
Западну границу комплекса чини постојеће 

рекреационо језеро на Ломничкој реци, водотоку II 
реда. Источну границу комплекса тангира поток 
Радујевац. Дати водотоци припадају сливу Западне 
Мораве. 

 
1.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоји НН 

мрежа. 
Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена 

је кабловским и ваздушним водовима 1kV.  
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. 
Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 

којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.5.5. Енергофлуиди 

 

 Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметном Планом 

непостоје инсталације централног снабевања топло-
тном енергијом.  

 
 Гасификација 
 
На подручју обухваћеном предметном Планом 

непостоје инсталације централног снабевања приро-
дним гасом. 

 
1.6. Зеленило 
 
У оквиру плана, зеленило чине природне шуме. 

На подручју Плана издвојају се два типа  шума: 
ксеромезофилан китњаков и грабов тип шуме и 
мезофилне букове и буково - четинарски тип шума.  

Заступљене су шумске заједнице Quercetum 
petraeae – cerris и Fagetum moesiacae montanum.  
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На подручју Плана заступљене су шуме китњака 
и цера које заузимају доњи појас китњакових шума, 
најчешће на смеђим и лесивираним земљиштима. Ове 
су шуме нешто ксеротермније од монодоминантних 
шума китњака, а мезофилније од шума чистог цера. 

У флористичком смислу, подручје Плана је 
настањено разним лишћарским врстама које су 
аутохтоног порекла. Овде се најчешће јављају следеће 
врсте дрвећа: Fagus moesiacae – буква, Carpinus 
betulus – граб, Quercus cerris – цер, Quercus petraeae – 
храст китњак, Ulmus montana – брест, Acer platanoides 
– млеч, Betula verrucosa – бреза, Tilia grandifolia – 
крупнолисна липа и  Fraxinus ornus – црни јасен. 

Од жбунастих врста аутохтоног порекла 
заступљене су следеће врсте: Rubus hirtus – купина, 
Corylus avellana – леска, Cratаеgus monogyna – бели 
глог, Clematis vitalba – павит, Hedera helix – бршљан, 
Sambucus nigra – црна зова и др. 

У спрату приземне флоре јављају се следеће врсте 
: Anemone nemorosa – шумска бреберина, Asarum 
europeum – копитњак, Asperula odorata – лазаркиња, 
Athyrium filix femina – женска папрат, Euphorbia 
amygdaloides – шумска млечика, Geranium 
macrorhysum – здравац, Helleborus odorus – кукурек, 
Oxalis acetosella – соца, Fragaria vesca – шумска јагода, 
Allium ursinum – сремуш и др.  

На овом подручју заступљене су и следеће 
заштићене врсте флоре: Dryopteris dilatata - 
ироколисна папрат, Ruscus hypoglossum – кострика, 
Galium odoratum – лазаркиња, Asarum europeum – 
копитњак, Corylus avellana – леска.  

Велика покровност шума утиче на побољшање 
амбијенталних вредности и оптимализацију 
еколошких фактора. Шуме повећавају влажност 
ваздуха, ублажавају сунчеву радијацију, штите од 
ветра и ерозије, извор су чистог ваздуха и важан су 
фактор очувања биодиверзитета. 

Већ формирано, вишедеценијско квалитетно 
зеленило има велики значај и за афирмацију овог 
простора као туристичко рекреативног комплекса. 

 
1.7. Оцена катастарских подлога за израду 

плана 
 
У складу са чл. 40 Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон и 09/20) 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 уређења простора 
 
2.1.1. Просторна, функционална и визуелна 

концепција подручја плана са окружењем 
 
Концепција уређења планског подручја произи-

лази из планског основа и општих циљева израде 
плана: 

 стварање услова за даљи развој и унапређење 
изграђеног ткива, као и решавање уочених проблема,  

 стварање услова за рационалније коришћење 
простора, 

 стварање услова за унапређење и развој тури-
зма, спортских, забавних и рекреативних садржаја, 

 успостављање баланса између: простора, 
туриста, намене, капацитета и садржаја, 

 уређивање и развијање саобраћајне и комуна-
лне инфраструктуре, 

 остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и др.), 

као и посебних циљева израде плана: 
 формирање услова који ће Јастребац као 

туристички центар учинити конкурентним, 
 дефинисање јавног интереса у простору 

обухвата Плана, 
 разграничење површина јавних и осталих 

намена, 
 ближе дефинисање планиране претежне 

намене земљишта, 
 финисање потребних просторних капацитета 

за функционисање планираних намена. 
 
Планом је дефинисана саобраћајна матрица и 

комплетно опремање комуналном инфраструктуром. 
 
Простор обухвата Плана се ослања на државни 

пут II Б реда бр.415 (Крушевац - Велики Јастребац - 
Прокупље) у централном је делу Излетишта Јастребац 
и у непосредном контакту са зоном језера што даје 
посебну атрактивност овом простору. 

Концепт је по карактеру, квалитету и положају 
заснован је на савременим тржишним критеријумима 
потражње туристичке понуде, у контексту актуалних 
трендова развоја планинског туризма, и посебно 
интересовања инвеститора за улагања у ово подручје, 
водећи рачуна о природним вредностима, условима и 
ограничењима. Планирани садржаји као и 
саобраћајна и техничка инфраструктура, предвиђени 
је у високом стандарду.  

Планирано је формирање интерних саобра-
ћајница ради приступања смештајним и другим 
садржајима, које се настављају ван граница плана у 
шумске путеве и стазе (шетне стазе, стазе здравља, 
трим стазе, кондиционе, образовне, бициклистичке и 
сл.) максимално уклопљене у природни амбијент. 

У северном делу су планирани садржаји спорта и 
рекреације организовани у објектима отвореног типа 
и намењени корисницима различитих категорија. 
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Планирана је изградња смештајно-туристичких 
садржаја кроз изградњу хотела, гарни хотела, апарт 
хотела и сл., са свим пратећим садржајима. 

Планирана је изградња истраживачког или 
центра изврсности, одрживог центра, научне базе за 
екологију и сл. 

Имајући у виду стање зеленила и његову вре-
дност, планирано је да се постојеће зеленило макси-
мално заштити и очува уз минималне интервенције.  

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке блокове 
 
На основу анализе постојећег стања и 

сагледавања потенцијала простора за даљи развој, 
планираних интервенција и дефинисане претежне 
намене планом вишег реда, подручје обухвата плана 
подељено је на 3 урбанистичка блока. 

 
Урбанистички блок 3.1. 
 
Површине 0.25ха, ограничен је делом улице 

Крушевац - Јастребац, са западне стране, северо-
источне стране, новопланираном саобраћајницом са 
јужне и југо-источне стране, Прокупачком реком са 
северне стране и шумама са источне стране. 

У оквиру овог блока нема изграђених објеката, 
већ приодно настале  зелене површине и шуме. 

 
детаљна намена – спорт и рекреација тип СР-01 
 
Планирана је изградња садржаја спорта и 

рекреације (терени за мале спортове, тенис и сквош, 
терене за забаву одраслих и деце, куглана, мини-голф, 
дечије игралишта, мањи базени, чесме, клупе, сенике 
и други парковски садржаји. 

Уз ове објекта дозвољена је изградња објеката 
пратећих садржаја: објекти за продају карата, 
рентирање и опрему, свлачионице, санитарни 
блокови, и сл., висине до 8м. 

 
Урбанистички блок 3.2. 
 
Површине 0.58ха, ограничен је делом улице 

Крушевац - Јастребац, са југо-западне стране, 
новопланираном саобраћајницом са северне стране, 
новопланираном саобраћајницом са јужне и југо-
источне стране и шумама са источне стране. 

 
У оквиру овог блока изграђен је објекат у 

функцији туризма, смештајно-угоститељски објекат 
(хотел са рестораном), који је тренутно у доста лошем 
стању и није у функцији. 

 
детаљна намена – смештајно-туристички садржаји 

тип СТ-Х 
 
Планирана је изградња смештајно-туристичких 

садржаја који подразумевају: хотеле, гарни хотеле, 
апарт хотеле и сл. са пратећим садржајима. 

У оквиру ових садржаја могућа је и изградња spa 
центра, wellness центра, конгресног центра, 

спортских терена затворених и отворених, базена 
отворених и затворених и сл. 

 
компатибилна намена - угоститељско-туристички 

садржаји тип УТ-02, спорт и рекреација тип СР-02, 
комуналне делатности (трафо-станица). 

Дозвољена је изградња угоститељско-
туристичких садржаја као компатибилне намене 
(рестарони, кафане, барови, пивнице, рибњаци, 
кафеи, објекти за снабдевање, и сл.). 

Дозвољена је изградња садржаја спорта и 
рекреације као компатибилне намене (терени за мале 
спортове, тенис и сквош, терени за забаву одраслих и 
деце, куглана, мини-голф, дечија игралишта, мањи 
базени, чесме, клупе, сеници и друге парковски 
садржаји, излетничке, планинарске стазе и сл.) 

 
Урбанистички блок 3.3. 
 
Површине 1.44ха, ограничен је делом улице 

Крушевац - Јастребац, са југо-западне стране, 
новопланираном саобраћајницом са северне и западне 
стране, и шумама са источне и југо-источне стране. 

У оквиру овог блока изграђени су објекти за 
смештај (хотел, виле и сл.) и користе се повремено. 
Објекти су у релативно добром стању. 

 
детаљна намена – смештајно-туристички садржаји 

тип СТ-Х 
 
Планирана је изградња смештајно-туристичких 

садржаја који подразумевају: хотеле, гарни хотеле, 
апарт хотеле и сл. са пратећим садржајима. 

У оквиру ових садржаја могућа је и изградња spa 
центра, wellness центра, конгресног центра, 
спортских терена затворених и отворених, базена 
отворених и затворених и сл. 

 
компатибилна намена - угоститељско-туристички 

садржаји тип УТ-02, образовање и дечија заштита, 
спорт и рекреација тип СР-02 

Дозвољена је изградња угоститељско-
туристичких садржаја као компатибилнуне намене 
(рестарони, кафане, барови, пивнице, рибњаци, 
кафеи, објекти за снабдевање, и сл.). 

Планирана је изградња истраживачког или 
центра изврсности, одрживог центра, научне базе за 
екологију и сл. 

Дозвољена је изградња садржаја спорта и 
рекреације као компатибилне намене (терени за мале 
спортове, тенис и сквош, терене за забаву одраслих и 
деце, куглана, мини-голф, дечија игралишта, мањи 
базени, чесме, клупе, сенике и друге парковске 
садржаје, излетничке, планинарске стазе и сл.) 

 
2.2. Планирана намена површина и објеката и 

могућност компатибилних намена 
 
Површине у обухвату Плана планиране су као 

површине јавних намена и површине осталих намена. 
Као површине јавне намене дефинисане су: 
 саобраћајне површине (саобраћајнице и ван-

улични паркинг простор) 
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 комуналне делатности (трафо-станица) 
 зеленило 
 
Као површине осталих намена дефинисане су: 
 смештајно-туристички садржаји 
 спорт и рекреација 
 
Планом је  дефинисана детаљна намена простора 

као и њој компатибилна намена. 
Детаљна намена простора, одређена је наменом чија 

је заступљеност у одређеном простору преовлађујућа. 
Показатељи који опредељују заступљеност 

намена у простору дефинисани су на следећи начин: 
 претежна намена (51-100%); 
 компатибилна намена (0 - 50%). 
На нивоу појединачне парцеле, уз детаљну могу 

бити заступљене планом дефинисане компатибилне 
намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за детаљну намену. 

 
2.3. Биланси површина 

 

Планирана намена 
 

Детаљна намена Компатибилна намена 

спорт и рекреација  
(тип СР-01) 

- 

 
смештајно-туристички 
садржаји 
 (тип СТ-Х) 

спорт и рекреација  
(тип СР-02) 
угоститељско-туристички 
садржаји (тип УТ-02) 
комуналне делатности  
(трафо-станица) 

смештајно-туристички 
садржаји 
 (тип СТ-Х) 

спорт и рекреација  
(тип СР-02) 
образовање и дечија заштита 
угоститељско-туристички 
садржаји (тип УТ-02) 

 

Биланс површина грађевинског земљишта 

 

намена површина 

постојеће 
стање 

планирано 

(ха) % (ха) % 

смештајно-

туристички садржаји 
0.50 19.60 1.44 56.50 

спорт и рекреација  - - 0.25 9.80 

комуналне 

делатности 
- - 0.05 0.24 

шумско земљиште 1.8 70.00 - - 

зеленило - - 0.45 17.60 

саобраћајнице у 

укупном профилу са 

паркинг простором 

0.25 10.40 0.36 15.86 

УКУПНО 2.55 100 2.55 100 

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,  
 зеленило, 
 комуналне делатности. 
 
Површине јавне намене су одређене и јасно 

дефинисане регулационим линијама и пописом 
парцела. 

 
2.4.1. Попис парцела за површине јавне намене 
 

Jавне саобраћајне површине – грађевинске 
парцеле 

 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела бр. 1 

КО Буци: 
део: 1772/6 

Грађевинска 
парцела бр. 2 

КО Буци: 
део: 1772/6 

 
Jавно зелене површине – грађевинске парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 3 

КО Буци: 
делови: 1772/6 и 1829 

 
Комуналне делатности – грађевинске парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 4 

КО Буци: 
део: 1772/6 
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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 грађевин-
ских 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 државног пута IIБ реда број 415 
Крушевац – Велики Јастребац – Мала Плана – 
Прокупље, деонице 41501 са југозападне стране. 

 
Планом генералне регулације „Излетиште 

Јастребац“ нема дефинисаних примарних и 
секундарних саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
Све саобраћајнице служе као приступне саобраћа-

јнице и за одвијање унутарблоковског саобраћаја. 
 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, пред-

виђено проширење постојећих саобраћајница и то: 
 Саобраћајница (О1 – О2 – О3) за двосмеран 

саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6,0 метара, са једностраним тротоаром ширине 2.00 
метара, 

 Саобраћајница (О2 – О4) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5,0 метара, са управним паркирањем у делу 
саобраћајнице, 

 Саобраћајница (О5 – О6) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5,0 метара. 

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

 
Посебне обавезе коридора и улица према 

бициклистичком саобраћају, кретању пешака 
 
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 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. 

 

2.4.2.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

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

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 Паркирање се може организовати као 

партерно уколико то дозвољавају просторне 
могућности парцеле, у оквиру гаража и комбиновано, 

 За паркирање возила за објекате смештајно - 
туристичких садржаја обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели за смештај возила, 
како теретних, тако и путничких и то: једно паркинг 
место на 10 кревета, једно ПМ на сваких 12 столица, 

 За паркирање возила за објекате угоститељско 
- туристичких садржаја обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели за смештај возила, 
како теретних, тако и путничких и то: једно паркинг 
место на 10 кревета, једно ПМ на сваких 12 столица, 

 За објекте осталих намена обавезна је примена 
важећих правилника. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ), односно 
индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

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

Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са посебним потребама и у складу са 
важећим Правилником која регулише ову област. 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, 
под условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

Изузетно прописани број паркинг места може се 
обезбедити изванграђевинске парцеле на другој 
парцели у оквиру јавног паркинга ван површине јавне 
саобраћајнице. 

Паркирање се такође планира на планираној 
саобраћајници О2 – О4. 

 
2.4.2.3. Нивелација 
 
Постојећи терен је брдовит са просечним  и 

максималним подужним падовима( где је терен 
условљавао максимум подужни нагиб).  Посматрано 
на нивоу читавог предметног блока тај подужни нагиб  
се креће од 1,45% до 12,05%. Подужни падови су 
усвојени на основу сагледавања постојећег стања 
њиховог уклапања са планираним и постојећим 
саобраћајницама као и постојећем мосту. 

У нивелационом смислу све постојеће саобра-
ћајнице у оквиру предметног комплекса са 
савременим коловозним застором задржавају своје 
нивелете.  Услови одвођења вода гравитационим 
путем су повољни. 
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2.4.3. Услови за уређење површина за 
инфраструктурне објекте и комплексе 
 

2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
(графички прилог бр. 5 "Водоводна и канализа-

циона мрежа и објекти") 
 
 Водовод 
 
Новопланирана водоводна мрежа представља део 

регионалног система водоснабдевања са система 
„Ћелије“. Ова водоводна мрежа ће обезбедити 
довољне количине воде и за систем снабдевања 
објеката (планираних и постојећих) санитарно 
исправном водом и за систем противпожарне заштите 
(спољне и унутрашње хидрантске мреже). 

Примарни вод водоводне мреже пролази дуж 
државног пута IIБ реда Крушевац – Јастребац. На ову 
водоводну мрежу је могуће прикључити све објекте. 
Прикључење ће се вршити на основу услова 
надлежног јавног комуналног предузећа ЈКП 
„Водовод Крушевац“. 

Уколико поједини објекти имају прикључке на 
друге изворе водоснабдевања није дозвољено 
повезивање ових мрежа на регионални систем 
водоснабдевања. 

 
 Канализација отпадних вода 
 
Тренутно не постоји генерална концепција 

одвођења отпадних вода како са простора 
обухваћеног овом планском документацијом, тако ни 
са ширег подручја излетишта Јастребац. Што се тиче 
ове проблематике, потребно је урадити одговарајуће 
студије и планску и пројектну документацију. Могући 
начини опредељења система за одвођење отпадних 
вода су: 

 Изградња јавне канализационе мреже са 
одводом до централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ) које ће се пројектовати у 
складу са климатским и осталим одликама овог 
подручја 

 Груписање више објеката и одвод до малих 
постројења за пречишћавање која могу бити типска, 
са одговарајућим капацитетима и степенима 
пречишћавања. И ова постројења морају бити 
изабрана тако да им је омогућен континуирани рад у 
складу са климатским и осталим одликама подручја 

 Одвођење отпадних вода до појединачних 
непропусних септичких јама, капацитета у складу са 
наменом објеката, са одвозом садржаја на за то 
предвиђену депонију, у складу са одлукама 
надлежних органа, у одређеним временским 
размацима 

 Отпадне воде се не смеју без третмана 
упуштати у природне водотоке или у подземље 

Овим планским документом се предвиђа 
прикупљање санитарних отпадних вода из објеката у 
непропусним септичким јамама. Могуће је и 
предвидети груписање одводних колектора из 
објеката и одвод до заједничког малог постројења за 
пречишћавање отпадних вода чији се избор и 
димензионисање врши према напред изнетим 

препорукама. Из овог постројења се пречишћене 
отпадне воде одводе до природних реципијената. 
Максимално дозвољене количине (МДК) отпадних 
материја у отпадним водама су у складу са Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник 
РС, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). 

Ова постројења изводити у строго контро-
лисаним условима прописаним од стране надлежних 
институција водопривреде и заштите животне 
средине. Обавезно је мерење количина и квалитета 
пречишћених отпадних вода које се упуштају у 
реципијенте. 

Потребно је у што краћем року израдити Акциони 
план за генерално решење одвођења отпадних вода са 
подручја Излетишта Јастребац и урадити неопходну 
планску и пројектну документацију, а у складу са 
важећом законском регулативом. 

 
 Одводњавање 
 
Нивелационим решењима новопланиране 

комуникације и остале површине поставити тако да се 
њихово одводњавање усмери према постојећим 
природним реципијентима. Атмосферске воде са 
кровних и условно незагађених површина се могу без 
претходног третмана евакуисати у путне јаркове и 
зеленило. Са манипулативних површина, атмосфер-
ске воде које су евентуално загађене, пре упуштања у 
околину потребно је обрадити у сепараторима уља и 
нафтних деривата. 

 
2.4.3.2. Електроенергетика 

 

(графички прилог бр. 6 "Електроенергетска и 
телекомуникациона мрежа и објекти ") 

 
Потребну једновремена снага за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 120W 
по m2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
K=0,6 према следећем обрасцу  

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 

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

На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага, и то: 

 
Pj=1745,96kW 

 
Овим планом је предвиђен оптималан број трафо-

станица 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 
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изградити 1 (једну) нову ТС 10/0,4кV снаге до 
2х1000kVA типа MBTS-DS. Локација новопланиране 
трафостанице је обавезујућа, и свака измена локације 
подразумева и измену целог предметног плана. 

За напајање новопланиране трафостанице 
планиран је прикључни кабловски вод 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 кабло-

ви 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. 

 
2.4.3.3. Телекомуникације 
(графички прилог бр.6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти ") 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране објекате, као и реконстру-
кција постојеће ТК мреже. 

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
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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 телекомуника-
циони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

 
2.4.3.4. Енергофлуиди 
(графички прилог бр.7 "Енергофлуиди") 
 
Планом генералне регулације „Излетиште 

Јастребац“ планирно је тровалрнтно снабдевање 
толотном енергијом, топлотне пумпе - обнвљиви 
извори енергије, постројења за сагоревање дрвене 
сечке, пелета и огревних дрва - обновљиви извори 
енергје и природни гас.  

За потребе гасификације природним гасом  на 
обухвату плана планирана је изградња дистрибутивне 
гасоводне мрежа од полиетиленских цеви. Планирана 
гасоводна мрежа снабдева се гасом из мерно 
регулационе станице која је планира на подручју 
функционалне целине број 1, за коју је планирана 
израда плана детаљне регулације. 

Планирана изградња гасоводне мреже до сада 
није реализована. 

За снабдевање топлотном енергијом подручја 
Плана планиран је двовалентни систем и то:                                                                         

1. Постројења за сагоревање  пелета или 
огревног дрвета – обновљиви извори енергије, 
складиштење горива у објектима. 

2. Кондезациона гасна постројења за 
производњу топлотне енергије и директна примена 
природног гаса за припрему хране у кухињама. 
Складиштење природног гаса планира се у покретним 
контејнерима кој се лоцијају у зони кухиња. 

 
2.4.4. Услови за уређење зелених површина 
 
Циљ Плана, у погледу зеленила, је да се постојеће 

зеленило максимално заштити и очува. Планирани 
садржаји ће бити инкорпорирани у природни 
амбијент применом адекватних планских мера у циљу 
смањења еколошког оптерећења изазваног 
коришћењем простора за рекреацију. Имајући у виду 
стање зеленила и његову вредност, Планом су 
идентификовани простори који могу да прихвате 
одређене активности са минималним интервенцијама 
на постојећем зеленилу.  

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

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

Зелене површине морају бити доступне и особама 
са посебним потребама, деци, старим особама и 
особама са дечјим колицима. 

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

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

У оквиру парцеле минимално учешће зеленила је 
15%. 

Приликом изградње морају се обезбедити услови 
за максимално очување вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групације). За 
сваку сечу стабала, обавезна је сагласност надлежних 
институција, како би се сеча свела на најмању могућу 
меру. Зеленило које се уништи због изградње, мора се 
надокнадити на начин који прописује локална 
самоуправа. 
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Препоручује се употреба аутохтоних врста. 
Егзоте се могу користити уколико су добро 
прилагођене условима средине. 

Не препоручује се коришћење врста које су за наше 
услове детерминисане као инвазивне и алергогене.  

Препоручује се пројектовање зелених кровова и 
фасада у циљу побољшања естетских вредности 
објеката, повећања енергетске ефикасности и 
биодиверзитета. 

 
Зеленило на јавним површинама - зеленило 

јавног коришћења 
 
Зеленило јавног коришћења се налази на 

површинама, Планом опредељеним за јавне намене. 
Доступно је свим корисницима без икаквог 
ограничења. У границама Плана заступљене од 
зеленила јавног коришћења заступљено је зеленило 
саобраћајних површина  и парк шума. За овај простор 
је карактеристично велико присуство квалитетног 
зеленила, велике старости што представља посебан 
изазов у смислу уклапања планираних садржаја. 
Истовремено, висока вегетација пружа многоструке 
предности при изградњи планираних садржаја и 
пејзажног уређења. 

 
Зеленило саобраћајних површина 
 
Саобраћајнe површине које се налазе у 

постојећем шумском масиву није потребно додатно 
опремати линеарним зеленилом. Засењивање је 
неопходно на паркинг просторима и то врстама добро 
прилагођеним условима средине. На паркингу се не 
смеју користити врсте са површинским кореновим 
системом, као и врсте са ломљивим гранама, 
плодовима, врсте које имају отровне делове или су 
јаки алергогени. 

Дуж пешачких  стаза препоручује се формирање 
трака од жбунастих и цветних врста у пејзажном 
стилу, које се повремено отварају према ливадама или 
атрактивним садржајима. 

 
Парк шума  
 
Део шуме у непосредном окружењу планираних 

садржаја, Планом добија статус парк шуме. На тај 
начин простор добија потпуно нову функцију, да 
осим проиводње кисеоника, прикаже све лепоте 
предела, природне вегетације и композиција са 
разноликом висинском градацијом и колоритом.  

Планом су обухваћени мањи делови шумског 
масива, који су у непосредној вези са осталим 
садржајима Плана. Као зоне парк шуме која су 
увучене у садржаје хотелско-туристичких садржаја 
задражавају карактер шума са нешто интезивнијим 
урежењем. С обзиром на мале површине и положај 
поред самих саобраћајница, ови простори нису 
погодни за формирање посебних садржаја рекреације 
и одмора. Постојећу високу вегетацију треба сачувати 
у највећој могућој мери а самониклу приземну 
вегетацију рашчистити и омогућити шетњу кроз овај 
простор. У оквиру парк шуме може се постављати 
одговарајући урбани мобилијар. 

Зеленило ограниченог коришћења - зеленило на 
површинама остале намене 

 
Смештајно-туристички садржаји 
 
За пејзажно уређење и озелењавање објеката 

смештајно-туристичких садржаја неопходан је 
пројекат партерног уређења којим ће бити 
валоризовано и постојеће зеленило. Пејзажни стил 
треба да чини основу уређења, а само око објеката, 
улаза и других акцентованих архитектонских 
елемената, применити хортикултурни начин уређења.  

Зеленило у овој зони може да буде и парковског 
карактера, односно да садржи елементе за одмор и 
рекреацију корисника објекта. Зеленило те намене 
мора да буде доступно и особама са посебним 
потребама, деци, старим особама и особама са дечјим 
колицима. Такође, мора да буде опремљено 
комуналном и саобраћајном инфраструктуром, 
опремом и мобилијаром у складу и на нивоу који 
захтева намена простора. 

Не смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Зона спорта и рекреације 
 
У зони спорта и рекреације зеленило је у 

функцији основне намене простора. Има улогу 
обезбеђења повољнијих услова за бављење спортским 
и рекреативним активностима, као и естетског 
обликовања простора. У том смислу, зеленилом се 
могу формирати заштитни појасеви од ветра, 
визуелно изоловати одређени садржаји, усмерити 
корисници ка циљу и сл.  Озелењавање планирати 
претежно у пејзажном стилу. Користити аутохтоне и 
алохтоне врсте које су добро прилагођене  условима 
средине. Не смеју се користити врсте са ломљивим 
гранама, плодовима, врсте које имају отровне делове 
или изазивају алергије.  

За озелењавање у зони објеката спорта и рекреације 
неопходна је израда пројеката партерног уређења са 
обавезном валоризацијом постојећег зеленила.  

Зеленило зоне спорта и рекреације осим уређене 
површине са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и траве 
која може зависно од намене да садржи и различите 
пејзажно-архитектонске елементе и мобилијар. 

Зелене површине парковског типа, морају бити 
доступне и особама са посебним потребама, деци, 
старим особама и особама са дечјим колицима. 

Зеленило на површинама зоне спорта и 
рекреације мора да буде опремљено комуналном и 
саобраћајном инфраструктуром, опремом и 
мобилијаром у складу и на нивоу који захтева намена 
простора. 

Не смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
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 
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канализације, електроенергетских водова, решено 
одвођење атмосферских вода. 

 
2.6. Услови и мере заштите 
 
2.6.1. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
Услови заштите природе за предметни план 

издати од стране Завода за заштиту природе Србије, 
Канцеларија у Нишу, Решењем 03 бр.020-27/2 од 
03.02.2020. године: у обухвату плана нема нема 
заштићених подручја за које је спроведен или је 
покренут поступак заштите и не налази се у 
просторном обухвату еколошке мреже нити у 
простору евидентираног природног добра.  

Планом је обухавћен део катастарске парцеле 
1772/6 КО Буци у складу са Одлуком изради ПДР 
Шатор на Јастрепцу, којим се утврђују одговарајући 
урбанистички параметри за уређење и изградњу у 
складу са планираним претежним наменама на основу 
плана вишег реда – ПГР излетишта Јастребац.  

На основу позитивних прописа и савремених 
стадарда за планиране садржаје, дефинисани су 
одговарајући (реални) капацитети инфраструктурне 
опремљености и степена изграђености простора у 
складу са природним вредностима и условима заштите 
животне средине, као и изналажење одговарајућих 
планских решења за унапређење простора (санација, 
реконструкција, адаптација, ревитализација). 

Обавезно је максимално очување и заштита 
високог зеленила и вредних примерака дендро флоре 
(појединачна стабла или групе сабала). За све радове 
који захтевају евентуалну сечу одраслих, вредних 
примерака обавезно је прибавити сагласност 
надлежних институција. Уколико се уништи 
постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити 
према условима из овог плана или посебним условима 
које одређује локална самоуправа. 

Правилима уређења у односу на планиране садр-
жаје и капацитете, дефинисан је минимални проценат 
зелених површина, као и каратер озеле-њавања и одабир 
врста. Предност дати аутохтоним врстама, а избегавати 
врсте које су инвазивне или алергене.  

У циљу заштите фауне, инсеката и птица, за 
осветљавање локација планирати и користити специ-
јално LED хладно осветљење, а изворе светлости 
усмерити ка тлу.  

Инфраструктурно опремање и изградњу кому-
налне инфраструктуре пројектовати према највишим 
еколошким стандардима и на основу услова 
надлежних комуналних организација.  

У циљу заштите природних вредности, станишта 
и биодиверзитета при пројектовању и изградњи 
применити одговарајуће, савремене техничке мере 
заштите, енергетске ефикасности, смањења буке у 
животној средини, а радове изводити на начин да се 
не ремете постојеће подземне хидрографске везе и не 
угрожавају карактеристике подземних и површин-
ских вода.  

Обавезна је санација или рекултивација свих 
деградираних површина и адекватно поступање са 
отпадом, неискоришћеним геолошким и грађевин-

ским материјалом у току изградње, као и прописаним 
мерама заштите у акцидентним ситуацијама. 

Уколико се у току радова наиђе на геолошко – 
палеонтолошке или минералошко – петролошке објекте 
за које се претпоставља да имају својство природног 
добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана 
обавести Министарсво заштите животне средине, као и 
да предузме све мере заштите од уништења или 
оштећења до доласка овлашћеног лица. 

 
2.6.2. Услови и мере заштите животне средине 
 
За подручје ПГР-а излетишта Јастребац, у циљу 

усклађивања даљег развоја подручја излетишта и 
извршеној еколошкој валоризацији, процењени су 
утицаји непосредног и ширег окружења, на основу 
критеријума одрживости и еколошке прихватљи-
вости.  

Концепт заштите животне средине заснован је на 
заштити природних вредности простора, заштити 
екосистема, биодиверзитета, земљишта, вода, 
односно интегралној заштити и мониторингу животне 
средине. 

Еколошка зона „Излетиште Јастребац“ је зона са 
значајним туристичким потенцијалом, што захтева 
посебне услове уређења, али и заштите простора. 
Обавезне мере заштите ове еколошке зоне су: 

 
 стриктно поштовање прописаних урбани-

стичких параметара и услова заштите, као и услова 
надлежних институција при реализацији планираних 
садржаја и објеката у складу са планираним 
наменама; 

 максимално уклапање планираних садржаја и 
објеката у специфичне карактеристике терена и 
окружења, као и функционално и пејзажно 
повезивање са контактним еколошким целинама 
(уклапање у комплекс државних шума); 

 све активности и радови на планском 
подручју спроводе се на основу плана, посебних 
услова надлежних органа и услова и мера које 
обезбеђују заштиту земљишта, подземних и 
површинских вода и општих мера заштите животне 
средине у току изградње; 

 успостављање система управљања отпадом у 
складу са Локалним или Регионалним планом 
управљања отпадом; 

 примена принципа еколошке компензације у 
простору у зонама планиране изградње и 
реконструкције при уређењу и изградњи; 

 нису дозвољени објекти и пројекти који могу 
представљати изворе загађења, или који могу имати 
негативан утицај на стање медијума животне средине 
и здравље људи, као ни објекти са Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листи пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 
Мере заштите животне средине су дефинисане на 

основу процене постојећег стања и Извештаја о 
статешкој процени утицаја за ПГР, процењених 
еколошких капацитета и планираних. 
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Заштита ваздуха 
 
Заштиту ваздуха спроводити успостављањем 

мониторинга квалитета ваздуха на подручју плана, а 
у оквиру интегралног система праћења стања 
квалитета ваздуха града Крушевца.  

Максимално очување и заштита високог зеленила 
и вредних појединачних примерака или групе 
стабала, међа и шибља. Уколико је због изградње 
неопходна сеча одраслих, вредних стабала у 
државном или приватном власништву, обавезно 
прибавити сагласност ЈП Србијашуме, као надлежне 
институције. 

Ако се због изградње уништи постојеће јавно 
зеленило, оно се мора надокнадити под посебним 
условима које одређује јединица локалне самоуправе, 
или надлежни управљач. Такође, извођачи радова су 
у обавези да у свим фазама изградње максимално 
користе постојеће саобраћајне прилазе локацијама.       

 
Заштита од буке 
 
У складу са граничним вредностима индикатора 

буке, утврђују се тихе зоне – заштићене целине и зоне 
са прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у 
току дана и 40 dB(A) у току ноћи, у којима је 
забрањена употреба извора буке и који могу повећати 
ниво буке. Тихе зоне обухватају зоне становања, зоне 
спорта и рекреације, зелених површина, туристичке 
зоне и локације и сл. 

Сви извори буке морају поседовати исправе 
(атест, произвођачка спецификација, налаз о мерењу) 
са подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања и упутствима о мерама 
заштите од буке.  

При извођењу радова, градилишта организовати 
тако да се утицај и трајање буке минимизирају, а за 
случај интензивних радова који захтевају тешку 
механизацију, обавезно поставити заштитне баријере 
за смањење негативних утицаја интензитета буке и 
вибрација. 

 
Заштита вода 
 
Воде и водно земљиште, као опште добро 

намењено је за одржавање и унапређење водног 
режима у складу са Законом о водама за изградњу, 
реконструкцију и санацију водних објеката, 
одржавање корита водотока, уређење водотока и 
заштиту од вода, према издатим условима и водним 
актима, на основу којих су планирани неопходни 
земљани и хидротехнички радови у циљу заштите од 
површинских и атмосферских вода, као и посебне 
мере у циљу стабилности и заштите постојећег водног 
режима и постојећих водних објеката – ширина појаса 
приобалног земљишта до 50м (водна акта и техничка 
документација). 

Забрањено је на водном земљишту градити 
објекте којима се смањује пропусна моћ корита и који 
ометају протицај и вршити интервенције у кориту, без 
одговарајућих водних аката, као и изводити радове 
који могу да угрозе стабилност и одржавање водних 
објеката. 

Регулацију водотока спроводити по принципима 
„натуралне регулације“ која подразумева што мању 
употребу грубих вештачких интервенција како би се 
у целости очували водени екосистеми. 

Одвођење отпадних вода планирано је према 
усвојеном сепаратном систему, применом савремених 
еколошких стандарда и у складу са препорукама 
прилагођавања климатским променама и планирању 
кишних отицаја.   

Евакуацију атмосферских вода са саобраћајних 
површина, платоа и паркинг простора извршити на 
безбедан начин, изградњом сепаратора (таложника) 
уз одговарајући третман пре упуштања у реципијент. 

 
Заштита земљишта 
 
Максимално очување зелених површина, као и 

поштовање урбанистичких параметара и проценту-
алног учешћа слободних и зелених површина.  

Обавезна санација или рекултивација свих 
деградираних површина и уређење у складу са 
планираном наменом.  

При планирању и извођењу радова на ископу 
терена, применити решења којима се обезбеђују 
услови стабилности терена. Градилиште органи-
зовати на минималној површини, а манипулативне 
површине просторно ограничити.  

Ископани слој земљишта депоновати посебно, 
како би се користио за санацију терена након 
завршетка радова. У случају да у току радова или 
експлоатације објеката дође до појаве ерозије, 
инвеститор је у обавези да хитно предузме 
одговарајуће мере заштите у складу са прописима.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и делатности или активности које 
могу да проузрокују загађење или деградацију 
земљишта. 

Проблем угрожености саобраћајних површина од 
бујица и ерозије, решава се адекватним хидрауличким 
димензионисањем објеката на местима укрштања са 
бујичним потоцима, посебно у зонама мостова и 
пропуста, где се мора имати у виду капацитет 
транспорта наноса.    

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и примену мера и 
услова коришћења. 

обавезна је контрола степена излагања нејони-
зујућем зрачењу у животној средини и систематско 
испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења 
и вођење евиденције о изворима нејонизујућих 
зрачења; 

обавезно је информисање становништва о здрав-
ственим ефектима излагања нејонизујућим зраче-
њима; 

уколико се трансформаторске станице реализују 
у оквиру објеката, смештају се уз техничке просто-
рије, оставе и сл., односно ван простора намењеном 
дужем боравку људи; 
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није дозвољено планирање и постављање уређаја 
и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: дечијих вртића, 
школа, простора дечијих игралишта и сл., удаљеност 
од парцеле мора бити већа од 50м; 

за реализацију објеката/уређаја извора нејонизу-
јућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради или не/изради Студије о процени 
утицаја на животну средину у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 
Подземне гараже 
 
Применити важеће техничке норме и стандарде 

који су прописани за изградњу,коришћење и 
одржавање ове врсте објеката: 

 опремање гаража системом вентилације са 
одговарајућим бројем измена у јединици времена и 
обимом уноса свежег ваздуха, информационим 
системима аутоматске контроле и дојаве; 

 обавеза власника/корисника подземних 
гараже је да спроводи одговарајући мониторинг и  
праћење/контролу утицаја на животну средину, који 
се односи на мерења емисије гасова на 
вентилационим испустима, мерење нивоа емитоване 
буке и контролу квалитета отпадне воде пре 
упуштања у градску канализациону мрежу. 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
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. 

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, извођач 
радова је дужан да о томе обавести Министарство 
заштите животне средине. 

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени 
одговарајућим средствима за гашење пожара, 

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

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски облико-

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

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

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

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

 у јавним, комерцијалним, туристичким 
објектима морају се применити прописане мере за 
заштиту од пожара; 

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

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

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 
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 
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ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" 
бр. 24/87), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о 
техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист 
СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким 
нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара 
("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о смештању 
и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), 
Правилнику о изградњи станица за снабдевање 
горивом моторних возила и о ускладиштењу и 
претакању горива ("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), 
Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни 
гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног 
гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/71, 26/71), Правилнику о 
техничким нормативима за пројектовање, грађење, 
погон и  постројења. за запаљиве течности и о 
ускладиштењу и претакању запаљивих течности ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17 бр. 217-21/20 од 16.01.2020 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 Републи-

чког 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 објеката. Забрањена је 
свака градња објеката или било каква активност која 
би у случајевима трусног померања тла могла да 
допринесе увећању штетних ефеката. 

 
2.6.6. Услови и мере заштите од ратних 

дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне органи-

зације града, размештају објеката од виталног значаја 
и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

За простор који је предмет Плана, нема посебних 
условаи захтеваза прилагођавање потребама одбране 
земље коју прописују надлежниоргани, односно 
објекти и комплекси, који су од интереса за одбрану 
земље, се не налазе уобухвату Плана. 

 
2.7. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
 елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
 елементи приступачности кретања и боравка 

у простору – смештајно-туристички објекти, објекти 
и површине за спорт и рекреацију 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 и 13/16). 

 
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. 

 



 206                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                               26.09.2020.  

 

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних 
технологија, енегетски ефикасних материјала, 
система и уређаја, што треба да доведе до смањења 
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, "Сл. гласник РС", бр. 
61/11 и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда, "Сл. гласник РС", бр. 69/12 и др.). 

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

 
 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима, 
 80  kWh/(m2a) за зграде намењене спорту и 

рекреацији, 
 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 
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, замена 
прозора, ефикасније грејање и хлађење; 

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

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

 
2.9. Поступање са отпадом 
 
Организовано прикупљање отпада у складу са 

Локалним или Регионалним планом управљања отпадом, 
преко надлежног комуналног предузећа надлежног за 
прикупљање, транспорт и одлагање отпада на депонију 
уз примену принципа примарне селекције.  

Објекти појединачно или групно обезбеђују 
простор за постављање одговарајућих судова 
(контејнери, канте) за сакупљање отпада, који треба 
да задовоље захтеве хигијене, естетске и захтеве свих 
корисника јавних површина. 

Стандард за скупљање отпада са каракте-
ристикама комуналног отпада је суд – контејнер, 
запремине 1100литара, за који је потребно обезбедити 
око 2м2 глатке површине у нивоу прилазног пута. 
Апроксимативно поставља се један контејнер на 
800м2 корисне површине или 1,1 контејнер на 1000м2 
бруто површине пословног простора.   

Објекти који имају туристичку, спортско – 
рекреативну, комерцијалну или услужну намену, 
морају имати посебне просторије за привремено 
одлагање комуналног отпада. Ове просторије се 
налазе у оквиру објекта као засебне, без прозора са 
електричним осветљењем и точећим местом за 
славину, холендером и Гајгер-сливником са 
решетком. Величина просторије се утврђује према 
броју корисника, а приступ на јавни пут преко рампе 
за приступ комуналног возила. 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације, урбанистичко-
архитектонског конкурса и Пројекта пејзажно-
архитектонског уређења 

 
Даља разрада урбанистичким пројектом за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене и урбанистичко архитекто-
нске разраде локације тј. дефинисања и верификације 
јединственог урбанистичко-архитектонског решења 
пре изградње прописана је за: 

 објекте и површине туристичког садржаја 
(смештајно-туристички, угоститељско-туристички), 

 површине спорта и рекреације, 
 површине и објекти за образовање и дечију 

заштиту, 
 изградњу објеката компатибилне намене, 

уколико је компатибилана намена заступљена више 
од 50% површине објекта детаљне намене, 
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 За изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 
средине (на основу предходно прибављеног 
мишљења надлежног органа), 

Приликом израде урбанистичког пројекта 
обавезно је поштовање правила уређења и грађења, 
елемената регулације, мера и услова заштите овог 
Плана. 

За локације које се разрађују урбанистичким 
пројектом обавезно је планирање места за контејнере 
и обавезна је примена мера заштите животне средине 
из овог плана. 

Даља разрада пројектима парцелације и 
препарцелације као и геодетски елаборат исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних 
парцела истог власника, у складу са одредбама овог 
Плана, прописана је за:  

 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. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Општа правила парцелације садрже услове за 

формирање грађевинских парцела у односу на начин 
приступања на јавну саобраћајну површину, 
минималну ширину фронта и минималну површину 
парцеле. 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу.  

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

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

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

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт 
буде остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
посебним правилима грађења. 

Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа. 

Грађевинска парцела се формира, уз поштовање 
постојећих катастарских парцела и правила овог 
Плана, задржавањем катастарских парцела које 
постају грађевинске уколико задовољавају 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 Правилник о садржини, начину 
и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 
бр.32/19); 

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

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

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 терцијална саобраћајница .........................5.0м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 
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Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на 
парцели, 

 не ометају формирање инфраструктурне 
мреже на парцели и 

 не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним 
парцелама. 

Грађевинска линија подземних етажа или 
објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у 
функционисању објекта или инфраструктурне и 
саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не 
сме да прелази границе парцеле. Она се дефинише 
посебно уколико се не поклапа са грађевинском 
линијом приземља. 

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

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

За изградњу објеката јавне намене (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: 
 
 смештајно-туристички садржаји (тип Х) 
 
Смештајно-туристички садржаји подразумевају: 

хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле и сл. 
У оквиру ових објеката могу бити заступљене и 

друге компатибилне намене: угоститељско-
туристички садржаји, садржаји спорта и рекреације, 
конгресни, изложбени, wellnes центри, spa центри и 
сл. садржаји функционално примерени зони 
смештајно-туристичких садржаја, а у оквиру 
дозвољеног индекса заузетости парцеле. 

Однос смештајно-туристичких садржаја према 
компатибилним наменама је 70% : 30%. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

 
 угоститељско-туристички садржаји 
 
Угоститељско-туристички садржаји подразуме-

вају: рестароне, кафане, барове, пивнице, кафее, 
објекте за храну и пиће, ски-бифее, објекте за 
снабдевање, и сл.  

У оквиру ових објеката могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене: смештајно-туристички 
садржаји, садржаји спорта и рекреације, рибњаци, 
туристичке организације, сувенирнице, објекти за 
продају карата, изнајмљивање опреме и сл.,  
функционално примерене зони угоститељско-
туристичких садржаја, а у оквиру дозвољеног индекса 
заузетости парцеле. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у подкровним или приземним етажама 
основног објекта или у оквиру другог објекта на истој 
парцели. 

 
 образовање и дечија заштита 
 
Садржаји образовања у смислу изградње истра-

живачког центра или центра изврсности, центра одржи-
вог развоја, научне базе или центра за екологију и сл. 

 
 спорт и рекреација (тип 01, 02) 
 
Спорт и рекреација подразумевају садржаје: терене 

за мале спортове, тенис и сквош, терене за забаву 
одраслих и деце, куглана, мини-голф, дечија игралишта, 
мањи базени, чесме, клупе, сенике и друге парковске 
садржаје, излетничке, планинарске стазе и сл. 

У оквиру ових површина могу бити заступљени и 
друге компатибилне намене (комерцијалне, услужне, 
кафеи, пратећи објекти за продају карата, рентирање 
и опрему, свлачионице, санитарни блокови, и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони спорта и 
рекреације. 

 
 зеленило 
 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама Категорију, односно тип 
зеленила одређује тип намене у чијој је функцији. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, урбани 
мобилијар и опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати 
на свим површинама. 

 
Тип и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки 
нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана 
у складу са Законом којим се уређују геолошка и 
инжењерско-геолошка истраживања, у инжењерско-
геолошким студијама, елаборатима и другом 
документацијом. 

Забрањена је изградња објеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, а за 
које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну 
средину. 
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Објекат не испуњава услове за изградњу уколико 
је на постојећој јавној површини, или на објектима 
или коридорима постојеће инфраструктуре. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
У границама овог плана не постоје посебно 

успостављени заштитни појасеви који захтевају 
посебне услове изградње.  

 
Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 

индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња и 
других објеката, исте или компатибилне намене, чија 
намена не угрожава основни објекат и суседне 
објекте. 

На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња 
помоћних објеката који су у функцији коришћења 
основног објекта, чија намена не угрожава основни 
објекат и суседне објекте. 

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

 
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), 
Вишеспратни објекат не сме својим положајем 

утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 

Висина објеката 
 
Планом су дате планиране висине објекта, које 

представљају растојање од нулте коте објекта до коте 
слемена за објекте са косим кровом. 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта, на месту улаза у 
објекат. 

Објекти могу имати подрумске, и/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 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). 

 
Услови за реконструкцију и доградњу 

постојећих објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

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

До привођења простора планираној намени, а 
ради стварања услова коришћења објеката дозвољена 
је: адаптација, санација, реконструкција (извођење 
радова у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта.  

На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвоњено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом.  

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

Постојећи објекти који се реконструишу, 
дограђују и сл. морају да испуњавају све услове дате 
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овим планом уколико су у зонама за директну 
примену, одн. у складу са условима који ће се 
дефинисати плановима детаљне регулације уколико 
су у зонама за даљу планску разраду (урбанистички 
параметри, спратност). 

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

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

При реконструкцији и доградњи постојећих 
објеката могуће је задржати постојеће нагибе кровних 
равни или планирати нове нагибе у зависности од 
типа и врсте кровног покривача. 

Дозвољена висина већ изграђеног објекта у 
случају надградње и реконструкције у урбанистичком 
блоку 3.2 је 24м. 

 
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. 

 
Спољашње степениште 
 
Уколико степенице савладавају висину већу од 

0,9м, онда улазе у габарит објекта. 
Пожељан распон газишта спољних степеништа 

на теренима је 38см са 14см или 40см са 12см.  
Газишта морају да имају опшивке против 

клизања. Ивица газишта треба да буде истакнута 
променом боје или материјала како би помогла 
људима са смањеном видном способношћу. 
Предложени материјали су:  

 Пуно дрво са металном ивицом која не клиза,  
 Метална решетка за одвод. Бетонска подлога 

је обавезна како би се регулисао одвод и спречило 
гомилање отпадака, и мора бити доступан за 
чишћење,  

 Камен који се визуелно уклапа са шарама 
суседних камених површина,  

 Префабриковане бетонске плоче због 
могућности за постизањем веће контроле завршног 
слоја површине како би се спречило круњење и 
ломљење. 

 
Пешачке стазе 
 
Приступне стазе, тротоари, пешачке стазе и 

тргови треба да су обрађени уз минималну употребу 
видног бетона. Ако се употребљава бетон тако да је 
видан до 30% треба у њега уграђивати камен, шљунак 
или неки други природни материјал.  

Употребљавати природне материјале: камен, 
дрво, опека, разне видове калдрме итд.   

Повезивање материјала за поплочавање је обавезно 
у пешачким зонама изузев колских путева. Неопходна је 
доследност боје и стила поплочавања на јавном 
земљишту, док је на осталом земљишту пожељна 
варијација боја, површина, текстуре и узорка.  

 
Рампе 
 
Нагиби, рампе и сигурносна ограда морају да 

одговарају локалним условима и укључе могућност 
приступа хендикепираним особама.  

Рампе могу бити конструисане од било ког 
материјала за плочнике који су наведени, ако 
обезбеђују глатку, употребљиву површину.   

Зидови поред рампи могу бити направљени од 
било ког материјала за плочнике који су наведени.  

 
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 наме-
њеним изградњи објеката не може бити мања од 5,0м. 

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

 
Паркирање 
 
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 
 
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. 

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

Могуће је спајање надстрешница између објеката. 
Објекти могу да буду спојени изнад тла, тако да 
прелазе преко јавног земљишта.  

Намена приземља није условљена. У приземљима 
неких објеката је могуће предвидети смештајне 
јединице, тако да својим терасама или предбаштама 
не сметају основним шемама кретања. 

Видни материјали морају да буду природни: 
камен, опека, дрво, малтер, стакло.  

Сви видни делови темељних зидова; подрумских 
зидова и сокле треба да се раде од камена или да се 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       211 
 

 

облажу каменом. Пожељно је да камен буде из 
локалних мајдана.  

Зидови могу бити од разних тврдих материјала: 
опеке, блокова разних врста, скелетни системи 
(дрвени, бетонски, челични). Зидови могу бити 
рађени од талпи, дебала или монтажни од разних 
сендвич панела.  

Фасаде могу бити обрађене: у дрвету, опеци, 
камену, малтерисане ако су у питању скелетна 
бетонска конструкција, опека или неки други 
блокови. Такође, фасада треба да се малтерише ако су 
панелни фасадни зидови од неодговарајућих 
вештачких материјала (пластика, метал итд.).   

Треба да преовлађује бела боја или светли тонови 
пастелних нијанси, али тако да се боје уклапају или да 
целе групације имају један тон.  

Објекти техничке базе могу бити и од других 
материјала осим природних ( у складу са њиховом 
наменом и функцијом) уз одговарајућу завршну 
обраду (одговарајућа боја). 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Планирана је изградња косих кровова. Могу да 

буду, двоводни, четвороводни и комбиновани, у 
поткровљима је могуће предвиђати кровне баџе или 
кровне прозоре. Нагибе кровних равни ускладити са 
врстом и типом кровног покривача. Материјали 
кровова: цреп, етернит, шиндра, лим боја браон, сива 
или црвено таракота.  Код већих објеката на терену у 
паду треба настојати да су слемена кровова паралелна 
са изохипсама.   

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
На простору плана није предвиђена изградња 

ограда.  
Цео простор излетишта треба да буде проходан и 

повезан у целини без ограда и капија.   
Могуће је оградити спортске терене и СПА 

центар оградом до висине од 1,4m. Ограда мора да 
буде транспарентна од дрвета или метална, пуни део 
ограде може да буде до висине од 0,4m.   

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то:  
 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, наро-
чито за смештајно-туристичке објекте са класифи-
кационим бројем 1211 (хотели, гарни хотели, апарт 
хотели, мотели, пансиони, апартмани и сл.). 

 
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. 

Објекти преко потока – пешачки мостови 
 
У зонама где је могуће премошћавање потока и 

повезивање леве и десне обале, ради остваривања 
комуникације, дозвољена је изградња пешачких 
мостова са одговарајућом опремом и мобилијаром, од 
природних материјала. 

 
3.3 Правила грађења по урбанистичким 

блоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких 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 тип СР-01 
 
Планирана је изградња садржаја спорта и рекре-

ације (терени за мале спортове, тенис и сквош, терене 
за забаву одраслих и деце, куглана, мини-голф, дечије 
игралишта, мањи базени, чесме, клупе, сенике и друге 
парковске садржаје. 

 
Урбанистички параметри 
 

тип 
висина 
објекта 

(м) 

тип 
објекта 

макс. 
ИЗ 
(%) 

Број паркинг места 

СР-01 8 
слобо-
дно- 
стојећи 

20 

1ПМ на 10 гледалаца 
за путничка возила 
1ПМ на 100 
гледалаца за 
аутобусе 

 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта. 
На једној парцели може бити изграђено више 

објеката. 
Максимални индекс заузетости је 20%. 
У оквиру ових површина могу бити заступљени и 

друге компатибилне намене (комерцијалне, услужне, 
кафеи, пратећи објекти за продају карата, рентирање 
и опрему, свлачионице, санитарни блокови, и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони спорта и 
рекреације. 

При пројектовању и изградњи  морају бити 
задовољени сви услови безбедности, као и услови 
очувања природне средине.  
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Опрема и инсталације морају да задовољавају све 
стандарде и нормативе које прописују одговарајући 
закони и правилници. 

Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
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 
 
Смештајно-туристички садржаји тип СТ-Х, који 

подразумева: хотелско-апартмснске објекте са пра-
тећим садржајима, мотеле, пансионе, апартмане и сл. 

У оквиру ових садржаја могућа је и изградња spa 
центра, wellness центра, конгресног центра, спор-
тских терена затворених и отворених, базена 
отворених и затворених и сл. 

У оквиру уређења терена могуће је предвидети 
дечја игралишта, чесме, клупе, сенике и друге 
парковске садржаје. 

 
компатибилна намена 
 
Дозвољена је изградња угоститељско-

туристичких садржаја као компатибилне намене, 
ресторани, кафане, барови, пивнице, рибњаци, кафеи, 
ски-бифеи, објекти за снабдевање, и сл., површине за 
спорт и рекреацију, објекти комуналне делатности 
(трафо-станица). 

 
урбанистички параметри 
 

тип 
висина 
објекта 

(м) 

тип 
објекта 

макс. 
ИЗ 
(%) 

Минимални 
проценат под 

зеленилом 
(%) 

СТ-Х 21 
слободно- 

стојећи 50 15 

 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта и смештајним капацитетима. 
 
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 за слободно-

стојеће објекте је 50%. 

висина објекта 
 
Максимална висина објекта је 21м, у односу на 

коту приступне саобраћајнице. 
Дозвољена висина већ изграђеног објекта у 

случају надградње и реконструкције је 24.  
 
Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија за изградњу објеката је дата на 

графичком прилогу бр. 3. "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте је минимално 3м, осим у 
случајевима кад се локацијски услови издају у зони 
државног пута, у којој је растојање између 
регулационе и грађевинске линије 10м. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност слободностојећих више-

спратних објеката износи најмање 1/3 висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на 1/4 висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе, осим на помоћним 
просторијама, али не може бити мање од 4м. 
Растојање се утврђује у односу на хоризонталну 
пројекцију габарита објекта. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу 

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

 транспарентне браварске конзолне надстре-
шнице и платнене надстрешнице са масивном бра-
варском конструкцијом у зони приземне етаже – 3,0-
6,0м по целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, 

 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 1,80м, и то на делу објекта вишем од 
3м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у 
односу на грађевинску линију. 

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

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,8м, 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, 
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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. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Правила за архитектонско обликовање објеката 

дата су у поглављу 3.2.3. 
 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Није  дозвољено је ограђивање грађевинских 

парцела. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој 
се објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
Зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % незастртих зелених површина – 

површина у директном контакту са тлом не могу бити 
мање од 15%. 

 
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 
 
смештајно-туристички садржаји тип СТ-Х, који 

подразумева: хотелско-апартмснске објекте са 
пратећим садржајима, мотеле, пансионе, апартмане и 
сл. 

У оквиру ових садржаја могућа је и изградња spa 
центра, wellness центра, конгресног центра, 
спортских терена затворених и отворених, базена 
отворених и затворених и сл. 

У оквиру уређења терена могуће је предвидети 
дечја игралишта, чесме, клупе, сенике и друге 
парковске садржаје. 

 
компатибилна намена 
 
Дозвољена је изградња угоститељско-

туристичких садржаја као компатибилне намене, 
рестарони, кафане, барови, пивнице, рибњаци, кафеи, 
ски-бифеи, објекти за снабдевање, и сл., површине за 
спорт и рекреацију, објекти комуналне делатности 
(трафо-станица). 

Дозвољена је изградња истраживачког или 
центра изврсности, одрживог центра, научне базе за 
екологију и сл. 

 
урбанистички параметри 
 

тип 

висина 

објекта 

(м) 

тип 

објекта 

макс. 

ИЗ (%) 

Минимална 
проценат 

под 
зеленилом 

(%) 

СТ-Х 21 
слободно- 

стојећи 
50 15 

 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта и смештајним капацитетима. 
 
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 за слободно-

стојеће објекте је 50%. 
  
висина објекта 
 
Максимална висина објекта је 21м, у односу на 

коту приступне саобраћајнице. 
Грађевинска линија 
Грађевинска линија за изградњу објеката је дата 

на графичком прилогу бр. 3. "Регулационо-ниве-
лациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина" 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте је минимално 3м, осим у 
случајевима кад се локацијски услови издају у зони 
државног пута, у којој је растојање између 
регулационе и грађевинске линије 10м. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност слободностојећих више-

спратних објеката износи најмање 1/3 висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на 1/4 висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе, осим на помоћним 
просторијама, али не може бити мање од 4м. 
Растојање се утврђује у односу на хоризонталну 
пројекцију габарита објекта. 
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грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу 

приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције ис¬па¬да), и то: 

• транспарентне браварске конзолне надстре-
шнице и платнене надстрешнице са масивном бра-
варском конструкцијом у зони приземне етаже – 3,0-
6,0м по целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, 

• 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 1,80м, и то на делу објекта вишем од 
3м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у 
односу на грађевинску линију. 

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

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1,8м, али укупна површина грађе¬винских 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. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Правила за архитектонско обликовање објеката 

дата су у поглављу 3.2.3. 
  
ограђивање грађевинских парцела 
 
Није  дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој 
се објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
Зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % незастртих зелених површина – 

површина у директном контакту са тлом не могу бити 
мање од 15%. 

 

услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Спровођење плана врши се применом правила 

уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

и других радова мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаним овим Планом. 

Планска решења реализоваће се изградњом нових 
објеката, искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. 
бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.3. 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 
 
4.4. Прелазне одредбе 
 
Након ступања на снагу овог Плана, а у 

границама његовог обухвата, примењиваће се само 
одредбе овог плана. 

У складу са Законом, овај план, може се мењати 
искључиво на начин и у поступку који је исти као и 
поступак њиховог доношења. 

 
4.5. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-740/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 35. 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), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – 
др. закон и 47/18) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
"СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 1"  У КРУШЕВЦУ 

У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКОГ БЛОКА Б  ДЕО 
ПОДБЛОКА Б2 И Б3 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регула-

ције: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 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. 32/2019); 

 Одлуке о изради број I бр. 350-223/2020, донетој 
на седници Скупштине Града Крушевца, одржаној 
20.03.2020.г.,oбјављене у „Службени листу Града 
Крушевца“ бр. 2/20) – у даљем тексту Измена плана. 

 

Плански основ за израду Плана детаљне регу-
лације: 

 План Генералне регулације „Југ“ ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 12/17). 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана  

 
План генералне регулације „Југ“ (Службени лист 

Града Крушевца, бр.12/17): 
 
ПГР-ом „ЈУГ“ прихваћен је важећи план са ближом 

разрадом (ПДР „Стари аеродром, фаза1“, Службени 
лист града Крушевца, бр. 5/15 - у даљем тексту Основни 
план), односно у списку је планова који остају на снази, 
али је ПГР-ом, такође дата могућност „...ако се укаже 
потреба за изменом планова остављених у примени, ... у 
случају да се укаже потреба за изменом планираних 
намена, а посебно за саобраћајнице,... код промене регу-
лације...“.  

 „Значајна урбанистичка целина стамбено 
мешовите зоне је простор старог Аеродрома који је на 
северној страни у већем делу неизграђена и неуређена 
површина.“ 

 
Урбанистичка целина 4.4. 
 
Површине око 77,40ха обухвата простор ограни-

чен улицама Aeродромском, Жртава фашизма и 
улицом Бруски пут. 

Измене плана односе се на део подцелине 4.4.2., а 
планиране претежне намене у овој урбанистичкој 
потцелини су вишепородично становање свих типова, 
са допунским комерцијалним и другим компа-
тибилним наменама, а пратећа намена је јавне 
функције (дечија заштита) и парковске површине. 

 

Извод из Планиране претежне намене површина 
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1.3. Опис обухвата Измена плана са пописом 

парцела 
 
Граница Измена плана (у даљем тексту граница) 

почиње у југоисточном делу комплекса и иде према 
западу у смеру казаљке на сату јужном границом к.п.бр. 
2656/2 (улица Аеродромска) и пресецајући исту наставља 
у истом правцу јужном границом к.п.бр.: 2635/34, 
2635/33 и 2635/28 (део) до места где се ломи према северу 
пресецајући к.п.бр. 2635/28 (планирана саобрачајница) до 
северне границе исте.Граница се затим ломи према 
истоку, североистоку и северу границом к.п.бр. 2635/28 
до тромеђе к.п.бр.: 2635/28, 2635/32 и 2635/39. Од те 
тромеђе граница се ломи према истоку пресецајући 
поново к.п.бр.: 2635/28 и 2635/37 до источне границе 
к.п.бр. 2635/37. На том месту граница скреће према југу 
источном границом к.п.бр.: 2635/37 и 2635/36 до 
четворомеђе к.п.бр.: 2635/36, 2635/6, 2635/68 и 2635/35. 
Од те четворомеђе граница се ломи према истоку и иде 
северном границом к.п.бр.2635/68 до тромеђе к.п.бр.: 
2635/68, 2635/6 и 2635/9, па према југу до тромеђе к.п.бр.: 
2635/68, 2635/35 и 2635/9, па према истоку до тромеђе 
к.п.бр.: 2635/9, 2635/8 и 2656/2 (улица Аеродромска). Од 
те тромеђе граница управно пресеца учлицу Аеро-
дромску (к.п.бр. 2656/2) до њене источне границе, којом 
се ломи према југу до места одакле је и опис почео.  

Парцеле у обухвату Измена плана: Целе катаста-
рске парцеле: 2635/8, 2635/33, 2635/34, 2635/36 и 
2635/68. Делови катастарских парцела: 2637/1, 
2635/28, 2635/37, 2635/6, 2656/2и 2637/6. 

Катастарске парцеле обухваћене израдом плана 
припадају КО Крушевац. 

Површина обухвата Измена плана је 0.74ха.  
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Постојећа намена површина и објеката 
 
Изменама плана је обухваћено делимично изграђено 

грађевинско земљиште у оквиру дела урбанистичког 
блока Б, које се налази у крајњем југоисточном делу 
Основног плана, односно у делу подблока Б2 и Б3 и 
обухвата укупну површину од 0.74ха.    

Површина у обухвату Измена плана је претежно 
неизграђена и неуређена и заступљене су: 

 
површине јавне намене: 
  
- саобраћајнице, 
- површине и објекти за спорт и рекреацију. 
 
површине остале намене: 
 
- неизграђене и неуређене површине, 
 
1.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.5.1. Енергофлуиди 
 

 Гасификација 
 
На подручју обухваћеном Основним планом 

изграђена је гаснa инсталацијa власништво  Јавног 
предузећа „Србијагас“ из Новог Сада  и то: ниског 

притиска (полиетиленска цев Ø90x11,4mm,) у Аеро-
дромској улици и новопланираној улици насеља. 

 
2. ИЗМЕНЕ ПЛАНА  

    ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
2.1. Планирана концепција простора 
 
2.1.1. Просторна, функционална и  
визуелна концепција подручја плана  
са окружењем 
 
Концепција уређења простора се заснива на 

функционалној подели подручја Плана на 
урбанистичке подблокове, који су већ дефинисани 
Основним планом, са ознакама и дефинисаним 
наменама у оквиру граница подблокова и односу 
према контактним зонама, што је условљено 
потребом за функционалним повезивањем свих 
планираних садржаја, усаглашавањем са даљим 
уређењем локације „Старог аеродрома“ према југу 
(израда ПДР-а „Стари Аеродром - фаза 2“).  

Изменама плана, извршиће се корекција јавних 
саобраћајних површина првенствено наставак улице 
која је планирана Основним планом до улице 
Аеродромске, док планиране намене, у већој мери 
остају исте уз кориговање укупних површина, због 
корекције јавног земљишта у оквиру Измена плана. 

 
Урбанистички подблок Б2, односно део 

подблока у границама Измена плана налази се између 
Аеродромске улице и планираних саобраћајница са 
јужне и западне стране. Приступ садржајима у овом 
подблоку је из планираних саобраћајница. Планирана 
намена је изградња садржаја јавних функција, објекат 
дечије заштите - вртић.    

Планиран је појас зеленила - линеарно зеленило, 
уз Аеродромску улицу, са циљем визуелне заштите, 
ублажавања саобраћајне буке, заштите животне 
средине и естетског обликовања простора. 

Северно од дечијег вртића планирана је пешачка 
стаза, која представља везу између планираних 
садржаја и стамбеног насеља са источне стране. 

 
Урбанистички подблок Б3, односно за део 

подблока, планирано је проширење садржаја и намена 
из Основног плана, односно врши се прерасподела 
површина у оквиру формираних урбанистичких 
целина, а у истој намени (вишепородично становање), 
са дефинисаним урбанистичким параметрима из 
Основног плана. 

Реализација садржаја у овим подблоковим 
планирана је даљом разрадом - урбанистичким 
пројектом. 

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. 
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2.1.2. Поглавље 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, 
поднаслов 3.2. Подела простора на карактери-
стичне целине са планираном наменом површина 
и објеката и  могућим компатибилним наменама, 
наслов Урбанистички блок Б – подблок Б2, 

 
Задржана је подела на целине, односно блокове 

и подблокове из Основног плана, тако да се подручје 
Измена плана односи на део урбанистичког подлока 
Б2 и Б3.  

 
Урбанистички подблок Б2 - део 
 
Површине 0.27ха, ограничен је делом улице 

Аеродромске, са источне стране и планираним 
саобраћајницама са јужне и западне стране, а са 
севера планираном пешачком стазом. 

На овом простору изграђени су објекти који су 
функцији фудбалског терена (свлачионице, 
санитарни простори и др.) и део фудбалског терена. 

 
детаљна намена – јавне функције (дечији вртић) 
 
Планирана је изградња објеката јавних функција 

(дечији вртић) који је већ планиран Основним 
планом, уз кориговање површине парцеле због 
промене саобраћајнице. 

 
компатибилна намена – зеленило (линеарно 

зеленило) 
 
Линеарно зеленило које се планира уз Аеро-

дромску улицу, са циљем визуелне заштите и 
ублажавања саобраћајне буке, заштите од прашине и 
издувних гасова, као и естетског обликовања 
простора.    

 
Урбанистички подблок Б3 - део 
 
Површине 0.07ха, ограничен је планираним 

саобраћајницама са источне и јужне стране и пла-
нираним вишепородичним становањем са западне и 
јужне стране.  

Коригована је површина опредељена за вишепо-
родично становање, које су планиране Основним 
планом, због промене регулације планиране саобра-
ћајнице.  

 
детаљна намена – вишепородично становање; 
 
компатибилна намена – јавне функције (образо-

вање, култура, социјална заштита), комерцијалне 
делатности (пословање, услуге, хотели), спорт и 
рекреација, зеленило.  

На нивоу појединачне парцеле, уз детаљну могу 
бити заступљене планом дефинисане компатибилне 
намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за детаљну намену.  

 
 
 

2.1.3. Поглавље 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, 
тачка 3.2.1. Биланс површина, табела 
урбанистички показатељи – ПЛАНИРАНО стање 
мења се део табеле за урбанистички блок Б и то: 

 

урб.  
блок/ 
подбл. 

Намена 

Повр- 
шина 
под 

блока 
(ха) 

БГП 
Индекс 
заузе- 
тости 

Спрат- 
ност 

 
Б2 

 
Вишепо-
родично 
становање 

 
36.950 

 
63.636 

 
40 

 
П+4, П 

Комерцијалне 
делатности 
 

6.910 

Б3 Вишепо-
родично 
становање 
 

26.334 20.664 40 П+2, П 

Комерцијалне 
делатности 
 

8.856 

 Јавне 

функције 

 

 
2.430 

 
2.430 

 
50 

 
П 

 
 
2.2. Поднаслов 3.3. Услови за уређење и 

изградњу површина и објеката јавне намене, 
тачка 3.3.1. Површине и објекти јавне намене 

 
У првом ставу додаје се: Као површине јавне 

намене дефинисане су: 
 
 Јавне функције (дечији вртић) 

 Саобраћајне површине  

 Пешачка стаза 

 Зелене површине (линеарно зеленило) 
 
Планом је дефинисана детаљна намена простора, 

као и њој компатибилна намена. 
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.  

Став два се замењује следећим: „Приближна 
површина јавног земљишта износи - 11ха 03ар 34м2.“  

Став четири замењује се следећим: „Приближна 
површина осталог грађевинског земљишта износи 
18ха 73ари 66м2.“  

Површине јавне намене утврђене су пописом 
парцела, регулационим линијама и аналитичко - 
геодетским елементима за пренос на терен.  
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Табела: површина и процентуално учешће јавних 
површина на нивоу Плана, замењује се табелом: 

 

Намена 
Површина 
(планирано 

стање) 

Процен 
туално 
учешће 

/% 
 
Саобраћајне јавне 
површине – колске, 
пешачке, паркинг 
простор 

8ха 39ари 45м2  28,19 

Зелене јавне 
површине – парк  2ха 63ара 89м2 8,86 

Остало грађевинско 
земљиште –
комерцијалне 
делатности и 
вишепородично 
становање 

18ха 73ари 66м2 63,95 

УКУПНО 29ха 77ари 00м2 100 

 
2.2.1. Поднаслов 3.3.2. Попис парцела и опис 

локације за јавне површине, садржаје и објекте 
додаје се табела: 
 
Jавне саобраћајне површине – грађевинске 

парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела бр. 1 
(саобраћајница) 

 
КО Крушевац: 
 
Делови: 2635/6, 2635/8, 
2635/28, 2635/33, 2635/34, 
2635/35, 2635/68, 2637/1 и 
2637/6 
Цела: 2635/36 
 

Грађевинска 
парцела бр. 3 
(пешачка стаза) 

 
КО Крушевац: 
 
Делови: 2635/8, 2635/351 и 
2635/68 

 
Jавне површине за јавне функције – грађевинске 

парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела 
 бр. 2 

КО Крушевац: 
Делови: 2635/33 и 2635/34 

 
 
 

Jавне зелене површине – грађевинске парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела  
бр. 4 

КО Крушевац: 
Делови: 2635/8 и 2635/34 

 
2.3. Поднаслов 3.4. Услови за уређење и 

изградњу саобраћајне и комуналне инфра-
структуре, тачка 3.4.1. Регулација саобраћајне 
мреже са нивелацијом терена 

 
(графички прилог бр. 3 "Регулационо-нивела-

циони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина"; графички прилог бр. 4 "План грађе-
винских парцела за јавне намене (са аналитичко 
геодетским елементима за обележавање") 

Наслов Техничке карактеристике саобраћајница, 
став један, тачка шест, додаје се: 

Планирана саобраћајница (О13 – О14 – О10 – О9) 
- Основни план, делимично се укида и планира се 
нова саобраћајница са следећим елементима:    

 планирана саобраћајница (О1 – О2) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 1.50 метара; 

 планирана саобраћајница (О2 – О3 – улица 
Аеродромска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са 
обостраним тротоарима ширине 1.50 метара. 

У оквиру наслова Нивелација, додаје се следећи 
текст:    

У нивелационом смислу посматрани комплекс 
генерално благо пада ка југу и западно ка Државном 
путу I Б реда бр.38. (ул. Бруски Пут).  

Постојећи терен је раван са минималним 
подужним и попречним падовима посматрано на 
нивоу читавог предметног блока са подужним и 
попречним нагибима од 0,3% до 0,5%. 

Због наведене нивелације терена, као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосферске инфраструктуре. 

У нивелационом смислу све постојеће 
саобраћајнице у оквиру предметног комплекса са 
савременим коловозним застором задржавају своје 
нивелете коловоза и тротоара. Уколико се планира 
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.  

 
2.4. Услови за уређење површина за 

инфраструктурне објекте и комплексе 
 

Додаје се следећи текст: (графички прилог бр. 5 
"Водоводна и канализациона мрежа и објекти") 
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Водовод 
 
У новопланираним саобраћајницама се поставља 

секундарна водоводна мрежа. Минимална димензија 
секундарне водоводне мреже износи Ø100мм да би се 
задовољиле противпожарне потребе од 10л/сек, а 
стварне димензије ће се добити одговарајућим 
хидрауличким прорачунима.  

 
Фекална канализација 
 
Нивелационо генерално све новопланиране 

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

У новопланираним саобраћајницама се формира 
мрежа канализације отпадних вода, са одводом према 
кошијском колектору. Минимална димензија уличне 
канализације износи Ø200мм, а стварне димензије ће 
се добити одговарајућим хидрауличким прорачу-
нима. 
 

Атмосферска канализација 
 
Нивелационо је могуће атмосферске воде са 

локације одвести  до планираног колектора у 
планираној саобраћајници која је паралелна са 
Бруским путем у оквиру локације ПДР Стари еродром 
фаза1. Потребно је урадити атмосферску 
канализацију у профилу  саобраћајница унутар 
подручја обухваћено планом. Минимална димензија 
канализационе мреже је Ø 300мм. 

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). 

Није дозвољено мешање атмосферских и отпа-
дних вода. 

 
Услови изградње 
 
 Водовод 
 
На новопланираној мрежи поставити против-

пожарне хидранте Ø80мм и то надземне, са обавезном 
заштитом од смрзавања, на местима на којима не 
ометају нормалну комуникацију и која задовољавају 
услове из противпожарних прописа, на максималном 
растојању од 150м као и на раскрсницама.  

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

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

 

 Канализација отпадних вода 
 
Димензија уличне канализације износи мин 

200мм, а прикључка  150 мм. Падови цевовода су 
према важећим прописима, а услови прикључења 
према техничким прописима ЈКП "Водовод" 
Крушевац. 

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

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

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

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

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

 
 Атмосферска канализација  
 
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 пласти-чних 
материјала, отпорности на темено оптерећење према 
планираном уличном саобраћајном оптерећењу. 

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

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

Ревизионе шахтове поставити на преломима трасе 
као и на правцима на растојањима не већим од 50м. 

Шахтове у које се вода директно слива са 
коловоза (шахтови са сливним решеткама од 
нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) 
градити са таложником дубине 40-50цм. Шахтове 
који воду примају бочно преко сливника градити са 
отвореном бетонском кинетом и шахт поклопцем за 
саобраћајно оптерећење Д400. 

Сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм. 
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Шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) 
елемената.  

Шахт темељити на плочи минималне дебљине 15 цм. 
Сливници треба да су од армирано-бетонских 

цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм. На 
сливнике монтирати сливне решетке.  

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

 
2.1.6. Поднаслов 3.4.3. Електроенергетика 
додаје се следећи текст: (графички прилог бр.6 

"Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и 
објекти ") 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
2.1.7. Поднаслов 3.4,4. Телекомуникације 
 
Додаје се следећи текст: (графички прилог бр.6 

"Електроенергетска и телекомуникациона режа и 
објекти ") 

 
2.1.8. Поднаслов 3.4.5. Снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Додаје се наслов:  
 
Гасификација 
(графички прилог бр.7 - "Енергофлуиди")  
 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа 

„Крушевац-ЦЕНТАР-југ“, од полиетиленских цеви, 
изведена је за снабдевање природнм гасом јужног 
дела Града Крушевца. Постојећи гасоводи на 
планском подручју обезбеђују несметано снабдевање 
природним гасом, свих планираних објеката.  

Нове трасе гасовода од полиетиленских цеви 
Ø40x37mm, планиране су у свим новопланираним 
улицама. 

Дистрибутивни гасовод изводи се од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар.  

Новопланирани објекти не смеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и 
нове 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. 

Минимална висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода 
је 0.8 m. 

Минимална висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви 
до горње коте тротоара) је 1.0 m. 

Минимална висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције) је 1.35m, 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 1.0m, 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 про-
мена апсолутне коте терена. 

За паралелно вођење других инфраструктурних 
инсталација обавезно је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16.0 бар. 

У појасу ширине по 3.0m 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 
земљаних радова ручним ископом.  

 
2.4.4. Поднаслов 3.5. Услови уређења зеленила 

на јавним и површинама остале намене 
 
Додаје се наслов: Општа правила за уређење 

зеленила, и следећи текст:  
Зеленило као намена, сматра се компатибилним 

са свим осталим наменама. Уређење зеленила на 
нивоу Измена плана обухвата површине јавног 
зеленила, као и зелене површине ограниченог 
коришћења. У оквиру површина и објеката јавне 
намене, планира се зеленило у урбанистичком 
подблоку Б2 и у оквиру регулације планиране 
терцијалне саобраћајнице и државног пута IIА реда. 
На површинама остале намене планира се зеленило у 
оквиру вишепородичног становања, у урбанисти-
чком подблоку Б3. 

Општа правила уређења зеленила у обухвату 
Плана: 

 начин уређења и избор зеленила морају да 
буду у складу са планираном наменом простора,  

 зеленило и планирана и постојећа комунална 
инфраструктура морају да буду на растојањима 
прописаним за одређене инсталације, 

 зеленило мора да испуњава еколошке захтеве 
у погледу избора вегетације резистентне на услове 
окружења, као и у функцији доприноса оптималним 
условима  заштите животне средине,  

 Сви радови на уређењу и реконструкцији 
слободних површина изводе се на основу  пројеката 
пејзажног уређења. Пројекат може да садржи и 
елаборат о фитосанитарној заштити, као и друге 
елаборате и услове надлежних институција, уколико 
је потребно. 

 
Зеленило јавног коришћења на површинама 

јавних намена 
 
Урбанистички подблок Б2: 
 
– зеленило планираног објекта дечје заштите 
 
Зеленило има превасходно заштитну, хигијенско-

санитарну и декоративну улогу. Композиционо 
решење и избор врста условљени су организацијом 
простора у оквиру комплекса, као и захтевима 
едукативног, рекреативног и забавног карактера.  
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Осим општих правила уређења за зеленило у овој 
целини важе и следећа правила: 

 На парцели обезбедити минимално 10-12% 
зелених површина. 

 Зеленило формирати у виду компактних 
засада листопадне и четинарске вегетације (заштита 
од буке, аерозагађења,  заштита од ветра, гасова, 
прашине, вибрација). 

 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 опремље-
не одговарајућим опремом и мобилијаром.опремање 
одговарајућом опремом и мобилијаром. 

 
Линеарно зеленило у оквиру регулације јавних 

саобраћајница  
 
Линеарно зеленило обухвата тракасте травне 

површине (зелене баште) и дрвореде дуж саобра-
ћајница.  

Осим општих правила уређења за зеленило у 
оквиру регулације јавних саобраћајница важе и 
следећа правила:  

 Дрворед и друго линеарно зеленило не сме да 
угрожава одвијање колског и пешачког саобраћаја. 

 Дрворед се формира на основу ширине 
профила и оријентације улице. 

 Избор врсте, густина садње, положај на тротоару 
и сл. морају да буду у функцији засене тротоара, заштите 
околних објеката од буке и издувних гасова, као и 
спречавања формирања тунела у коме се задржава 
загађење које стварају аутомобили. 

 
Зеленило ограниченог коришћења на 

површинама осталих намена 
 
Урбанистички подблок Б3: 
 
зеленило планираног вишепородичног становања 
 
У зеленило у стамбеним зонама спадају мање 

зелене површине парковског карактера, зелене траке 
између стамбених објеката, предбаште и сл. Зеленило 
стамбених зона укључује и пејзажно-архитектонске 
елементе (стазе, дечја игралишта, елементе за 
рекреацију и сл.). Садржаји намењени корисницима 
различитих старосних и интересних група планирају 
се у одвојеним мањим целинама. Нарочито је важно 
планирати биљне врсте које имају контролисани раст 
и не угрожавају кориснике, као ни становнике дела 
блока. Планирати отпорне декоративне врсте са 
позитивним утицајем на животну средину, а 
коришћење жбунастих и цветних врста свести на 
акцентовање улаза и одређених архитектонских 
елемената. 

 
 
 

Правила грађења 
 
За све зелене површине важе општа правила 

грађења која се примењују приликом подизања 
зеленила. 

 Садња се може вршити само на основу 
пројекта. 

 При избору врста избегавати инвазивне и 
неиспитане егзоте.  

 Дефинисати услове за садњу само одраслих 
негованих садница са јасно израженим 
карактеристикама које задовољавају квалитете везане 
за здравствено и физичко стање и димензије.  

 Техничком документацијом дефинисати 
услове за правилну садњу, заштиту садница, 
растојања од објеката и комуналних инсталација, 
безбедност корисника простора, густине садње и сл. 

 У зеленој површини може се постављати 
одговарајућа опрема и мобилијар на начин који не 
угрожава зеленило.  

 
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. Поднаслов 3.6. Услови и мере заштите 

простора  
 

2.6.1. Услови и мере заштите од пожара 
 
Став један, алинеја шест, замењује се следећим 

тектом:  
 уз инвестиционо - техничку документацију, 

за одређене врсте објеката у складу са чланом 33. и 
34. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник 
РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни 
пројекат заштите од пожара.  

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

 
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 (дечији 
вртић), 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 
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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 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 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. 

 
2.7. Поднаслов 3.7. Услови којима се 

површине и објекти јавне намене чине 
приступачним особама са инвалидитетом 

 
У ставу један, „Правилник о техничким 

стандардима приступачности...“, замењује се 
следећим: Правилник о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама (Службени 
гласник РС, бр. 22/2015).      

После става један, додаје се нови став и следећи 
текст: 

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 уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом (Службени 
гласник РС, бр. 33/06 и 13/16).  

 
2.8. Поднаслов 3.10. Локације за даљу разраду 

урбанистичким пројектом или расписивање 
конкурса 

 
У ставу један, после тачке додаје се следећа 

реченица:  
За подблок Б2 обавезна је израда урбанистичког 

пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду 
локације, обзиром да се ради о објекту јавних 
функција, како би се прецизније дефинисало једи-
нствено урбанистичко и архитектонско решење и 
прецизирали габарити и капацитети објекта и пратеће 
инфраструктуре.   

  
2.9. Поднаслов 4.2. Посебна правила 

урбанистичке регулације, тачка 4.2.5. Посебна 
правила градње за подблок Б2 

 
Замењују/ Додају се алинеје испод наслова 

следећим текстом:  
за део подблока Б2 – Измене плана 
 
детаљна намена - јавне функције (дечији вртић) 
 
Планирана је изградња објеката јавних функција 

(дечији вртић) који је планиран и Основним планом, 
уз кориговање површине парцеле због промене 
саобраћајнице. 

За изградњу објеката из области јавних функција, 
поред урбанистичких услова одређених планом, 
користе се и критеријуми и нормативи по 
класификацији, у зависности од врсте и класе објекта, 
у доносу на планирани капацитет (број деце) 

Правилник о ближим условима за оснивање, рад 
и обављање делатности предшколске установе 
(Службени гласник РС, бр. 1/19).  

 
компатибилна намена – зеленило (линеарно 

зеленило),   
 
Планира се дуж улице Аеродрумске, са циљем 

визуелне заштите, заштите од загађења, ублажавања 
буке, естетског обликовања простора, као и заштите 
инфраструктурног појаса, линијско зеленило 
организовано у виду зелених баштица са дрворедом 
жбунастих врста и травњаком, са урбаним 
мобилијаром, клупама и сл. 
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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 и 
слободних 
површина 

дечији  
вртић 
(ДВ) 

у складу са 
стандардима 
за конкретану 
врсту објеката 

слободно-
стојећи 

50 40 

 
Локација за дечији вртић обухвата: 
земљиште под објектом, двориште са 

игралиштем и травнатим површинама и стазама за 
пешаке, доставне површине, противпожарни пут, 
паркинг простор и др. 

Бруто развијена грађевинска површина објекта се 
планира са мин 6.5м² по детету. 

Приликом пројектовања посебну пажњу 
обратити на положај објекта, правилну орјентацију и 
неопходан број и величину просторија. 

 
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. 

Објекат максимално удаљити од саобраћајница и 
заштитити од извора буке. 

 
изградња помоћних објеката 
 
Све помоћне просторије планирати у оквиру 

објекта. Није дозвољена изградња помоћних објеката, 
изузев отворених терена и урбаног мобилијара за игру 
и боравак деце на отвореном. (у складу са 
Правилником и према типу и намени објекта) 

 
индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости је 50%. 
 
висина и спратност објекта 
 
Максимална спратност објекта је П. 
Висина објекта  у складу са стандардима за 

конкретану врсту објеката. 
 
међусобна удаљеност објеката 
 
Минимално растојање објекта од другог објекта у 

односу на фасаду са отворима, мора бити најмање 1 

висина вишег објекта, а у односу на фасаду без отвора 
1/2 те висине. 

 
површина парцеле 
 
Површина парцеле је 30м²/кориснику. Површина 

објекта је 8м²/кориснику. 
 
архитектонско обликовање објеката 
 
При планирању и реализацији максимално 

користити нова техничка и технолошка решења у 
циљу енергетски ефикасније градње.  

Препоручена орјентација просторија за децу је 
југ-југоисток јер се овом орјентациом обезбеђује 
правилна инсолација и остварују повољни услови за 
рад и боравак. Пожељно је да соба за децу буде 
осунчана мин 2 сата дневно. 

 
Осим наведених објекти дечије заштите морају да 

испуњавају и следеће услове: 
 да имају приступни пут 
 да је грађевинско земљиште опремљено 
 да испуњава све норме у погледу звучне, 

хидро и термоизолације 
 да материјали коришћени у изградњу и 

опремању ентеријера буду безбедни у погледу пожара 
и  складу са важећим прописа из ове области 

 да сви објекти испуњавају прописану 
законску регулативу из области енергетске ефи-
касности 

 да се сви објекти и површине прилагоде 
особама са инвалидитетом 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинске парцеле, 

оградом максималне висине  1.5m (зидани парапетни 
део максималне висине 0.6m). Пожељно је да буде 
прожета живицом и то од врста које немају трње, а 
нарочито отровне делове биљака (плодове и лишће). 

 
паркирање 
 
У оквиру планиране намене неопходно је 

предвидети отворене површине и/или гаражни 
простор за стационирање возила запослених и 
посетилаца, према важећим нормативима.  

 
зеленило 
 
Планирано је минимум 40% озелењених 

површина, од тога 30% у директном контакту са тлом. 
Задовољити норматив од најмање 10m2 отвореног и 
зеленог простора по детету.  Ободом парцеле 
формирати заштитни зелени појас.   

Користити садни материјал високих биолошких и 
декоративних вредности. Биљке не смеју да имају 
токсичне делове, бодље, не смеју да буду са списка 
најпознатијих алергена, медоносне врсте и др. које 
због својих карактеристика, могу да изазову неже-
љене ефекте. 
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услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.0. Тачка 4.2.6. Посебна правила градње за 

подблок Б3 
 
Додаје се алинеја са следећим текстом:  
за део подблока Б3 (Измене плана) -   
Укупна површина за вишепородично становање у 

оквиру подблока Б3, која је опредељена Основним 
планом, је коригована због промене регулације сао-
браћајнице.   

Правила уређења и правила грађења, као и сви 
урбанистички параметри су исти, односно 
задржавају/примењују се из Основног плана.  

Урбанистички параметри, правила уређења и 
правила грађења су исти, односно примењује се 
Основни план – за подблок Б3.    

 
 
4.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана 
 
Методолошки приступ у изради се заснива на 

изменама делова Основног плана (ПДР „Стари 
аеродром фаза 1“, Службени лист града Крушевца, бр. 
--) текстуалног дела и графичких прилога, који се 
односе на означену локацију у обухвату Измена 
плана.   

Основни план се задржава и остаје у примени, 
осим делова који су наведени у Изменама плана, 
односно примењује се: садржај, текст (осим за 
означени део), називи, ознаке поглавља и графички 
прилози (осим графичких прилога у деловима који се 
односе на Измене плана). 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.2. Графички прилози 
 
Саставни део Измене пана који се односе на део 

подблока Б2 и Б3, 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: 350-741/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 27., члана 35. став 7., члана 46. и 

члана 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. 
РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 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. гл. РС” бр. 32/19) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020.године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 2“  
У ДЕЛУ УРАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 7.2. 

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне Плана 

генералне регулације „Исток 2“ у делу урбанистичке 
целине 7.2 . у Крушевцу (у даљем тексту измене и 
допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Предмет Измена и допуна плана је промена 

дозвољеног индекса заузетости у урбанистичкој 
целини 7.2. Постојећа просторна и урбанистичка 
организација комплекса има капацитета за даљу 
изградњу и уређење комплекса. Променом би се 
рационално искористило земљиште уз очување 
функционалности и заштите подручја. 

Измена и допуна плана проистиче из детаљне 
анализе и разраде планских решења важећег плана уз 
поштовање плана вишег реда и важећих прописа и у 
складу је са основним концептом намене површина 
ширег подручја. Планирани садржаји су усклађени са 
наменом из окружења и дефинисаним претежним 
наменама из плана вишег реда. 

Измене и допуне плана се односе на све делове 
Плана генералне регулације „Исток 2“ у Крушевцу 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/17) чија је измена 
условљена и подразумева се овом променом. 

Измена и допуна обухвата урбанистичку целину 
7.2 што чини површину од око 26,5 ха.  
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Члан 3. 
 
Генералним урбанистичким планом Крушевац 

2025 („Сл. лист града Крушевца“ бр.3/15), подручје 
плана обухвата део просторне привредно радне зоне 
„Исток“.  

У овој зони, осим привредних делатности, 
планирано је увођење и других намена, пре свега 
комерцијалних делатности. Уз привредне делатности 
планиранe су површине заштитног зеленила.       

       
Члан 4. 

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора произилазе из концепта 
реализоване намене површина у оквиру самог 
комплекса и у окружењу и исказаних потреба за 
даљим развојем и одговарајућом функционалном 
организацијом у складу са условима локације.  

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање урбани-
стичких услова за даљи развој целине. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја.  

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и плани-
ране намене која подразумева привредне или ко-
мерцилне делатности. 

Развој ових делатности усмерен је и на 
формирање нових простора стварањем планског 
основа за изградњу ових садржаја.  

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 180 дана, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
  

Члан 8. 
 

Средства за израду Измене и допуне плана 
обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана а 

носилац израде је надлежни орган Градске управе 
града Крушевца, Oдељење за урбанизам и грађеви-
нарство.  

Стручне послове израде Измене и допуне плана 
извршиће привредно друштво Центар за урбани 
развој и архитектуру Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измена и допуна Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном 
листу. 

Излагање нацрта Измена и допуна Плана 
генералне регулације на јавни увид биће извршено у 
просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
 Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене и допуне Планa нe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Измене и 

допуне Плана у аналогном облику и 6 примерака 
Измене и допуне  Плана у дигиталном облику. 

 
Члан 12. 

 
 Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-742/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 27., члана 35. став 7., члана 46. и 

51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 , 
145/14, 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. гл. 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 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ЦЕНТАР“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене и допуне Плана 

генералне регулације „Центар“ у Крушевцу   (у даљем 
тексту измене и допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне плана се односе на доношење 

одредби за ситуације које нису предвиђене матичним 
планом, а тичу се катастарских парцела у изграђеним 
целинама, које су планиране за породично становање, а 
за њихове карактеристике које се тичу: облика, површине 
и изграђености нису дати урбанистички услови. 

Овим изменама и допунама задржава се конти-
нуитет у постигнутом и планираном урбаном развоју 
подручја и не ремети се постојећа урбана матрица. 

Измена и допуна плана проистиче из детаљне 
анализе и разраде планских решења важећаг плана уз 
поштовање урбанистичког плана шире зоне и 
важећих прописа и у складу је са основним концептом 
намене површина ширег подручја.  

Измене и допуне плана се односе на делове Плана 
генералне регулације „Центар“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 14/16) чија је измена условљена 
и подразумева се овом променом. 

Измене и допуне плана се односе на обухват 
матичног плана који чини централну градску зону и 
намену породичног станавања. 

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана обухватају део централне 

градске зоне у којој је планирана намена породичног 
становања одређеног типа и у ком је формирана 
урбана матрица предуслов настављања континуитета 
у постигнутом степену урбаних вредности. 

 
Члан 4. 

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора произилазе из постигнутог урбаног 
развоја у реализованим урбанистичким целинама са 
наменом породичног становања и из исказаних потреба 

за адекватним параметрима ради спровођења плана у 
целини, а који не нарушавају постигнуте вредности.  

 
Члан 5. 

 
Основни циљ је стварање услова за уређење и 

изградњу простора у обухвату измена и допуна 
Плана. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског основа, 

постављених принципа и циљева и планиране намене. 
 

Члан 7. 
 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 180 дана, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
  

Члан 8. 
 
Средства за израду Измене и допуне плана 

обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе 
града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађе-
винарство.  

Стручне послове израде Измене и допуне плана 
поверавају се привредном друштву Центар за урбани 
развој и архитектуру Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после извршене 
стручне контроле, излаже нацрт Измене и допуне Плана 
на јавни увид у трајању од 15 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене и допуне Плана 
генералне регулације на јавни увид биће извршено у 
просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене и допуне Планa нe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Измене и 

допуне Плана у аналогном облику и 6 примерака 
Измене и допуне  Плана у дигиталном облику. 

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-743/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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259 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7., 

члана 46. и члана 51.б Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14, 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. гл. 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 25.09.2020.године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ЦЕНТАР 2“ У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР.810 

и 2312/2 ОБЕ КО КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне Плана  

детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу   у делу 
к.п.бр. 810 и 2312/2 обе КО Крушевац(у даљем тексту 
измена и допуна Плана). 

 
Члан 2. 

 
Непосредни предмет Измене и допуне плана је 

промена регулационе и грађевинске линије са свим 
подразумеваним изменама графичког и текстуалног 
дела плана, а ради проширења (доградње и 
надградње) и омогућавања пренамене објекта у 
стамбено – пословни. 

Измене и допуне плана се односе на све делове 
текстуалног дела и све делове графичких прилога 
Плана детаљне регулације „ЦЕНТАР 2“ у Крушевцу 
(Службени лист града Крушевца, бр.8/18) и његових 
измена и допуна, чија је измена условљена и 
подразумева се променом и евентуално другим 
променама које из ње проистичу. 

Граница измена и допуна обухвата делове 
кат.пар.бр. 810 и 2312/2 обе КО Крушевац што чини 
површину од око 48а.  

Граница  подручја, приказана у графичком 
прилогу, може се сматрати коначном, а од ње су 
могућа мања одступања.  

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „Центар“ у Кру-

шевцу (Службени лист града Крушевца, бр. 11/18) 
опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР ЦЕНТАР 2.  

ПГР „ЦЕНТАР“ у Крушевцу (Службени лист гра-
да Крушевца, бр. 11/18) обухвата део централне 
градске зоне коју у обухвату плана карактерише 
разноврсност планираних претежних намена: типови 
вишепородичног и породичног становања каракте-
ристични за средње густине становања, комерцијалне 
делатности, у мањој мери јавне функције, као и 
вишепородично становање у реализованим целинама 
и значајни градске јавне површине. Изменама и 
допунама плана прецизно се одређује и мења 

регулациона линија објекта познатог по називу - 
КОЦКА. 

Подлога за израду плана је катастарско топо-
графски план оверен од стране лиценциране геодет-
ске организације. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи се односе на рационали-

зовање коришћења земљишта. 
 

Члан 5. 
 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за 
даљи развој и унапређење постојећег формираног 
градског ткива.  

Очекивани резултат је омогућавање реконстру-
кције објеката, унапређење њиховог коришћења, као 
и коресподенције самог објекта са јавним простором 
у окружењу. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и 
подразумева за планирану детаљну намену стамбено 
- пословну делатност (становање, услуге, трговине, 
пословање и сл.). 

Развој подручја усмерен је на усклађивање 
регулационе линије са развојним плановима за 
реконструкцију објекта и уређење слободних и 
зелених површина. 

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне целине у граду неопходно је планирање 
усмерити на високи квалитет и највише стандарде у 
планирању и пројектовању. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 180 дана, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
  

Члан 8. 
 
Средства за израду Измене и допуне плана 

обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе 
града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађе-
винарство.  

Стручне послове израде Измене и допуне плана 
поверавају се привредном друштву Центар за урбани 
развој и архитектуру Парадигма д.о.о. Крушевац.    

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измена и допуна Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измена и допуна Плана детаљне 
регулације на јавни увид, биће извршено у просто-
ријама Градске управе града Крушевца. 
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Члан 10. 
 

Зa потребe израдe Измене и допуне Планa нe 
приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Измене и 

допуне Плана у аналогном облику и 6 примерака 
Измене и допуне  Плана у дигиталном облику. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-744/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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260 
На основу члана 27., члана 35. став 7., члана 46. и 

члана 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. 
РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 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. гл. 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 25.09.2020.године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ТРГ КОСТУРНИЦА“ У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ 

УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ В2 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне Плана  

детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу   у 
делу урбанистичке подцелине В2 (у даљем тексту 
измена и допуна Плана). 

 
Члан 2. 

 
Предмет Измена и допуна плана је усклађивање 

дозвољене спратности и висине објеката са изгра-
ђеним објектима у непосредном окружењу, као и 
усклађивање максималног индекса заузетости са 
урбанистичким планом шире зоне, и то све у 
урбанистичкој потцелини В2.  

Изменама и допунама плана прецизираће се 
одреднице које се односе на положај објеката на 
парцели у истој урбанистичкој потцелини.  

Ове Измене и допуне плана се односе на све 
делове текстуалног дела и све делове графичких 
прилога Плана детаљне регулације „Трг Костурница“ 
у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 14/16) 
чија је измена условљена и подразумева се овом 
променом. 

Граница измена и допуна обухвата урбанистичку 
потцелину В2 што чини површину од око 37а.  

         
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана обухватају део централне 

градске зоне коју у обухвату измена и допуна плана  
карактерише планирана намена вишепородичног 
становања одређеног типа. 

       
Члан 4. 

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора произилазе из концепта реализо-
ване намене површина у окружењу и исказаних 
потреба за адекватним садржајима и одговарајућом 
функционалном организацијом у складу са условима 
локације.  

Основни принципи се односе на рационали-
зовање коришћења земљишта. 

 
 

Члан 5. 
 
Основни циљ је стварање услова за уређење и 

изградњу простора у обухвату измена и допуна Плана. 
Очекивани резултат је привођење намени у складу 

са архитектонско – обликовним карактеристикама по-
дручја и очекивањима власника и корисника простора и 
стварање услова за развој планираних намена. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и планиране 
намене. 

Члан 7. 
 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 180 дана, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
  

Члан 8. 
 
Средства за израду Измене и допуне плана 

обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе 
града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство.  

Стручне послове израде Измене и допуне плана 
поверавају се привредном друштву Центар за урбани 
развој и архитектуру Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после извр-
шене стручне контроле, излаже нацрт Измена и допуна 
Плана на јавни увид у трајању од 15 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измена и допуна Плана детаљне 
регулације на јавни увид биће извршено у просто-
ријама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене и допуне Планa нe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Измене и 

допуне Плана у аналогном облику и 6 примерака 
Измене и допуне  Плана у дигиталном облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-745/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 27., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
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. гл. РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Уједињене нације“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана оквирно је одређена ПГР-ом 

„Запад 1“ у Крушевцу(Службени лист града Кру-
шевца, бр.02/2020), у североисточном делу и обухвата 
део опште стамбене зоне „Запад“ у оквиру урбани-
стичке целине 5.3., у непосредном контакту са центра-
лном градском зоном према истоку. 

Планом је обухваћена површина од око 14,28 
хектара, између улица Краља Милутина са истока,  
Ул. Милетине буне са југа, затим улицом Луја 
Пастера са запада и железничке пруге, односно Ул. 
Железничке са севера.            

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна гра-
ница биће дефинисана у фази припреме Нацрта Плана.  

 
Члан 3. 

 
Смернице за израду предметног Плана дефи-

нисане су ПГР-ом „Запад 1“ у Крушевцу(Службени 
лист града Крушевца, бр.02/2020), којим је одређена 
планирана претежна намена и опредељена површина 
за коју је неопходна даља разрада, у оквиру 
урбанистичке целине 5.3.  

За урбанистичку целину 5.3. утврђена је обавеза 
израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена у оквиру ове целине је становање 
густине преко 200ст/ха, типа ВС-04, а компатибилне 
и пратеће намене су комерцијалне и привредне 
делатности, вишепородично и породично становање, 
спорт и рекреација, парк и недостајући садржаји и 
објекти јавне намене.   

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, уз 
примену савремених стандарда, чиме се стварају 
услови за уређење површина у складу са планираном 

наменом и рационално коришћење грађевинског 
земљишта и комуналне инфраструктуре. 

Планирана претежна намена усаглашена је са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви планирања засно-
вани на принципима одрживог развоја, унапређењу 
постојећег грађевинског фонда, у складу са савременим 
еколошким захтевима и дефинисаним параметрима, као 
и уређење јавних зелених површина и других јавних 
простора у оквиру насеља.  

Такође, један од основних принципа планирања је 
уређење и заштита простора и адекватно опремање 
постојећих стамбених зона, савременом инфрастру-
ктуром и недостајућим садржајима, у циљу унапре-
ђења квалитета становања, повећања енергетске 
ефикасности и заштите подручја плана.        

 
Члан 5. 

 
Општи циљ израде Плана је стварање планског 

основа за дефинисање детаљне намене, траса и 
капацитета саобраћајне и друге комуналне 
инфраструктуре, уређења јавних простора и зона 
становања.    

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 су: 
 Организација и уређење дела постојећег 

стамбеног комплекса уз унапређење и уклапање у 
урбану структуру и стратешка опредељења развоја 
града и уређења површина јавне намене; 

 Дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, правила уређења и грађења и коридора и 
капацитета саобраћајне и комуналне инфраструктуре; 

 Унапређење квалитета живота, решавање 
комуналних проблема и заштита простора.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања заснива се на 

разради планских решења из плана вишег реда, који 
представља плански основ за израду овог Плана (ПГР 
Запад 1), са основним смерницама уређења и заштите 
планског подручја. Такође, План је основ за 
дефинисање детаљне намене површина, уређење 
површина јавне намене и даљи плански развој опште 
стамбене зоне и усклађивања са савременим 
еколошким захтевима урбаног развоја града.    

Планирана намена је: вишепородично становање 
типа ВС-04, компатибилне намене: становање типа 
ПС-01 и ПС-02, комерцијалне делатности, спорт и 
рекреација, пратећа намена: парк и јавне функције.  
Планирано уређење предметног подручја, усмерено је 
на унапређење постојећих намена у стамбеној зони и 
уређење простора, који је изграђен, а у циљу 
повећања комфора и квалитета становања и 
рационалног коришћења грађевинског земљишта.    

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
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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 1.856.400,00 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: 350-746/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 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. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„РАВЊАК 2Б“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Равњак 2Б“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у централном делу ПГР-а 

„Запад 1“ у Крушевцу (Службени лист града 
Крушевца, бр.02/2020), укупне површине од око 8,0ха 
у делу урбанистичке целина 5.7., означен као 
урбанистичка подцелина 5.7.4. и обухвата западни део 
опште стамбене зоне.    

Оквирно, граница плана обухвата део насеља у 
контакту са „војним комплексом Равњак“ са запада, 
обухватајући појас између улица Петра Добрњца на 
северу и Краља Александра Првог са јужне стране.   

Граница Плана приказана у графичком прилогу, 
може се сматрати прелиминарном, а коначна граница 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „Запад 1“ у Крушевцу(Службени лист 

града Крушевца, бр.02/2020) опредељене су зоне и 
целине за које је обавезна израда плана детаљне 
регулације, што се односи и на предметни план, који 
обухвата простор у делу урбанистичке целине 5.7., 
означена као потцелина 5.7.4.   

Планирана претежна намена је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ВС-02, а као компатибилне 
и пратеће намене планиране су комерцијалне 
делатности, спорт и рекереација, привредне 
делатности и комунална инфраструктура. Планом је 
дефинисана основна саобраћајна матрица, као и 
комплетно опремање комуналном инфраструктуром, 
„опредељене су зоне за које је обавезна израда 
планова детаљне регулације и услови заштите са 
утврђеним заштитним зонама.“ 

„Становање густине до 100ст/ха је претежна 
планирана намена у оквиру грађевинског подручја. 
Планом се омогућава изградња објеката допунских, 
компатибилних намена из области комерцијалних и 
привредних делатности и спорт и рекреација.“  

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 стандардима планирања, чиме се 
стварају услови за уређење и опремање површина у 
складу са опредељеним наменама.   

Планирана претежна намена на основу плана 
вишег реда је становање типа ПС-01 и ВС-02, 
комерцијалне и привредне делатности и комплетно 
опремање неопходном саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром.    

Унапређење постојећег грађевинског фонда уз 
рационално коришћење грађевинског земљишта и  
„осавремењавање и подизање нивоа услуга“ у свим 
делатностима, заштита животне средине и 
успостављање зона заштите око војног комплекса, 
доприноси унапређењу квалитета становања.    

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање услова за 

уређење и опемање простора у складу са опредељеном 
детаљном наменом, решавање имовинских односа, нове 
локације са одговарајућим јавним садржајима и 
недостајућа комунална инфраструктура.   

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: 

 дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, уређење површина јавне намене, решавање 
имовинских односа и рационално коришћење простора,  

 даљи развој и унапређење постојећих намена, 
решавање уочених комуналних проблема и уређење 
површина јавне намене,   

 дефинисане урбанистичке, просторне и техничке 
мере за унапређење простора, успостављање трајне 
регулације и заштите на свим нивоима. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања се заснива на 

разради планских решења из плана вишег реда, 
односно представља плански основ за дефинисање 
површина јавне намене и даљи плански развој дела 
постојећег стамбеног насеља.  

Планирана претежна намена на основу плана вишег 
реда: становање типа ПС-01 и ВС-02, компатибилне 
намене: комерцијалне делатности и спорт и рекреација, а 
пратећа: комунална инфраструктура.     

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на унапређењу постојећих намена, уређењу 
дела стамбеног насеља и комплетно опремање 
саобраћајном и комуналном инфраструктуром.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
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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 1.360.000,00 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: 350-747/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 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. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПАКАШНИЦА 1“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Пакашница 1“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у источном делу ПГР-а 

„Запад 1“, у Крушевцу (Службени лист града Кру-
шевца, бр.02/2020),укупне површине од око 18,74ха у 
делу урбанистичке целине 5.11., означен као урба-
нистичка подцелина 5.11.1. и обухвата северни део 
приградског насеља Пакашница, око Ул. Војводе 
Мишића.   

Оквирно, граница плана обухвата део насеља 
Пакашница, уз улицу Војводе Мишића, која пролази 
централним делом Плана, правца север – југ и 
делимично прати ток Гарског потока, који чини 
источну границу, са јужне стране границом је 
обухваћено постојеће насеље до „војног комплекса 
Пакашница“, са западне и северне стране је комплекс 
Новог гробља са планираним проширењем, све у КО 
Пакашница.    

Граница Плана приказана у графичком прилогу, 
може се сматрати прелиминарном, а коначна граница 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „Запад 1“ у Крушевцу (Службени лист 

града Крушевца, бр.02/2020), опредељене су зоне и 
целине за које је обавезна израда плана детаљне 
регулације, што се односи и на предметни план, који 
обухвата простор у делу урбанистичке целине 5.11., 
означена као потцелина 5.11.1.   

Планирана претежна намена је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а као компатибилне 
и пратеће намене планиране су комерцијалне дела-
тности, привредне делатности, спорт и рекереација, 
зеленило и недостајућа комунална инфраструктура.  
Планом је дефинисана основна саобраћајна матрица, 
као и комплетно опремање комуналном инфра-
структуром, „опредељене су зоне за које је обавезна 
израда планова детаљне регулације и услови заштите 
са утврђеним заштитним зонама.“ 

„Становање густине до 100ст/ха је претежна 
планирана намена у оквиру грађевинског подручја. 
Планом се омогућава изградња објеката допунских, 

компатибилних намена из области комерцијалних и 
привредних делатности и спорт и рекреација.“  

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 стандардима планирања, чиме се 
стварају услови за уређење и опремање површина у 
складу са опредељеним наменама.   

Планирана претежна намена на основу плана 
вишег реда је становање типа ПС-01 и ПС-02, 
комерцијалне и привредне делатности, заштитно 
зеленило и комплетно опремање неопходном 
саобраћајном и комуналном инфраструктуром, као и 
регулација Гарског потока.   

Унапређење постојећег грађевинског фонда, рацио-
нално коришћење грађевинског земљишта,  „осавреме-
њавање и подизање нивоа услуга“ у свим делатностима, 
а тиме и заштите животне средине, доприноси 
унапређењу квалитета становања и жвотног стандарда. 

   
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање услова за 

уређење и опемање простора у складу са 
опредељеном детаљном наменом, решавање 
имовинских односа, нове локације са одговарајућим 
јавним садржајима.   

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: 

 дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, уређење површина јавне намене, решавање 
имовинских односа, унапређење делатности и 
рационално коришћење простора,  

 даљи развој и унапређење постојећих намена, 
решавање комуналних проблема приградског насеља 
и уређење површина јавне намене,   

 остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора, успостављање трајне 
регулације и заштита на свим нивоима. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања се заснива на 

разради планских решења из плана вишег реда, 
односно представља плански основ за дефинисање 
површина јавне намене и даљи плански развој дела 
постојећег стамбеног насеља.  

Планирана претежна намена на основу плана 
вишег реда: становање типа ПС-01 и ПС-02, 
компатибилне намене: комерцијалне и привредне 
делатности, а пратећа: заштитно зеленило, уз 
комплетно опремање неопходном саобраћајном и 
комуналном инфраструктуром, као и регулација 
Гарског потока.    

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на унапређењу постојећих намена, уређењу 
дела стамбеног насеља и комплетно опремање 
саобраћајном и комуналном инфраструктуром.   
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Члан 7. 
 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, 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 1.686.000,00 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: 350-748/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 
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. гл. РС” бр. 
32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПАКАШНИЦА 2“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Пакашница 2“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у источном делу ПГР-а 

„Запад 1“ у Крушевцу (Службени лист града 
Крушевца, бр.02/2020), укупне површине од око 
35,30ха у делу урбанистичке целинe 10.2., означенa 
као урбанистичка подцелина 10.2.1. и обухвата јужни 
део приградског насеља Пакашница, око Ул. Војводе 
Мишића - општински пут О13.   

Оквирно, граница плана обухвата део насеља 
Пакашница, уз улицу Војводе Мишића, која пролази 
централним делом Плана, правца север – југ и прати 
ток Гарског потока, од „војног комплекса 
Пакашница“, са севера, до јужне границе 
грађевинског подручјa, све у делу КО Пакашница.    

Граница обухвата Плана приказана је у 
графичком прилогу и може се сматрати 
прелиминарном, а коначна граница биће дефинисана 
у фази припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „Запад 1“ у Крушевцу (Службени лист 

града Крушевца, бр.02/2020),опредељене су зоне и 
целине за које је обавезна израда плана детаљне 
регулације, што се односи и на предметни план, који 
обухвата простор у делу урбанистичке целине 10.2., 
односно део „рубне зоне ЈУГ“.    

Планирана претежна намена је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-03, а као компатибилне 
и пратеће намене планиране су комерцијалне 
делатности, привредне делатности, спорт и 
рекереација, зеленило и недостајућа комунална 
инфраструктура.  Планом је дефинисана основна 
саобраћајна матрица, као и комплетно опремање 
комуналном инфраструктуром, „опредељене су зоне 
за које је обавезна израда планова детаљне регулације 
и услови заштите са утврђеним заштитним зонама.“ 

„Становање густине до 100ст/ха је претежна 
планирана намена у оквиру грађевинског подручја. 
Планом се омогућава изградња објеката допунских, 
компатибилних намена из области комерцијалних и 
привредних делатности и спорт и рекреација.“  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, подразумевају 

детаљну разраду у складу са смерницама плана вишег 
реда и савременим стандардима планирања, чиме се 
стварају услови за уређење и опремање површина у 
складу са опредељеним наменама у делу рубне зоне 
града.  

Планирана претежна намена на основу плана 
вишег реда је становање типа ПС-01 и ПС-03, уређење 
комплекса за спорт и рекреацију и комплетно 
опремање неопходном саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром и регулација Гарског потока.   

Унапређење постојећег грађевинског фонда, 
рационално коришћење грађевинског земљишта,  
„осавремењавање и подизање нивоа услуга“ у свим 
делатностима, а тиме и заштите животне средине, 
доприноси унапређењу квалитета становања и 
квалитета живота становника овог приградског 
насеља.   

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је плански основ за 

уређење и опемање дела приградског насеља у складу 
са планираним наменама, уређење површина јавне 
намене, решавање имовинских односа, опремање 
локација недостајућим садржајима.    

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 и унапређење 
изграђеног ткива и решавање уочених комуналних 
проблема, 

 детаљнa намена површина и објеката, 
уређење површина јавне намене, решавање 
имовинских односа, унапређење делатности и 
рационално коришћење простора,  

 дефинисање просторних и техничких услова 
за унапређење коришћења простора, као и заштита на 
свим нивоима. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања се заснива на 

разради планских решења из плана вишег реда, 
односно представља плански основ за дефинисање 
површина јавне намене и даљи плански развој дела 
постојећег стамбеног насеља.  

Планирана претежна намена на основу плана 
вишег реда: становање типа ПС-01 и ПС-03, 
компатибилне намене: комерцијалне и привредне 
делатности, а пратећа: спорт и рекреација, комплетно 
опремање недостајућом саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром и регулација Гарског потока.    

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на унапређењу постојећих намена, уређењу 
дела стамбеног насеља и комплетно опремање 
саобраћајном и комуналном инфраструктуром.   
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Члан 7. 
 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, 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 2.894.600,00 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: 350-749/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 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. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЛАЗАРИЦА 4А“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Лазарица 4А“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 
Граница Плана оквирно је одређена ПГР-ом 

„Запад 1“ у Крушевцу(Службени лист града 
Крушевца, бр.02/2020) у северозападном делу и 
обухвата део опште стамбене зоне „Запад“ у делу 
урбанистичке целине 5.2. односно урбанистичку 
подцелину 5.2.1., у непосредном контакту са 
железничком пругом (Сталаћ – Краљево – Чачак).  

План обухвата површину од око 7,0 хектара, од 
западне границе ПГР-а (део КО Читлук), између Ул. 
Цара Лазара са југа и железничке пруге са севера, 
обухватајући део КО Лазарица према истоку до  
к.п.бр. 1025/2, односно до границе КО Лазарица и КО 
Крушевац.           

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 дефи-

нисане су ПГР-ом „Запад 1“ у Крушевцу(Службени 
лист града Крушевца, бр.02/2020), којим је одређена 
планирана претежна намена и опредељена површина 
за даљу разраду, у оквиру урбанистичке подцелине 
5.2.1.  

За урбанистичку подцелину 5.2.1. утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена ове подцелине је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а компатибилне и 
пратеће намене су комерцијалне и привредне 
делатности, као и регулација Гарског и Вучачког 
потока.    

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 
дефинисање детаљне намене површина, чиме се 
стварају услови за уређење површина у складу са 
планираном наменом и рационално коришћење 
грађевинског земљишта и комуналне инфра-
структуре. 

Планирана претежна намена усаглашена је са 
основним концептом намене површина ширег 
подручја, чиме се остварују основни циљеви 
планирања засновани на принципима одрживог 
развоја, унапређењу постојећег грађевинског фонда, у 
складу са савременим еколошким захтевима и 
дефинисаним параметрима, као и уређење јавних 
простора у оквиру дела стамбене зоне.    

Један од основних принципа планирања је 
уређење и заштита простора и адекватно опремање 
постојећих стамбених зона, савременом инфра-
структуром и недостајућим садржајима, у циљу 
унапређења квалитета становања, повећања енергет-
ске ефикасности и заштите простора у обухвату 
плана.        

 
Члан 5. 

 
Општи циљ израде Плана је стварање планског 

основа за дефинисање детаљне намене, траса и 
капацитета саобраћајне и друге комуналне 
инфраструктуре и уређење јавних простора у 
стамбеној зони.      

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне 
намене, односно регулисање имовинских односа у 
складу са посебним прописима, а на основу утврђене 
регулације и детаљне намене површина.    

Основни циљеви израде Плана су: 
 Организација и уређење дела постојећег 

стамбеног комплекса уз унапређење и уклапање у 
урбану структуру и стратешка опредељења развоја 
града и уређење површина јавне намене; 

 Дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, правила уређења и грађења и утврђивање 
трајне регулације, коридоре и капацитете саобраћајне 
и комуналне инфраструктуре;  

 Унапређење квалитета живота, решавање 
комуналних проблема и заштита простора.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања заснива се на 

разради планских решења из плана вишег реда, који 
представља плански основ за израду овог Плана (ПГР 
Запад 1), са основним смерницама уређења и заштите 
планског подручја. Такође, План је основ за 
дефинисање детаљне намене површина, уређење 
површина јавне намене и даљи плански развој опште 
стамбене зоне и усклађивања са савременим 
еколошким захтевима урбаног развоја града.    

Планирана намена је: породично становање типа 
ПС-01 и ПС-02, компатибилне намене: комерцијалне 
и привредне делатности. Планирано уређење 
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предметног подручја, усмерено је на унапређење 
постојећих намена у стамбеној зони и уређење 
простора, који је делимично изграђен, у циљу 
повећања комфора и квалитета становања и 
рационалног коришћења грађевинског земљишта.     

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, 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 1.190.000,00 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: 350-750/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 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. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18), Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЛАЗАРИЦА 4Б“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Лазарица 4Б“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
 Граница Плана оквирно је одређена ПГР-ом 

„Запад 1“ (Службени лист града Крушевца, 
бр.02/2020), 

 у северном делу и обухвата део опште стамбене 
зоне „Запад“ у делу урбанистичке целине 5.2. односно 
урбанистичку подцелину 5.2.3., у непосредном 
контакту са железничком пругом (Сталаћ – Краљево 
– Чачак).  

План обухвата површину од око 8,5 хектара, од 
Вучачког потока са запада, железничке пуге са севера, 
до Ул. Луја Пастера са источне стране и улице 
Дринске на југу, обухватајући део приградског 
насеља Лазарица, око Каницове улице.               

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 ПГР-ом „Запад 1“ у Крушевцу 
(Службени лист града Крушевца, бр.02/2020), којим је 
одређена планирана претежна намена и опредељена 
површина за даљу разраду, у оквиру урбанистичке 
подцелине 5.2.3.  

За урбанистичку подцелину 5.2.3. утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена ове подцелине је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а компатибилне и 
пратеће намене су комерцијалне и привредне 
делатности, као и регулација Вучачког потока.    

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.   

 
Члан 4. 

 
Принципи планирања подразумевају детаљну 

разраду, односно дефинисање детаљне намене 
површина у складу са смерницама плана вишег реда, 

чиме се стварају услови за уређење површина, 
рационално коришћење грађевинског земљишта и 
опремање комуналнм инфраструктуром, као и 
уређење површина јавне намене у делу стамбене зоне.     

Планирана претежна намена усаглашена је са 
концептом намене површина ширег подручја, чиме се 
остварују основни циљеви планирања, одрживог 
развоја и унапређења постојећег грађевинског фонда, 
у складу са савременим еколошким захтевима и 
задатим урбанистичким параметрима.     

Основни принципи коришћења, уређења и 
заштите простора, односе се на адекватно опремање 
постојеће стамбене зона савременом инфра-
структуром и недостајућим садржајима, у циљу уна-
пређења квалитета становања, повећања енергетске 
ефикасности и заштите простора у обухвату плана.        

 
Члан 5. 

 
Општи циљ израде Плана је стварање планског 

основа за дефинисање детаљне намене, траса и 
капацитета саобраћајне и друге комуналне инфра-
структуре и уређење јавних простора у стамбеној 
зони.      

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне 
намене, односно регулисање имовинских односа у 
складу са посебним прописима, на основу утврђене 
регулације и детаљне намене површина.    

Основни циљеви израде Плана су: 
 Дефинисање детаљне намене површина и 

објеката и утврђивање трајне регулације и капацитета 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре; 

 Организација и уређење дела стамбеног 
насеља, унапређење постојећег стања и уклапање у 
урбану структуру града;  

 Унапређење квалитета живота, решавање 
комуналних проблема и заштита простора.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања заснива се на 

разради планских решења уређења и заштите 
планског подручја на основу смерница из плана 
вишег реда (ПГР Запад 1). Основни концепт 
планирања је дефинисање детаљне намене површина, 
уређење површина јавне намене и даљи плански 
развој опште стамбене зоне у складу са стратешким 
правцима урбаног развоја града.    

Планирана намена је: породично становање типа 
ПС-01 и ПС-02, компатибилне намене: комерцијалне 
и привредне делатности. Планирано уређење предме-
тног подручја, усмерено је на унапређење постојећих 
намена у стамбеној зони и уређење простора, који је 
изграђен, а у циљу повећања квалитета становања и 
рационалног коришћења грађевинског земљишта.     

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
  

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а носилац 
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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 1.445.000,00 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: 350-751/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 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. гл. 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 25.09.2020. године, донела је 

                   
   О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ   ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„БАГДАЛА 4“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Багдала 4“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Граница плана оквирно је одређена ПГР-ом „Запад 

1“ у Крушевцу ("Службени лист града Крушевца", бр. 
2/2020), у источном делу и обухвата део опште 
стамбене зоне у непосредном контакту са централном 
градском зоном, а у оквиру урбанистичке целине 5.11., 
односно урбанистичка подцелина 5.11.2.   

Планом је обухваћена површина од око 25,67 
хектара, од пресека Гарског потока са улицом Војводе 
Мишића до Ул. Његошеве на северу, затим улицом 
Багдалски венац са источне стране, па према југу, до 
пресека са улицом Иве Андрића, обухватајући 
к.п.бр.141, затим према западу и југозападу до 
к.п.228/7, одакле прати границу грађевинског подручја 
према северу до Гарског потока, који чини границу са 
западне стране, обухватајући крајњи јужни део 
стамбеног насеља Багдала, све КО Пакашница.            

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“ у Крушевцу (Службени 
лист града Крушевца, бр.02/2020), којим је одређена 
планирана претежна намена и опредељена површина 
за коју је неопходна даља разрада, у делу 
урбанистичке целине 5.11., односно у оквиру 
урбанистичке подцелине 5.11.2.  

За урбанистичку подцелину 5.11.2. утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена у оквиру ове подцелине је 
становање до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а 
компатибилне и пратеће намене су комерцијалне и 
привредне делатности, вишепородично становање, 

спорт и рекреација, парк шума и недостајућа 
саобарћајна и комунална инфраструктура.  

„Мања издвојена пошумљена површина, тзв. 
„Борићи“, налази се у непосредној близини градског 
парка Багдала“, која је планирана за уређење као парк-
шума, задржавањем постојеће вегетације уз 
унапређење садржаја за активан и пасиван одмор и 
рекреацију.         

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

За потребе планирања, због конфигурације терена 
и евидентираних клизишта, неопходна су 
инжењерско - геолошка истраживања за потребе 
упознавања својстава и стабилности терена, ради 
дефинисања детаљне намене, нивелације терена, 
распоредa објеката, a посебно за планирање 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 
Члан 4. 

 
Принципи планирања подразумевају детаљну 

разраду у складу са смерницама плана вишег реда, уз 
примену савремених стандарда, чиме се стварају 
услови за уређење површина у складу са планираном 
наменом и рационално коришћење грађевинског 
земљишта и комуналне инфраструктуре. 

Планирана претежна намена усаглашена је са 
основним концептом намене површина ширег 
подручја, чиме се остварују основни циљеви 
планирања засновани на принципима одрживог 
развоја, унапређењу постојећег грађевинског фонда 
на основама реалних потреба, у складу са 
дефинисаним параметрима и решавање проблема 
неадекватне и недостајуће инфраструктуре.  

Такође, један од основних принципа планирања је 
уређење и заштита простора и адекватно 
инфраструктурно опремање постојећих стамбених 
зона, у циљу унапређења квалитета становања, 
повећања енергетске ефикасности и заштите подручја 
плана на свим нивоима.       

 
Члан 5. 

 
Општи циљ израде Плана је стварање планског 

основа за дефинисање детаљне намене, траса и 
капацитета саобраћајне и друге комуналне 
инфраструктуре, али и услова коришћења земљишта, 
уређења простора и зона потенцијалног и 
евидентираног клизишта.   

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 су: 
 Организација и уређење дела постојећег 

стамбеног комплекса уз унапређење и уклапање у 
урбану структуру и стратешка опредељења развоја 
града и уређења површина јавне намене; 

 Дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, правила уређења и грађења и одређивање 
коридора и капацитета саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре; 
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 Унапређење квалитета живота, решавање 
комуналних проблема и заштита простора.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања заснива се на 

разради планских решења из плана вишег реда, који 
представља плански основ за израду овог Плана (ПГР 
Запад 1), са основним смерницама уређења и заштите 
планског подручја. План представља основ за 
дефинисање детаљне намене површина уређење 
површина јавне намене и даљи плански развој опште 
стамбене зоне и усклађивање са мрежом саобраћајне 
и комуналне инфраструктуре града.    

Планирана намена је: становање типа ПС-01 и 
ПС-02, а компатибилне и пратеће намене: комерци-
јалне и привредне делатности, вишепородично 
становање, спорт и рекреација и парк шума. 
Планирано уређење предметног подручја, усмерено је 
на унапређење постојеће стамбене зоне и уређење 
простора, који је делимично изграђен, а у циљу 
повећања комфора и квалитета становања и 
рационалног коришћења грађевинског земљишта.    

Начин коришћења и уређења планског подручја, 
заснива се на организовању дела опште стамбена зоне 
у складу са природним карактеристикама и условима 
стабилности терена, као и условима надлежних 
предузећа, у односу на дефинисане зоне и целине, 
посебно у зонама заштите и зонама у рубном подручју 
евидентираног клизишта, који је под шумом.  

Издвојена пошумљена површина, представља 
значајан део система градског зеленила и површину 
са квалитетном високом вегетацијом, која адекватним 
уређењем утиче на оптимизацију еколошких услова и 
унапређење услова живота.  

     
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, 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 2.310.300,00 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: 350-752/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27.,члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 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. гл. 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 25.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ДОБРА ВОДА“ НА ЈАСТРЕПЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Добра вода“ на Јастрепцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Оквирнa границa обухвата Плана одређена је 

Планом генералне регулације „Излетиште Јастребац“ 
(Службени лист града Крушевца, бр.12/2017)и 
обухвата урбанистичку целину 10. Ова целина се 
налази југоисточно од језера и са западне стране је у 
контакту са државним путем 2.Б реда бр. 415 
(Крушевац – Велики Јастребац – Прокупље), а са 
источне стране су шуме и шумско земљиште, 
обухватајући викенд насеље и планинарски дом. План 
обухвата део КО Буци, односно део к.п.бр. 1772/1 и 
1808 и целе к.п.бр. 1772/5, 1772/3 и 1772/4.     

Укупна површина обухвата Плана је приближно 
4,80ха.   

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта.    

 
Члан 3. 

 
На основу смерница ПГР-а „Излетиште 

Јастребац“ (Службени лист града Крушевца, 
бр.12/2017) опредељене су зоне за даљу разраду 
плановима детаљне регулације, односно израда 
предметног Плана одређена је планом вишег реда. У 
обухвату Плана је део зоне викенд насеља у 
југоисточном делу излетишта, који се наслања на 
државни пут и означен као урбанистичка целина 10.  

Планирана претежна намена ове зоне је викенд 
становање, што подразумева мање стамбене објекте у 
природном окружењу, који се користе повремено 
(викендом за боравак ван града, одмор и рекреацију). 

 
Члан 4. 

 
Простор у обухвату Плана је делимично 

изграђен, а даља разрада подразумева уређење и 
опремање потребном инфраструктуром и плански 
развој у складу са планираном наменом из плана 
вишег реда, одрживог коришћења и заштите 
простора. Планирана претежна намена: викенд 

становање и други недостајући садржаји, еколошки и 
функционално примерени предметној зони.   

Концепција уређења простора подразумева одго-
варајуће интервенције на постојећим објектима и 
уређење неизграђеног земљишта у грађевинском 
подручју, опремање потребном инфраструктуром и 
стварање услова за унапређење и плански развој овог 
дела излетишта. 

   
Члан 5. 

 
Основни принцип планирања, уређења и заштите 

подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег 
реда и дефинисаним претежним наменама.   

Циљеви израде Плана, односе се на стварање 
услова за уређење и комунално опремање дела 
излетишта, дефинисање детаљне намене површина и 
правила уређења и грађења, као и адекватне услове 
коришћења и заштите планског подручја.   

Основни циљеви планирања и уређења планског 
подручја: 

 детаљна намена површина и урбанистичка 
разрада, у складу са смерницама плана вишег реда и 
рационално коришћење грађевинског земљишта, 

 планско уређење дела излетишта и усаглаша-
вање концепта развоја ове зоне са опредељењима у 
области развоја туристичке инфраструктуре и активи-
рања излетишта,   

 дефинисање површина јавне намене и реша-
вање имовинских односа.  

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања произилази из 

стратешких опредељења града у развоју и унапређењу 
туристичких садржаја и решавања комуналних 
проблема овог простора. Планом се дефинише 
детаљна намена површина у складу са планираном 
претежном наменом на основу плана вишег реда.  

Структура планираних намена: викенд 
становање, уз увођење недостајућих садржаја који су 
функционално и еколошки примерене овој зони. 
Викенд становање чине групације слободностојећих 
објеката у природном окружењу, који се користе 
повремено (викендом, за одмор и рекреацију и сл.).   

У зони викенд становања морају се поштовати 
захтеви очувања природе и све интервенције у 
простору треба у највећој мери да подржавају 
природни амбијент.  

Од посебног значаја је одрживо коришћење и 
заштита шума и шумског земљишта, заштита 
водотока и животне средине.     

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 24 месецa, 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.  
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       Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

       Процењена финансијска средства за 
израду Плана износе 850.000,00 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 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: 350-753/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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269 
На основу члана 144. став.1. Закона o општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 

95/18 – аутентично тумачење), члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени 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), члана 22. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, број 15/18), 

 Скупштина града Крушевца је, на седници одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Измени плана детаљне регулације ЦЕНТАР 2 у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 16/19), који је донела Скупштина града Крушевца, дана 25.12.2019.г., тако што се, у графичком 
прилогу 3. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН, уз југоисточну ивицу објекта „Коцка“ на доњој грађевинској линији додаје 
текст „Г.Л. приземља гараже и објекта Коцка од трећег спрата“ и у делу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 3.4. 
Урбанистички услови парцелације, регулације и изградње за појединачне намене, поднаслов Позиција 
улаза/излаза, на крају трећег става брише тачка и додаје текст: „и један наткривени противпожарни пешачки 
улаз/излаз.“ 

 
 

 

  

 
 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Решења, биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од дана од кога производи правно дејство План из тачке I овог 

решења. 
 
IV- Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 I Број: 350-754/20                     ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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270 
На основу члана 144. став 1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), 
члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 
и 31/19), члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, број 15/18),  

Скупштина града Крушевца је, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Просторном 

плану града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 4/11) који је донела Скупштина града Крушевца, 
дана 26.08.2011.године, и то у графичком делу плана, 
у делу граница између катастарских општина КО 
Ломница и КО Буци где је дошло до погрешног 
распоређивања катастарских парцела између грани-
чних линија катастарских општина чиме су поједине 
катастарске парцеле изостављене из грађевинског 
подручја. 

 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења. 

 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-755/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
271 
На основу члана 58. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС " бр. 15/16 и 88/19),  члана 23. 
Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр.5/13 – 
Пречишћен текст и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана  25.09.2020. године, донелa је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 91/5 
од 04.09.2020. године, којом се добит остварена у 
пословној 2019. години у износу од  35.589.187,33 
динара распоређује тако што се: 

  
- 50% остварене добити у износу од 17.794.593,33 

динара опредељује оснивачу, a 

- 50% остварене добити у износу од 17.794.593,33 
динара биће усмерена на покриће дела губитка 
предузећа из ранијих година 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-51/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
272 
На основу члана 58. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), члана 22. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 13/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донелa је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног предузећа за  урбанизам и пројектовање 
Крушевац, III бр. 2013-03 од 30.07.2020. године, којом 
се остварена нето добит у 2019. години у износу од 
261.488,94  динара распоређује тако што се: 

  
- 50% остварене нето добити, односно износ од 

130.744,40 динара уплаћује се у буџет града 
Крушевца;     

        
- 20% остварене нето добити, односно износ од 

52.297,70 динара расподељује се у статутарне резерве 
предузећа; 

 
- 30% остварене нето добити, односно износ од 

78.446.84 динара представља нераспоређену нето 
добит предузећа за 2019.годину, која ће се накнадно у 
складу са потребама и финансијским могућностима 
предузећа употребити за унапређење процеса рада 
предузећа. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-52/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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273 
На основу члана 58. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 23. 
Одлуке о организовању ЈКП "Крушевац" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен 
текст и 9/16) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац, број 4463 од 
30.07.2020. године, којој се остварени нето добитак по 
завршном рачуну за 2019. годину у износу од 
107.036,18 динара распоређује на следећи начин: 

- 50% осстварене нето добити у износу од 
53.518,09 динара усмерава се оснивачу, а 

- 50% остварене нето добити у износу од 
53.518,09 динара распоређује се на нераспоређеним 
средствима ЈКП "Крушевац" Крушевац.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-53/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
 
274 
На основу члана 58. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19),  члана 23. Одлуке 
о оснивању ЈП “Пословни центар“ Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 5/13 – Пречишћен текст и 
9/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  25.09.2020. године, донелa је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Oдлуку Надзорног 

одбора ЈП "Пословни центар" Крушевац, број 1833  од 
24.07.2020. године, којом се остварена нето добит у 
2019. години у износу од 7.893.287,92 динара 
распоређује са конта 3410-нераспоређени добитак 
текуће године на следећи начин: 

 
- 50% остварене добити односно износ од 

3.946.643,96 динара распоређује се на конто 4897-
обавезе према оснивачу – Буџет града Крушевца, а 

 
-  50% остварене добити односно износ од  

3.946.643,96 динара распоређује се  на конто 3400 - 
нераспоређени добитак ранијих година.     

                                                                                                  
 

II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-54/20               ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 
 
 
275 
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм 

коришћења средстава из Буџета града Крушевца 
Јавном предузећу "Пословни центар" Крушевац за 
2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП 
"Пословни центар" Крушевац Одлуком број 2288/1 на 
седници одржаној дана 15.09.2020. године. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-55/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
276 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 
88/19), члана 29. став 1. Одлуке о оснивању Jавног 
предузећа "Пословни центар" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст и 9/16) 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела јe 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП „Пословни центар“ Крушевац број 2289 од 
15.09.2020. године којом се врше измене и допуне 
Програма пословања ЈП „Пословни центар“ Круше-
вац за 2020. годину. 

 
II – Саставни део Одлуке чине измене и допуне 

Програма пословања ЈП „Пословни центар“ Круше-
вац за 2020.годину (Пречишћен текст). 
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III -  Овo Решење објавити  у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-56/20               ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
 
277    
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16), 
члана 15. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа "Водовод Крушевац" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/13 - 
Пречишћен текст и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела јe 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац број 92/2 
од 15.09.2020. године, којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" за 
2020. годину, и то: 

 
1 - У Прилогу 13, брише се у целости табела: 
"Планирана финансијска средства за набавку 

добара, радова и услуга" и замењује се са новом 
табелом: "Планирана финансијска средства за 
набавку добара, радова и услуга" 

 
2 - У Прилогу 14, брише се у целости део "План 

инвестиција" и замењује са новом табелом: "План 
инвестиција". 

 
3 - Све остало садржано у Програму пословања 

ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац за 2020. годину 
остаје на снази. 

 
II - Саставни део измене и допуне Програма 

пословања ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац за 
2020. годину су табеларни прикази дати у прилогу 
Одлуке Надзорног одбора.  

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-57/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
   
 
 
 
 

278     
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), 
члана 15. став 1. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 5/13 – Пречишћен текст, 
4/15 и 9/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац број 7345 од 
04.09.2020. године којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Крушевац" Крушевац за 
2020. годину и то: 

 
1)  Измене у плану прихода за 2020. годину: 
Повећава се вредност позиције „Јавна хигијена“ 

за 22.720.000,00 динара па сада износи 131.810.000,00 
динара. 

Повећава се вредност позиције „Јавно зеленило“ 
за 23.540.000,00 динара па сада износи 123.540.000,00 
динара. 

Смањује се вредност позиције „Јавно и 
декоративно осветљење“ за 1.830.000,00 динара па 
сада износи 30.670.000,00 динара. 

Повећава се вредност позиције „Одржавање 
светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) за 
1.830.000,00 динара па сада изнси 3.745.000,00 
динара. 

Укупни планирани приходи се повећавају за 
46.260.000,00 динара и сада износе 566.370.000,00 
динара. 

 
2) Измене у плану расхода за 2020. годину: 
Повећава се вредност позиције „Материјал” за 

22.275.000,00 динара па сада износи 54.275.000,00 
динара. 

Повећава се вредност позиције „Резервни 
делови“ за 2.000.000,00 па сада износи 11.000.000,00 
динара. 

Повећава се вредност позиције „Ауто гуме и 
ситан инвентар“ за 500.000,00 динара па сада износи 
3.800.000,00 динара. 

Повећава се вредност позиције „Нафта и нафтни 
деривати“ за 2.000.000,00 динара па сада износи 
36.000.000,00 динара. 

Повећава се вредност позиције „Инвестиционо и 
текуће одржавање“ за 1.000.000,00 динара па сада 
износи 12.000.000,00 динара. 

Повећава се вредност позиције „Амортизација“  
за 3.000.000,00 динара па сада износи 15.000.000,00 
динара. 

Повећава се  вредност позиције  „Остали 
расходи“ за 15.485.000,00 дин. па сада ова позиција 
износи 51.590.000,00 динара. 

Укупни расходи се повећавају такође за 
46.260.000,00 динара, па сада износе 559.613.000,00 
динара. 

Исказане вредности су без ПДВ-а. 



 254                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                               26.09.2020.  

 

II - Саставни део измене и допуне Програма 
пословања ЈКП“Крушевац“ Крушевац за 2020. годину 
је табеларни приказ који се налази у прилогу. 

 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-58/20               ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
 
279 
На основу члана 57. и 79. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 22. став 1. тачка 10. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа "Крушевац" 
Крушевац којом је донет Статут, а под бр. 6693 од 
07.08.2020. године. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-59/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
 
280 
На основу члана 38. став 2. и 39. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике 
Србије" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др. закон 
и 47/18) и члана 22. став 1. тачка 10. Статута града 
Крушевца  ( "Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "КРУШЕВАЦ"  
КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Покреће се поступак избора директора Јавног 

комуналног предузећа "Крушевац" Крушевац. 
 

Члан 2. 
 

Јавни конкурс спровешће Комисија за спрово-ђење 
конкурса за избор директора  јавних предузећа чији је 
оснивач град Крушевац коју је образовала Скуштина 
града Решењем I Број: 023-70/2020 од  25.9.2020. године 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/20). 

 
Члан 3. 

 
Оглас о јавном конкурсу за избор  директора 

објавиће се у "Службеном гласнику Републике 
Србије", "Службеном листу града Крушевца" и у  
дневном листу "Информер", новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, 
у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на  
интернет страници града Крушевца. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана 
од дана објављивања Огласа о јавном конкурсу у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

 
Члан 4. 

 
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о Jавном 

предузећу, пословима, условима за именовање 
директора Jавног предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихове 
провере, рок у коме се подносе пријаве, податке о 
лицу задуженом за давање обавештења о јавном 
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке 
о доказима који се прилажу уз пријаву. 

 
Члан 5. 

 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора 

је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-68/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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* 

*                     * 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије " бр. 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
члана 36. став 4  и члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 
15/16), чл. 3. и 4. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Јавног комуналног  
предузећа "Крушевац" Крушевац I Број: 023-68/20 од 
25.09.2020. године и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца објављује 
 

О Г Л А С 
 

 О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ 
 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
Jавно комунално предузеће "Крушевац" Кру-

шевац, Улица Николе Чоловића бр. 2 Лазарица, 
37000 Крушевац 

Матични број: 7145667 
ПИБ: 100323011 
Претежна делатност: 38.11 - сакупљање отпада 

који није опасан 
 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  Јавног комуналног предузећа  

"Крушевац"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним преду-

зећима ( "Сл. гласник Републике Србије" број 15/16) 
 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање               
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођења послова; 
7. да није члан органа политичке странке, одно-

сно да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
МЕСТО РАДА 
Крушевац, Улица Николе Чоловића бр. 2 Лаза-

рица, 37000 Крушевац. 
 
 СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА 

И ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку 
увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на 
јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно 
на други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа ("Сл. гласник РС" број 65/16) које се про-
веравају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет дана) и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: 
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу,  
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима  
је кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  

Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и 
развоја предузећа као саставни део конкурсне доку-
ментације. 

 
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
Пријава са доказима о испуњавању услова 

подноси се у запечаћеној коверти  на којој је написано 
"НЕ ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење 
конкурса за избор директора,  преко Одељења за 
послове органа Града, Градска управа града 
Крушевца, улица Газиместанска  бр. 1, 37000 
Крушевац, са назнаком "за Јавни конкурс  за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа "Kрушевац" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
- извод из матичне књиге рођених издат на 

обрасцу сходно Закону о матичним књигама 
("Сл.гласник РС" бр. 20/09, 145/14  и 47/18), 

- уверење о пословној способности издато од 
надлежног Центра за социјални рад, 

- уверење о држављанству, 
- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 
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- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке, 
оверено у складу са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није 
изречена мера безбедности у складу са законом којим 
се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-

копији  која је оверена у складу са законом.  
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град  Крушевац одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна 
жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу је Јасна Себић, контакт телефон: 037/414-
746 или 064/8355172, е mail: jasna.sebic@krusevac.rs. 

 
 
 
 
281 
На основу чл.  31 став 2. тачка 3), 34.  и 35. Закона 

о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16),    
чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ бр. 129/07), и чл. 22.  Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца"бр. 15/18),           

Скупштина града Крушевца,  на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРУШЕВАЦ 
 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конку-

рса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Крушевац  (у даљем тексту: Комисија)  
у саставу: 

 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
Бојан Ђурђевић, дипл. правник из Крушевца 
   
ЗА ЧЛАНОВЕ: 
 

1. Лидија Савковић, дипл. економиста из Крушевца,  
2. Марко Каралић, дипл. правник из Крушевца, 
3. Драгана Симић, дипл. правник из Крушевца, 
4. Томица Коларевић, дипл. правник из Крушевца. 
 

II - Задатак Комисије је да у складу са чланом 40. 
Законa о јавним предузећима спроведе конкурс за 
избор директора јавних и јавних комуналних 
предузећа чији је оснивач град, састави Ранг листу  са 
највише три кандидата који су са најбољим 
резултатом испунили мерила за избор директора 
јавног предузећа и исту са Записником о спроведеном 
изборном поступку  достави  Одељењу за послове 
органа Града Градске управе, ради припреме нацрта 
акта о именовању директора. 

 
III - Мандат чланова Комисије траје три године.  
 
IV - Стручне и административне послове за 

Комисију обавља Одељење за послове органа Града- 
Градске управе града Крушевца. 

 
V – Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Крушевац („Сл.лист града Крушевца“ 
број 5/17 и 13/19).  

 
VI - Oво Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-70/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
282 
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник Републике Србије" бр.15/16) 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 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 

КРУШЕВАЦ 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да ДРАГАНУ АЗДЕЈКОВИЋУ, 

дипл. економисти из Крушевца, престаје мандат 
директора Јавног комуналног предузећа „Градска 
топлана“ Крушевац, због поднете оставке.  

 
II - Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-39/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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283 
На основу члана  52.  а у вези са чланом 25. Закона 

о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 
88/19),  члана  32. став 1 тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 27. 
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Градска топлана" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр 5/13 - Пречишћен текст, бр. 5/15 и            
9/16) и члана 22. став 1 тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКА ТОПЛАНА" 

У КРУШЕВЦУ 
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ ДУШАН ГВОЗДЕНОВИЋ, 
мастер инжењер машинства из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
"Градска топлана" Крушевац, на период до једне 
године. 

 
II - Ово Решење објавити у  "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-40/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
284 
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник Републике Србије" бр.15/16) и 
члана 22. став 1. тачка 10. Статута града Крушевца  
("Службени  лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 

  
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да ДРАГИЈУ МАРКОВИЋУ, дипл. 

економисти из Крушевца, престаје мандат директора 
Јавног предузећа „Пословни центар“ Крушевац, због 
поднете оставке.  

 
II - Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-41/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

285 
На основу члана  52.  а у вези са чланом 25. Закона 

о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/16 и 
88/19),  члана  32. став 1 тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон и 47/48), члана 27. Одлуке о 
организовању Јавног предузећа "Пословни центар" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр 5/13 - 
Пречишћен текст, 7/13, 9/16 , 8/18 и 4/19) и члана 22. 
став 1 тачка 10.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" У КРУШЕВЦУ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ, 

мастер економиста из Крушевца, за вршиоца дужно-
сти директора Јавног предузећа "Пословни центар" 
Крушевац, на период до једне године. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-42/20               ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 15. став 2 Одлуке о оснивању 

друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис 
инкубатор“ доо Крушевац („Сл. лист града Кршевца“ 
бр. 1/09, 12/09, 8/12 и 7/13), и чланом 22. став 1 тачка 
10. Статута града Крушевца („Сл. лист града Кру-
шевца“ број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

„БИЗНИС ИНКУБАТОРА“ ДОО КРУШЕВАЦ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ ДРАГАНА БОГДАНОВИЋ, 
специјалиста струковни менаџер из Крушевца, 
дужности директора „Бизнис инкубатора“ доо Кру-
шевац, због поднете оставке.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-43/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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287 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању друштва 

са ограниченом одговорношћу Бизнис инкубатор доо 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 1/09 - пречишћен 
текст, 8/11 и 7/13) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ. 

ДИРЕКТОРА „БИЗНИС ИНКУБАТОР“ ДОО 
КРУШЕВАЦ  

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ МАРТИНА МАНОЈЛОВИЋ, 

мастер економиста из Крушевца, за вршиоца дужно-
сти директора „Бизнис инкубатор“ доо Крушевац.  

 
II Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-44/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
288 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05, др. закон, 
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - исправка др. закона и 
83/14 - др. закон) и члана 9. Одлуке о оснивању 
Центра за стручно усавршавање на територији града 
Крушевца ("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 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ НЕНАД СТАНОЈЕВИЋ, 

дипл. географ из Крушевца, дужности директора 
Центра за стручно усавршавање Крушевац, због 
поднете оставке. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-443/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

289 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05 др. закон, 
81/05 – испр. др закона, 83/05 - исправка др закона и 
83/14- др. закон) и  члана 9. Одлуке о оснивању 
Центра за стручно усавршавање на територији града 
Крушевца ("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 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

 
I – ИМЕНУЈЕ СЕ НИКОЛА ЏУГУРДИЋ, дипл. 

проф. физичке културе и спорта, из Крушевца, за 
вршиоца дужности директора Центра за стручно 
усавршавање Крушевац, најдуже до једне године.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-444/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 18. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник Републике Србије"  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 22. став 1 тачка 
10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ ДРАГАН ЛАЗИЋ, професор 

физичке културе из Крушевца, дужности  директора 
Установе за физичку културу "Спортски центар" 
Крушевац, због поднете оставке. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-445/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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291 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник Републике Србије" 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 10. Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу "Спортски 
центар" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/09 - Пречишћен текст и 6/10), члана 22. став 1 тачка 
10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Кру-
шевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 
КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 

 
I – Именује се ПРЕДРАГ МИЛЕНКОВИЋ, про-

фесор физичке културе и спорта из Крушевца,  за  
вршиоца дужности директора Установе за физичку 
културу "Спортски центар" Крушевац. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-446/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
292 
На основу члана 125. Закона о социјалној заштити  

("Службени гласник Републике Србије", бр. 24/11), 
члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Центра за социјални 
рад Крушевац ("Службени лист града Крушевца", бр. 
1/09 и 6/11) и члана 22. став 1. тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 
15/18), уз сагласност Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања број: 119-01-
00174/2020-09 од  23. 09 2020. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној  дана  25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
У КРУШЕВЦУ 

 
I – ИМЕНУЈЕ СЕ ЈОВАНА ДУЊИЋ, дипл. пра-

вник из Крушевца, за вршиоца дужности директора  
Центра за социјални рад у Крушевцу, до именовања 
директора Центра по  спроведеном  конкурсу, а 
најдуже шест месеци. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-447/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

293 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/07,  83/14 - др. закон и 101/16-
др. Закон и 47/18), чл. 115. и 117.  Закона о здравственој 
заштити ("Сл.  гласник РС" 25/19), чл. 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и члана 
4. Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Здравственом установом "Апотека" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст  и 2/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

„АПОТЕКА“ КРУШЕВАЦ  
 

I – ИМЕНУЈЕ СЕ АНА ЧОЛИЋ, дипломирани 
менаџер мастер, за вршиоца дужности  директора 
Здравствене установе "Апотека" Крушевац, до 
именовања директора по спроведеном конкурсу, а 
најдуже  шест месеци.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-448/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
294 
На основу члана 17.  став 3,  члана 18. и члана 20.  

Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 
15/16 и 88/19), члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца " бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
КРУШЕВАЦ 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата председнику и 

члановима Надзорног одбора Јавног  предузећа  за 
урбанизам и пројектовање Крушевац, због истека перио-
да на који су именовани и то: 

1.  Данијели Јаковиљевић, дипл. инж. архитектуре,  
председнику  

2.  Бојани Трошић,  мастер инжењер архитектуре, 
члану 

3.   Гордани Недељковић, дипл. инж. архитектуре,   
представнику запослених, члану 

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзо-

рног одбора Јавног предузећа за урбанизам и про-
јектовање Крушевац, на период од четири године и то: 
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1.   Данијела Јаковиљевић, дипл. инж. архитектуре,  
председник, 

2. Бојана Трошић,  мастер инжењер архитектуре, 
члан, 

3. Предраг Арсић, дипл. инж. саобраћаја,   предст-
вник запослених, члан. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-45/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
295 
На основу члана 17.  став 3,  члана 18. и члана 20.  

Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 
15/16 и 88/19), члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца " бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 
 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата председнику и 
члановима Надзорног одбора ЈКП „Водовод Круше-
вац“ Крушевац, због истека периода на који су имено-
вани и то: 

 
1.  мр Милошу Исаиловићу, дипл. економисти,  

председнику, 
2.  Миодрагу Лапчевићу, дипл. економисти,члану, 
3. Љубомиру Бановићу, дипл. грађевинском ин-

жењеру,  представнику запослених, члану. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзо-

рног одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, на 
период од четири године и то: 

 
1.  Миодраг Лапчевић, магистар економских наука, 

председник, 
2. Лидија Савковић, дипломирани економиста, 

члан, 
3. Далибор Станојловић, дипломирани правник, 

представник запослених, члан. 
 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-46/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 17.  став 3,  члана 18. и члана 20.  

Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 
15/16 и 88/19), члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца " бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  

И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА 
ТОПЛАНА“ КРУШЕВАЦ 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата председнику и 

члановима Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац, због истека периода на који су именовани          
и то: 

 
1. Зорану Јевтићу, дипл. инж. машинства,  

председнику, 
 
2. Валентини Танасковић Ђорђевић, дипл. 

инжењеру пољопривреде, члану, 
 
3.  Марку Тодоровићу, дипломираном машинском 

инжењеру, представнику запослених, члану. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзор-

ног одбора ЈКП „Градска топлана“ Крушевац, на 
период од четири године и то: 

 
1. Катарина Станковић Стевановић, дипломирани 

технолог, председник, 
 
2. Милена Цветковић Радосављевић, дипл. 

правник, члан, 
 
3. Жикица Ђукић, дипл. економиста, представник 

запослених, члан.   
 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-47/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
297 
На основу члана 17.  став 3,  члана 18. и члана 20.  

Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 
15/16 и 88/19), члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца " бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 
 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата председнику и 
члановима Надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ Кру-
шевац, због истека периода на који су именовани и то: 

 
1. Веселину Радуловићу, дипл. хемичару, предсе-

днику, 
2.  Миони Милетић, мастер биологу, члану 
3. Мирјани Дракулић, дипломирани економисти,  

представнику запослених, члану. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Над-

зорног одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, на период 
од четири године и то: 

 
1. Зоран Станојловић, дипломирани правник, 

председник 
2.  Ивана Живковић, дипломирани биолог - еко-

лог, члан 
3. Војкан Стевановић, дипл. економиста, предста-

вник запослених.  
 
 III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-48/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
298 
На основу члана 17.  став 3,  члана 18. и члана 20.  

Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 
15/16 и 88/19), члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца " бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ 
 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата председнику и 
члановима Надзорног одбора ЈП „Пословни центар“ 
Крушевац, због истека периода на који су именовани и 
то: 

1. Милану Радовановићу, дипл. правнику, пре-
дседнику, 

2.  Ани Прванов, дипл. инж. шумарства, члану, 
3. Биљани Сибиновић, дипл. правнику,  предста-

внику запослених, члану. 
 

II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзо-
рног одбора ЈП „Пословни центар“ Крушевац, на 
период од четири године и то: 

 
1.   Тијана Стефановић, дипломирани економиста, 

председник, 
2.  Александра Арсовић, дипл. географ, члан 
3.  Татјана Милутиновић, дипл. економиста, пред-

ставник запослених, члан.   
 
 III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-49/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
299 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

(,,Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 41. 
и 45. Закона о култури (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
13/16, 30/16 и 6/20)  и члана 22. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца", број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 25.09.2020. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У КРУШЕВЦУ 

 
I  Именују се председник и чланови Управног 

одбора Народне библиотеке у Крушевцу  и то: 
 
1. Мирјана Ивановић Поповић, проф.српског 

језика и књижевности, председник, представник 
локалне самоуправе, 

2. Љиљана Николић Вујошевић, дипл.филолог, 
члан, представник локалне самоуправе, 

3. Александра Марковић Јовић, дипл.педагог, 
члан, представник локалне самоуправе  

4. Ивана Ђурић,члан, представник локалне 
самоуправе, 

5. Валентина Савић, проф.разредне наставе, члан, 
представник локалне самоуправе, 

6. Јелена Перовић, дипл.библиотекар, члан, 
представник запослених, 

7. Славенка Арсић Поповић, самостални 
књижничар, члан, представник запослених. 

 
II   Именују  се председник и чланови Надзорног 

одбора Народне библиотеке у  Крушевцу и то: 
 
1. Јелена Марковић, дипл.филолог, председник, 

представник локалне самоуправе, 
2. Јелена Трифуновић, проф.српског језика и 

књижевности, члан, представник локалне самоуправе, 
3. Ивана Милутиновић, библиотекарка, члан, 

представник запослених. 
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III   Доношењем овог Решења престаје мандат 
досадашњем председнику и члановима управног и 
надзорног одбора установе,због истека времена на 
које су именовани. 

 
IV  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-449/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС", број 42/91,71/94 и 79/05), члана 41. и 
45. Закона о култури (,,Сл. гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16 и 6/20)  и члана 22. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца", број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРУШЕВЦУ 

 
I  ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног 

одбора Народног музеја  у Крушевцу  и то: 
 
1. Никола Пантелић, мастер историчар, предсе-

дник, представник локалне самоуправе , 
2.   Сузана Југовић, правни техничар, члан, пред-

ставник локалне самоуправе, 
3. Јован Ћирковић, дипл.историчар уметности, 

члан, представник локалне самоуправе,  
4. Јелена Бошковић,учитељ, члан, представник 

локалне самоуправе 
5. Младен Вељковић, историчар, члан, предста-

вник локалне самоуправе 
6. Бранка Сибиновић, мастер геолог, представник 

запослених, 
7. Сања Рутић Воротовић, дипл.историчар виши 

кустос, представник запослених. 
 
II   ИМЕНУЈУ  СЕ председник и чланови Надзор-

ног одбора Народног музеја у  Крушевцу и то: 
 
1. Милица Јанковић, дипл.економиста, предсе-

дник, представник локалне самоуправе, 
2. Бобан Јаковљевић, дипл.географ, члан, пред-

ставник локалне самоуправе, 
3. Зорана Драшковић Ковачевић, дипл. еконо-

миста, музејски педагог, представник запослених. 
 
III Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима управног и 
надзорног одбора установе, због истека времена на 
које су именовани. 

 

IV  Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-450/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама ("Сл.гласник РС", број 42/91,71/94 и 79/05),  
члана 41. и 45. Закона о култури (,,Сл. гласник РС", 
број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20)  и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 25.9.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У КРУШЕВЦУ 

 
I  Именују се председник и чланови Управног 

одбора Историјског архива у Крушевцу  и то: 
 
1. Снежана Југовић, мастер историчар, предсе-

дник, представник локалне самоуправе, 
2. Биљана Јевтић, дипл. историчар, члан, предста-

вник локалне самоуправе, 
3. Петар Радовановић,мастер историчар,члан, 

представник локалне самоуправе  
4. Наташа Јовановић, дипл.правник,члан, пре-

дставник локалне самоуправе 
5. Сања Милићевић, дипл.инг. заштите животне 

средине,члан,представник локалне самоуправе, 
6. Бојана Јовац,дипл.економиста, виши архивист, 

представник запослених, 
7. Лидија Додић,матурант Гимназије, архивски 

помоћник,представник запослених. 
 
II   ИМЕНУЈУ  СЕ председник и чланови Надзо-

рног одбора Историјског архива у  Крушевцу и то: 
 
1. Душан Шарановић, дипл. економиста и инже-

њер инд. менаџмента, председник, представник лока-
лне самоуправе, 

2. Дејан Весић, историчар, члан, представник 
локалне самоуправе, 

3. Тонка Пешић, економиста, виши архивски по-
моћник, представник запослених. 

 
III   Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима управног и 
надзорног одбора установе,због истека времена на 
које су именовани. 
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IV  Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-451/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
  
 
 
302 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

("Сл.гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 41. и 
45. Закона о култури (,,Сл. гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 25.09.2020. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА У КРУШЕВЦУ 

 
I  Именују се председник и чланови Управног 

одбора Крушевачког позоришта у Крушевцу  и то: 
1. Павле Панин, дипл.музичар, председник, пред-

ставник локалне самоуправе, 
2. Ана Јовановић, проф.разредне наставе, члан, 

представник локалне самоуправе, 
3. Катарина Симић,члан,представник локалне 

самоуправе, 
4. Кристина Маровић, мастер проф.разредне 

наставе,представник локалне самоуправе, 
5. Милица Милошевић, дипл. педагог, члан, пре-

дставник локалне самоуправе 
6. Биљана Николић, глумица, представник запо-

слених, 
7. Саша Милићевић, мајстор сцене, представник 

запослених. 
 
II   Именују  се председник и чланови Надзорног 

одбора Крушевачког позоришта у  Крушевцу и то: 
1. Данијела Милошевић, васпитач, председник, 

представник локалне самоуправе, 
2. Јелена Ђуричић, проф.разредне наставе, члан, 

представник локалне самоуправе, 
3. Бојан Ћетковић, продуцент, представник запо-

слених. 
 
III Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима управног и 
надзорног одбора установе,због истека времена на 
које су именовани. 

 
IV  Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-452/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама (,,Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 
79/05),  члана 41. и 45. Закона о култури (,,Сл .гласник 
РС", број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана 22. 
Статута града Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца", 
број 15/18 ),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 25.09.2020. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У КРУШЕВЦУ 

 
I Именују се председник и чланови Управног 

одбора Културног центра у Крушевцу  и то: 
 
1. Александра Парезановић, проф. српског језика 

и књижевности, председник, представник локалне 
самоуправе, 

2. Миљана Петровић, дипл. учитељ, члан, пред-
ставник локалне самоуправе, 

3. Милена Трифуновић, струковни васпитач, члан, 
представник локалне самоуправе  

4. Снежана Антић, инг. шумарства за финалну 
обраду дрвета, члан, представник локалне самоуправе 

5. Катарина Живадиновић, дипл.инг. заштите 
животне средине, члан, представник локалне само-
управе 

6. Марија Стојадиновић, вајар, члан, представник 
запослених, 

7. Лидија Ужаревић, организатор програма, члан, 
представник запослених. 

 
II   Именују  се председник и чланови Надзорног 

одбора Културног центра у  Крушевцу и то: 
 
1. Тања Крпић, дипл.економиста, председник, 

представник локалне самоуправе, 
2. Гордана Томић, дипл.економиста, представник 

локалне самоуправе, 
3. Добрила Ракић, економски техничар, предста-

вник запослених.  
 
III Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима управног и 
надзорног одбора установе,због истека времена на 
које су именовани. 

 
IV  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-453/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу  члана  110. Закона о спорту  ("Сл. 

гласник РС" бр. 10/16), члана 12. и 13. Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу "Спортски 
центар" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" број 
1/09 - Пречишћен текст и 6/10), члана 20 и  22. Закона 
о јавним службама (,,Сл. гласник РС“, број 42/91, 
71/94 и 79/05) и чл. 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр.15/18),     

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
"СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 

 
 
I - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног 

одбора Установе за физичку културу „Спортски 
центар“ Крушевац и то: 

 
1. Стефан Стевановић, студент Факултета спорта 

и физичког васпитања Ниш, председник, представник 
локалне самоуправе,  

2. Животије Томашевић, Педагошка академија,  члан, 
представник локалне самоуправе,  

3.Стефан Марковић, мастер професор физичког 
васпитања, члан, представник локалне самоуправе,  

4. Иван Бошковић, мастер професор физичке 
културе и спорта, члан, представник локалне самоуправе, 

5. Марко Ђокић, члан, представник запослених.  
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови 

Надзорног одбора Установе за физичку културу 
„Спортски центар“ Крушевац и то: 

 
1. Маријана Станковић, професор физичког 

васпитања, председник, представник локалне 
самоуправе,  

2. Милош Пурић, професор физичког васпитања, 
члан, представник локалне самоуправе,  

3. Предраг Младеновић, члан, представник запо-
слених. 

 
III - Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Управног и 
Надзорног одбора установе, због истека времена на 
које су именовани. 

 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-454/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 
88/17) и члана 22. Статута града Крушевца ("Службе-
ни лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

"НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ 
 

I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац: 

 
1. Наташа Петровић, проф. социологије, пред-

ставник локалне самоуправе, 
2. Драгана Думановић, мастер педагог, предста-

вник локалне самоуправе, 
3. Невена Илић, проф. спорта и физичког васпи-

тања, представник локалне самоуправе, 
4. Вања Тоцић, васпитач у вртићу "Невен",  пре-

дставник запослених, 
5. Јасмина Чолић, васпитач у вртићу "Невен", 

представник запослених, 
6. Стојана Милојевић, васпитач у вртићу 

"Бисери", представник запослених, 
7. Јелена Миљковић, запослена у Полицијској 

управи Крушевац, представник Савета родитеља, 
8. Александар Станојевић, запослен у Општој 

болници Крушевац, представник Савета родитеља, 
9. Душан Вучићевић, запослен у ЈКП "Водовод 

Крушевац", представник Савета родитеља. 
 
II - Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњим члановима Управног одбора, због истека 
времена на које су именовани. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-455/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама (,,Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 11. и 12. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање Крушевац (,,Сл. лист града Крушевца,, 
број 8/09 и 11/09) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 25.09.2020. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА   
УПРАВНОГ И  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
КРУШЕВАЦ 

 
I Именују се председник и чланови Управног 

одбора Центра за стручно усавршавање Крушевац, и то: 
 
1. Мирјана Ивановић Поповић, проф. српског 

језика и књижевности, председник, представник 
локалне самоуправе; 

2. Стефан Јовановић, дипл.машински инжењер, 
члан, представник локалне самоуправе, 

3. Бојан Петронијевић, мастер инж. телекомуни-
кације, члан, представник локалне самоуправе, 

4. Милица Грујић Ђинђић, дипл.економиста, 
члан, представник локалне самоуправе, 

5.  Данијела Малиновски, члан, представник запо-
слених, 

6. Александар Тодоровић, професор физичког 
васпитања, члан, представник Школске управе, 

7.  Снежана Живановић, члан, представник репре-
зентативног синдиката. 

 
II   Именују се председник и чланови Надзорног 

одбора  Центра за стручно усавршавање Крушевац, и 
то:  

1. Саша Милутиновић, дипл. економиста, 
председник, представник локалне самоуправе, 

2. Ивана Поповић, дипл.хемичар, члан, предста-
вник локалне самоуправе, 

3. Богдан Драмићанин, члан, представник запо-
слених. 

 
III Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима управног и 
надзорног одбора установе, због истека времена на 
које су именовани. 

 
III    Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-456/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
 
307 
Ha основу члана 123. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Pепублике Србије“ бр.24/11), и 
чл. 22. став 1 тачка 10. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора 

Центра за социјални рад у Крушевцу и то: 
 
1. Наташа Петровић, мастер педагог, представник 

локалне самоуправе, председник; 
2. Ненад Милетић, дипломирани дефектолог, 

представник локалне самоуправе, члан; 
3. Јована Гружић, студент, представник локалне 

самоуправе, члан; 
4. Ружица Џугурдић, дипломирани социолог, 

представник запослених,члан  
5. Горан Јанковић, административни радник, 

представник запослених,члан. 
 
II. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора 

Центра за социјални рад у Крушевцу и то: 
1. Иван Живковић, дипломирани економиста, 

представник локалне самоуправе, председник; 
2. Душан Милићевић, дипломирани социолог, 

представник локалне самоуправе, члан; 
3. Горан Томић, програмер, представник запо-

слених,члан. 
 
III. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-457/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
308 
Ha основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама („Службени гласник Pепублике Cрбије“ 
број 42/91, 71/94 и 79/05 и 83/14), члана 10. и 11. 
Одлуке о оснивању Установе „Центар за особе са 
инвалидитетом“ Крушевац („Службени лист града 
Крушевца“ број 1/2010) и члана 22. став 1 тачка 10. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ“ КРУШЕВАЦ 
 

I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора 
Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ 
Крушевац и то: 
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1. Владимир Станић, представник локалне 
самоуправе, председник, 

2. Валентина Савић, професор разрдне наставе, 
представник локалне самоуправе,    члан, 

3. Снежана Милијић, дипломирани педагог, 
представник локалне самоуправе, члан, 

4. Милан Трајковић, професор физичке културе и 
васпитања, представник локалне самоуправе,члан  

5. Татјана Радосављевић, васпитач, представник 
запослених,члан. 

 
II.  ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног  одбора 

Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ 
Крушевац и то: 

 
1. Никола Чикарић, дипл. економиста, предста-

вник локалне самоуправе, председник, 
2. Марија Цикић, професор физичке културе, 

представник локалне самоуправе, члан, 
3. Маријана Анђелић, психолог, представник 

запослених, члан. 
 
III. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-458/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
309 
На основу члана 120. Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/19) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 25.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ "АПОТЕКА" 

КРУШЕВАЦ 
 
 I - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управ-

ног одбора Здравствене установе "Апотека" Круше-
вац и то: 

1. Јелена Дејановић, дипл. инг. технологије, 
председник, представник локалне самоуправе; 

2. Ана Грубач, дипл.хемичар,члан , представник 
локалне самоуправе; 

3. Љиљана Ристић, економиста, члан, предста-
вник запослених. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзо-

рног одбора Здравствене установе "Апотека" Кру-
шевац и то: 

 
1. Младен Николић, дипл. инг. заштите животне 

средине, председник, представник локалне само-
управе, 

2. Марко Каралић, дипл. правник, члан, предста-
вник локалне самоуправе, 

3. Слађана Московљевић Живковић, дипл. фар-
мацеут, члан, представник запослених. 

 
III   - Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Управног и 
Надзорног одбора, због истека времена на које су 
именовани. 

 
IV  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-459/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
310 
На основу  чл. 22. став 1. тачка 10. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), чл. 
25. став 2. и чл.34. став 1. Статута  Јавне ветеринарске 
установе ветеринарске станице "Крушевац" бр. 41 од 
18.1.2011. године,  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

СТАНИЦЕ „КРУШЕВАЦ“ 
 

I  ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног 
одбора Јавне установе Ветеринарске станице 
„Крушевац“ 

1. Шљивић Зорица, дип. инг пољопривреде, 
воћарства и виноградарства, председник, 

2. Душан Радомировић, приватни предузетник,  
члан, 

3. Раде Петковић, нутрициониста, члан, 
4. Горан Николић, дипл. инж. пољопривреде, 

члан, запослен у Јавној установи Ветеринарска ста-
ница „Крушевац“ 

5. Драган Милутиновић, дипл.ветеринар, члан, 
запослен у Јавној установи Ветеринарска станица 
„Крушевац“. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове  

Надзорног  одбора Јавне установе Bетеринарске ста-
нице „Крушевац“. 

 
1. Наташа Милошевић, правник, председник 
2. Јелена Костић, дипл.економиста, члан 
3. Горица Лукић Дошић,економиста, члан запослен 

у  Јавној   установи  Ветеринарска станица „Крушевац“. 
 
III Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Управног и 
Надзорног одбора Установе, због истека времена на 
које су именовани. 
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IV Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-460/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
  

 
 
311 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС", број  42/91, 71/94 и 79/05, 
81/2005 - др. закони, 83/05 - др. закони, 83/2014-др 
закони), и на основу  чл .22. став 1. тачка 10. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана  25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног 
одбора  Туристичке организације града Крушевца 

 
1. Сузана Кастратовић, мр туризма, председник, 
2. Јелена Лукић, медицинска сестра васпитач,  

члан, 
3. Маша Милојевић, специјалиста припремног 

предшколског програма, члан, 
4. Марија Алексић, дипломирани економиста, 

члан,  
5. Гордана Николић, дипломирани индустријски 

менаџер,  члан – представник запослених. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове  

Надзорног одбора Туристичке организације града 
Крушевца 

 
1. Саша Симић, дипломирани економиста, пре-

дседник, 
2. Јелена Чукарић дипл.психолог, члан, 
3. Милош Милановић, дипломирани менаџер у 

економији индустрије, члан-представник  запослених. 
 
III - Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Управног и 
Надзорног одбора установе, због истека времена на 
које су именовани. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-461/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 

312 
На основу члана 51а. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20), члана 2. Правилника о начину и 
поступку избора чланова Комисије за стручну 
контролу планских документата, комисије за 
контролу усклађености планских докумената, 
комисије за планове јединице локалне самоуправе и 
комисије за стручну контролу урбанистичког 
пројекта, праву и висини накнаде члановима 
комисије, као и условима и начину рада комисија 
(„Сл. гласник РС“ број 32/19)  члана 4. Одлуке о 
главном урбанисти града Крушевца ("Сл лист града 
Крушевца", бр. 1/15) и члана 22. став 1 тачка 24. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града  
Крушевца ", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
  
I - ИМЕНУЈЕ СЕ АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ, 

дипл. инжењер електротехнике из Крушевца, за  
вршиоца дужности Главног урбанисте града Круше-
вца, на период од шест месеци. 

 
II - Именовани ће ступити на дужност даном 

именовања.   
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-78/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
313 
На основу  члана 22. Статута  града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и чл. 18. Одлуке 
о становању ("Сл. лист града Крушевца бр. 1/09 - 
Пречишћен текст и 8/09),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
I  - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови 

Комисије за стамбене послове и то:  
  
За председника: 
 
Предраг Вукићевић,  дипл. економиста, председник 

Скупштине града 
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За чланове: 
 
1. Слађан Јевтић, мастер учитељ, одборник,   
2. Милан Сојевић, доктор медицине,одборник, 
3. Иван Анђелић, дипл. правник, начелник 

Градске управе, 
4. Бојан Ђурђевић, дипл. правник,  Центар за соци-

јални рад, Крушевац. 
 
II  - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању Комисије за стамбене послове 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/16 и 11/18). 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу  

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 360-124/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
314 
На основу члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у 

закуп грађевинског земљишта („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/18 и 16/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за отуђење и давање 

у закуп грађевинског земљишта. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови  

Комисије и то: 
- Верољуб Вучићевић, дипл.правник из Макре-

шана, председник, 
- Далибор Гајић, дипл.правник из Крушевца, 

члан, 
- Драган Вукићевић, инж. геодезије из Крушевца, 

члан, 
- Душан Здравковић, дипл. економиста из Вучака, 

члан, 
- Иван Анђелић, дипл. архитекта из Крушевца, 

члан. 
 
III - Задатак Комисије је да спроводи поступке 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта 
путем јавног надметања и прикупљања понуда  
јавним огласом као и поступке непосредне  погодбе. 

 
IV -  Комисија се образује на период од 4 године.  
 
V -  Доношењем овог решења престајае да важи 

Решење о образовању Комисије за отуђење и давање 

у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 11/16). 

 
VI -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-101/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
315 
На основу члана 115, 116 и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 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 одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЗОРИЦА МИЈАЈЛОВИЋ, 

представник родитеља, дужности члана Школског 
одбора ОШ "Јован Јовановић Змај" у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ДУШАН МАКСИМОВИЋ, 

представник родитеља, за члана Школског одбора 
ОШ "Јован Јовановић Змај" у Крушевцу. 

 
III - Изборни период новоименованиха чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-491/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
 
316 
На основу чл. 115, 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
88/17, 27/18 и др. закон и 10/19) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЖАБАРЕ'' У ЖАБАРУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Александар Грујић, предста-

вник запослених, дужности члана Школског одбора 
ОШ ''Жабаре'' у Жабару. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Радосављевић, предста-

вник запослених, за члана Школског одбора               
ОШ ''Жабаре'' у Жабару. 

 
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: 022-490/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
317 
На основу чл. 115, 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 и др. закон и 10/19) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора ОШ ''Бранко Радичевић''  у Крушевцу и то: 
 
- Виолета Видаковић, представник локалне само-

управе и  
- Саша Момировић, представник  родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Школског одбора ОШ 

''Бранко Радичевић''  у Крушевцу и то: 
 
- Вања Недељковић, правник, запослена у Електро-

дистрибуцији Крушевац, представник локалне само-
управе и  

 
- Милена Томић, представник  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: 022-462/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
  
 
 
 
318 
На основу чл. 115, 116 и 117 Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 и др. закон и 10/19)) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ'' У ЈАСИЦИ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школ-

ског одбора ОШ ''Станислав Бинички'' у Јасици: 
 
- Ана Рашић, представник  родитеља и 
- Ивана Милошевић, представник родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Школског одбора ОШ 

''Станислав Бинички'' у Јасици: 
 
- Зоран Маринковић, дипл. економиста из Јасике, 

представник родитеља и 
 
- Драгана Николић, економски техничар из Шанца, 

представник 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: 022-466/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
  
   
319 
На основу чл. 115, 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/17, 27/18 и др. закон и 10/19) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.09.2020. године, донела је 

 



 270                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                               26.09.2020.  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН ХРИСТИЋ'' 
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Музичке школе ''Стеван Христић'' у 
Крушевцу и то: 

 
- Саша Ратковић, представник родитеља,  

- Срђан Топаловић, представник запослених. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Музичке школе ''Стеван Христић''  Крушевцу и то: 
 
- Владан Цветковић, представник родитеља и 

- Милан Вучић, представник запослених. 
 
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: 022-467/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
320 
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", број 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.09.2020. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Владица Аранђеловић, 

представник родитеља дужности члана Школског 
одбора Гимназије у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Сања Пуношевац, дипл. 

економиста, представник родитеља, за члана 
Школског одбора Гимназије у Крушевцу. 

 
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: 022-465/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
  
 
 
321 
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 25.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ  
ШКОЛЕ "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ" 

У КРУШЕВЦУ 
 

I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школ-
ског одбора Политехничке школе "Милутин Ми-       
ланковић" у Крушевцу и то: 

- Звонко Марковић, дипл. архитекта,  предста-
вник запослених и  

- Аријана Хинић, пољопривредни техничар, 
представник  родитеља, 

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског  одбора 

Политехничке школе "Милутин Миланковић" у 
Крушевцу и то: 

 
- Милан Урошевић, дипл. грађевински инжењер, 

представник запослених и  
- Драгана Радмановић, просветни радник из 

Крушевца, представник 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: 022-468/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
322 
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" 
број 15/18), 
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Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
25.09.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Економско-трговинске школе у Крушевцу: 
- Биљана Раденковић, представник  родитеља 
- Јелена Ивановић, представник родитеља 
  
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Економско-трговинске школе  у Крушевцу: 

- Јелена Обрадовић, представник  родитеља 

- Небојша Васиљевић, представник 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: 022-464/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
323 
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" 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
25.09.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-
ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ  

У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 
одбора Хемијско-технолошке школе у Крушевцу: 

- Јелица Милетић, представник  родитеља и  
- Предраг Матејић, представник родитеља 
  
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Хемијско-технолошке школе  у Крушевцу: 

- Драгана Милетић, представник  родитеља 

- Зорица Дуковић, представник 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: 022-463/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
  
 
 
324 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и члана 5. тачка 
11. Уговора о јавном приватном партнерству за 
вршење услуга реконструкције, рационализације и 
одржавања јавног осветљења у насељеним местима 
града Крушевца бр. 404-964/II од 22.09.2017. године 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о мерењу и 

верификацији за утврђивање остварене уштеде у 
периоду април 2019 - март 2020. (2 године 
гарантованог периода) по Уговору о јавно приватном 
партнерству за вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења у 
насељеним местима града Крушевца број 404-964/II 
од 22.09.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор 
"Градског осветљења Крушевац" д.о.о. Београд-
Стари Град, на седници која је одржана дана 
29.05.2020. године. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-510/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
325 
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени глсник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 30. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 13/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансиј-

ском извештају Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац за 2019. годину. 
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II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-60/20               ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
  
 
 
326  
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени глсник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 32а. 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
"Водовод Крушевац" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевац" бр. 5/13 - Пречишћен текст и 9/16) и члана 
22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о 

Финансијском извештају ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац за 2019. годину. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-61/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
327 
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени глсник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 32а. 
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
"Крушевац" Крушевац ("Сл. лист града Крушевац" 
бр. 5/13 - Пречишћен текст и 9/16) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансиј-

ском извештају ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2019. 
годину. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-62/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 

328 
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени глсник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 32а. 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
"Градска топлана" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевац" бр. 5/13 - Пречишћен текст и 9/16) и члана 
22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финанси-

јском извештају ЈКП "Градска топлана" Крушевац за 
2019. годину. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-63/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
329  
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени глсник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 29а. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни 
центар" Крушевац ("Сл. лист града Крушевац" бр. 5/13 
- Пречишћен текст и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финанси-

јском извештају ЈП "Пословни центар" Крушевац за 
2019. годину. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-64/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
330 
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени глсник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 21а. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Аеродром 
Росуље" Крушевац ("Сл. лист града Крушевац" бр. 5/13 
- Пречишћен текст и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. године, донела је  
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З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финанси-

јском извештају ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац за 
2019. годину. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-65/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
331 
На основу чл. 46. став 5б и члана 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. 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 квартал 2020. 
године. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-66/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
332 
На основу чл. 46. став 5б и члана 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.09.2020. 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 и II квартал 2020. 
године. 

 
II - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-67/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

  

 
III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 
333 
На основу члана 69. Закона о заштити животне 

средине („Сл. гласник Републике Србије", бр. 135/04, 
36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – 
одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. 
закон) и члан 50. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 15/18) 

Градско веће града Крушевца на седници која је 
одржана дана 07.02.2020. године, донело је 

 
П Р О Г Р А М  

 
КОНТРОЛЕ И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

У 2020-2021. ГОДИНИ 
 

УВОД 
 
Контрола и праћење стања животне средине у 

Крушевцу прати се систематским и повременим 
мерењима загађујућих материја у чиниоцима животне 
средине (ваздух, вода, земљиште и др.), на основу 
програма којима се успоставља систем праћења и 
унапређивања стања животне средине. 

Систем праћења стања животне средине у 
Крушевцу заснива се на дефинисаним циљевима 
контроле и спровођењем Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 
- одлука УС и 14/16),  Закона о заштити од буке у 
животној средини („Службени гласник Републике 
Србије“, број 36/09 и 88/10), Закона о заштити 
земљишта („Службени гласник Републике Србије“, 
број 112/15), Закона о водама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 30/10 и 93/12), Закона о 
заштити ваздуха („Службени гласник Републике 
Србије“, број 36/09 и 10/13), а уз примену метода 
утврђених овим и другим законима или прописима 
донетим на основу закона, као и препорукама, 
упутствима и стандардима међународних и национа-
лних институција. 

Циљеви и обим контроле квалитета животне 
средине дефинишу се посебним програмима, које у 
сарадњи са стручним организацијама и уз сагласност 
надлежног министарства, спроводе овлашћене уста-
нове, а утврђује их и у њима учествује  Градска управа 
градa Крушевцa. 

Појединачни програми систематске контроле 
квалитета животне средине утврђују се ради редовног 
испитивања, праћења и контроле: 

 
 Мерења нивоа буке у животној средини 
 Испитивања површинских вода 
 Загађености земљишта 
 Контроле квалитета ваздуха 
 
На основу ових испитивања обезбеђују се подаци 

о стању животне средине, планирају и предузимају 
мере заштите животне средине и прате ефекти 
предузетих мера. 
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МЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ 
СРЕДИНИ 

 
Програм мониторингa буке у животној средини 

на територији Града Крушевца израђен је у складу 
са Законом о заштити од буке у животној средини 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 
88/10), Правилником о методама мерења буке, 
садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/10), 
Уредби о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини („Службени гласник Републике 
Србије“, број 75/10).  

Програмом је утврђен начин и учесталост 
систематског мерења нивоа буке у животној средини 
на дванаест (12) мерних места, четири пута годишње 
(пролеће, лето, јесен и зима), на територији града 
Крушевца и то: 

1. Подручjа за одмор и рекреациjу, болничке зоне 
и опоравилишта, културно-историjски локалитети, 
велики паркови: Парк Багдала, Круг болнице. 

2. Пословно-стамбена подручја, трговачко-
стамбена подручја и дечија игралишта: Базени – 
Спортски центар (Косовска улица). 

3. Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са становима, зоне 
дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћаjница: „Рубин” Крушевац (Улица Наде 
Марковић), Мемориjални парк „Слободиште”, 
Раскрсница Балканске и Jyг Богданове улице (АБХ 
центар), Аеродром (угао Булевара Николе Пашића и 
Улице кнеза Милоша (кружни ток)), Јасички пут 
(паркинг „14. октобра”), Центар (Трг косовских 
јунака, испред хотела „Рубин”), Паруновачки  мост 
(Видовданска улица). 

4. Туристичка подручја, кампови и школске зоне: 
Медицинска школа (Улица Ћирила и Методија). 

5. Чисто стамбено подручје: Насеље Владо 
Јурић (Љипљанска улица). 

Мерна места су одабрана као репрезентативне 
тачке појединих градских зона и дуж најзначајнијих 
саобраћајница. Бука у животној средини на 
посматраним тачкама у Кушевцу потиче углавном од 
саобраћаjа (аутобуси градског превоза, тешки 
камиони и лака возила) посебно на посматраним 
тачкама кoje су заправо саобраћаjни магистрални 
правци, али и од активности грађана у ноћном 
периоду мерења. 

Након сваког извршеног мерења, доставља се на-
ручиоцу извештај о испитивању са стручним мишљењем. 

 
ИСПИТИВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 
 
Један од програма којим се контролише животна 

средина, односно квалитет вода  јесте програм 
испитивања површинских вода. 

 
Програм испитивања површинских вода урађен 

је у складу са Законом о водама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), 
Уредбом о класификацији вода („Службени гласник 

Републике Србије“, број 5/68), Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 50/12), 
Уредбом о граничним вредностима приоритетних 
хазардних супсатнци које загађују површинске воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник 
Републике Србије“, број 35/11 и 48/12) и Правилни-
ком о утврђивању водних тела површинских и подзе-
мних вода („Службени гласник Републике Србије“, 
број 96/10). 

Програм испитивања површинских вода града 
Крушевца обухвата: 

a. Испитивање и заштита површинских вода- 
главних водотокова и њихових притока 

b. Испитивање површинских вода- потоци 
c. Испитивање површинске воде акумулације 

Ћелије 
 
Испитивање и заштита површинских вода - 

главних водотокова и њихових притока врши се на 
следећим мерним местима: реке Расине - Мајдево, 
Јабланичке реке, Наупарске реке, реке Расине - Г. Сте-
пош, Ломничке реке, реке Расине пре улива у З. Мо-
раву, реке Расине - Мудраковац Старо купалиште, 
реке Расине - Ново купалиште, Гагловске река и реке 
Пепељуше пре улива у З. Мораву. 

 
Параметри мерења: Микробиолошке анализе 

(колиформне бактерије, фекалне колиформне 
бактерије (Е. coli) и ентерококе фекалног порекла) и 
физичко-хемијско испитивање (температура  воде, 
температура ваздуха, мутноћа, боја, pH - вредност, 
амонијум јон, нитрити, нитрати, хлориди, сулфати, 
фосфати, хемијска потрошња кисеоника HPK, 
биолошка потрошња кисеоника BPK5, кисеоник, 
суспендоване материје, остатак испарења  нефилтро-
ване воде, остатак испарења  филтроване воде, укупни 
азот и укупни фосфор). 

У 2020. години планирано је 70 узорака. 
У 2021. години број узорака зависиће од 

опредељених средстава за ове намене. 
Испитивање површинских вода - потоци врши 

се на следећим мерним местима: Гарски поток, 
Вучачки поток, Дедински поток, Срњански поток и 
Головодски поток. 

 
Параметри мерења: Микробиолошке анализе 

(колиформне бактерије, фекалне колиформне бактерије 
(Е. coli) и ентерококе фекалног порекла) и физичко-
хемијско испитивање (температура  воде, температура 
ваздуха, pH - вредност, амонијум јон, нитрити, нитрати, 
хлориди, сулфати, фосфати, хемијска потрошња 
кисеоника HPK, биолошка потрошња кисеоника BPK5, 
кисеоник, суспендоване материје, остатак испарења  
нефилтроване воде, остатак испарења  филтроване воде, 
укупни азот и укупни фосфор). 

У 2020. год. планирано је 10 узорака. 
У 2021. години број узорака зависиће од 

опредељених средстава за ове намене. 
 
Испитивање површинске воде акумулације 

Ћелије врши се на следећим мерним местима: 
Водозахват I и II (површина и две дубине), Васићи 
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(површина и једна дубина), Златари II (површина и 
једна дубина) и Златари I (површина и једна дубина). 

 
Параметри мерења: Микробиолошке анализе 

(колиформне бактерије, фекалне колиформне бакте-
рије (Е. coli) и ентерококе фекалног порекла) и 
физичко-хемијско испитивање (температура  воде, 
температура ваздуха, мутноћа, боја, pH - вредност, 
амонијум јон, нитрити, нитрати, хлориди, сулфати, 
фосфати, хемијска потрошња кисеоника HPK, био-
лошка потрошња кисеоника BPK5, кисеоник, суспе-
ндоване материје, остатак испарења  нефилтроване 
воде, остатак испарења  филтроване воде, укупни 
азот, укупни фосфор гвожђе и манган). 

У 2020. год. планирано је 84 узорака. 
У 2021. години број узорака зависиће од 

опредељених средстава за ове намене. 
Након сваког извршеног мерења, доставља се 

наручиоцу извештај о испитивању са стручним 
мишљењем. 

 
ИСПИТИВАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА 

 
Програм испитивања загађености земљишта 

израђен је у складу са одредбама Правилника о 
дозвољеним количинама опасних и штетних материја 
у земљишту и води за наводњавање и методама 
њиховог испитивања („Службени гласник Републике 
Србије“, број 23/94). 

Загађивањем земљишта може да дође до његове 
деградације, деструкције или пак до привременог или 
трајног потпуног искључења земљишта из функције. 
Проблематика загађења земљишта се мора посма-
трати кроз основне односе на релацији емисија-
трансмисија-имисија-ефекти. Главну штету земљи-
шту наносе загађење тла и ваздуха, ерозија, 
салинизација, прекомерна урбанизација и поплаве.  

Програм испитивања загађености земљишта на 
теритирији Крушевца у 2020. год. вршиће се на 30 
мерних места једним узорковањем, на следећим 
локалитетима:  

1. Јасички пут (на дубини од 30 cm) 
2. Јасика (на дубини од 30 cm) 
3. Шанац (на дубини од 30 cm) 
4. Срње – село (на дубини од 30 cm) 
5. Срње депонија (на дубини од 30 cm) 
6. Кукљин (на дубини од 30 cm) 
7. Бивоље (на дубини од 30 cm) 
8. Макрешане (на дубини од 30 cm) 
9. Текије (на дубини од 30 cm) 
10. Капиџија (на дубини од 30 cm) 
11. Паруновац (на дубини од 30 cm) 
12. Читлук (на дубини од 30 cm) 

13. Пепељевац (на дубини од 30 cm) 
14. Пакашница (на дубини од 30 cm) 
15. Центар града (на дубини од 30 cm) 
16. Купци (на дубини од 30 cm) 
17. Ћелије (на дубини од 30 cm) 
18. Здравиње (на дубини од 30 cm) 
19. В. Шиљеговац (на дубини од 30 cm) 
20. Бела Вода (на дубини од 30 cm) 
21. Равњак (на дубини од 30 cm) 
22. Мерима (на дубини од 30 cm) 
23. Аут. Станица (на дубини од 30 cm) 
24. Гревци Јагоде (на дубини од 30 cm) 
25. Колонија 14. октобар (на дубини од 30 cm) 
26. Обилазница (на дубини од 30 cm) 
27. Равни (на дубини од 30 cm) 
28. Трајал (на дубини од 30 cm) 
29. Мајдево (на дубини од 30 cm) 
30. Мачковац (на дубини од 30 cm) 
31. Златари (на дубини од 30 cm) 
32. Коњух (на дубини од 30 cm) 
33. Васићи - Водозахват (на дубини од 30 cm) 
 
Лабораторијско испитивање земљишта врши се 

на параметре опасних материја и то: кадмијум, олово, 
жива, арсен, хром, никл и флуор, као и на параметре 
штетних материја: бакар, цинк и бор. 

Након сваког извршеног мерења, доставља се 
наручиоцу извештај о испитивању са стручним 
мишљењем. 

 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 
Програм контроле квалитета ваздуха града 

Крушевца израђен је у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 
36/09 и 10/13) и Уредбом о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 
Републике Србије“, број 11/10, 75/10 и 63/13). 

У складу са специфичном конфигурацијом те-
рена, мониторинг ће се спроводити у Крушевцу на 
једанаест (11) мерних места, а узорци на мерним 
местима ће се узимати по динамици предвиђеној за 
континуална фиксна и наменска мерења.  

 Сумпор- диоксид, азот-диоксид (контину-
ална фиксна мерења) и чађ (наменска мерења) мериће 
се на четири (4) мерна места (Карта 1): 365 (24-
часовних) узорака 
 

1) Индустријска зона - „ЕПС“ 
2) Рурална зона - „Мачковац“ 
3 ) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 
4) Урбано - саобраћајна- „Болница“ 
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 Укупне таложне материје (укупна масена концентрација) мериће се на 9 мерних места (наменска 

мерења) (Карта 2): једном месечно у току годину дана 

1) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 

2) Саобраћајна зона - „Рубин“ 

3) Саобраћајна зона - „Аутобуска станица“ 

4) Индустријска зона - „ШИК“ 

5) Индустријска зона - „Срње“ 

6) Индустријска зона - „14. Октобар“ 

7) Урбано- саобраћајна - „Мудраковац“ 

8) Урбано- саобраћајна - „Болница“ 

9) Урбано- саобраћајна - „Базени“ 
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 Aнализa тешких метала из укупних таложних материја вршиће се на четири (4) мерна места 

(наменска мерења): једном месечно у току годину дана 

  1) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 3) Урбано-саобраћајна - „Базени“ 

  2) Индустријска зона - „Срње“    4) Урбано-саобраћајна - „Болница“ 

 
Град Крушевац је обезбедио и једно (1) мерно место за праћење концентрације алергеног полена у 

ваздуху.  Мерење концентрације алергеног полена врши се у периоду од почетка фебруара до почетка новембра 
текуће године. Приликом испитивања, врши се идентификација поленових зрна 24 биљне врсте и то: леска, 
јова, тиса, туја и чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, платан, орах, храст, бор, конопља, 
траве, липа, боквица, киселица, коприва, штипови, пелин, амброзија и дуд. 

Циљ мерења и праћења концентрације алергеног полена у ваздуху је унапређење здравља становника. 
Континуираним праћењем може се прогнозирати кретање алергеног полена у ваздуху, и тако на време 
упозорити становништво.  

Након сваког извршеног мерења, доставља се наручиоцу Извештај о испитивању са стручним 
мишљењем. 

Напомена: На програм контроле квалитета ваздуха за 2020-2021. год. Града Крушевца сагласност даје 
надлежно министарство за заштиту животне средине. 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Програм контроле квалитета животне средине на територији Крушевца у 2020-2021. години обухвата 

појединачне програме испитивања, праћења и контроле чинилаца животне средине и представља наставак и 
проширење активности које су започете пре много година уназад. 

Сва мерења и интерпретацију добијених резултата вршиће овлашћене стручне институције, у складу са 
законима, подзаконским актима и прописаним програмима. 

Подаци и резултати извршених мерења достављају се Градској управи Крушевац - Служби за заштиту 
животне средине и биће доступни јавности путем WEB странице Града Крушевца (www. krusevac. rs). 

 
Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
III Број: 501-15/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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IV  - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
 
334 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09 - испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-други закон и 09/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 18.09.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 2“ У ДЕЛУ 
УРБАНИСТИЧКЕ  ЦЕЛИНЕ 7.2. У КРУШЕВЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Исток 2“ у делу урбанистичке целине 7.2. у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Предмет Измена и допуна плана је промена 

дозвољеног индекса заузетости у урбанистичкој 
целини 7.2. Постојећа просторна и урбанистичка 
организација комплекса има капацитета за даљу 
изградњу и уређење комплекса. Променом би се 
рационално искористило земљиште уз очување 
функционалности и заштите подручја. 

Измена и допуна плана проистиче из детаљне 
анализе и разраде планских решења важећег плана уз 
поштовање плана вишег реда и важећих прописа и у 
складу је са основним концептом намене површина 
ширег подручја. Планирани садржаји су усклађени са 
наменом из окружења и дефинисаним претежним 
наменама из плана вишег реда. 

Ове Измене и допуне плана се односе на све 
делове Плана генералне регулације Исток 2 у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/17) чија 
је измена условљена и подразумева се овом 
променом. 

Измена и допуна обухвата урбанистичку целину 
7.2 што чини површину од око 26,5 ха.  

 
Члан 3. 

 
Генералним урбанистичким планом Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр.3/15), подручје плана 
обухвата део просторне привредно радне зоне „Исток“.  

У овој зони, осим привредних делатности, 
планирано је увођење и других намена, пре свега 
комерцијалних делатности. Уз привредне делатности 
планирана су површине заштитног зеленила.       

Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 
ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана генералне регулације „Исток 2“                  
у делу урбанистичке целине 7.2. у Крушевцу                  
на животну средину за као и на основу Мишљења бр. 
501-113/2020-09 од 18.09.2020. године, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Исток 2“ у делу урбанистичке целине 7.2. у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Измене и допуне Плана генералне регулације „Исток 
2“ у делу урбанистичке целине 7.2. у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-699/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 
 
 
 
 

335 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 18.09.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ 
У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Центар“  у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне плана се односе на доношење 

одредби за ситуације које нису предвиђене матичним 
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планом, а тичу се катастарских парцела у изграђеним 
целинама, које су планиране за породично становање, 
а за њихове карактеристике које се тичу: облика, 
површине и изграђености нису дати урбанистички 
услови. 

Овим изменама и допунама задржава се континуитет 
у постигнутом и планираном урбаном развоју подручја и 
не ремети се постојећа урбана матрица. 

Измена и допуна плана проистиче из детаљне 
анализе и разраде планских решења важећаг плана уз 
поштовање урбанистичког плана шире зоне и 
важећих прописа и у складу је са основним концептом 
намене површина ширег подручја.  

Измене и допуне плана се односе на делове Плана 
генералне регулације Центар у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 14/16) чија је измена условљена 
и подразумева се овом променом. 

Измене и допуне плана се односе на обухват 
матичног плана који чини централну градску зону и 
намену породичног станавања. 

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана обухватају део централне 

градске зоне у којој је планирана намена породичног 
становања одређеног типа и у ком је формирана 
урбана матрица предуслов настављања континуитета 
у постигнутом степену урбаних вредности. 

  
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана генералне регулације „Центар“ у 
Крушевцу на животну средину за као и на основу 
Мишљења бр. 501-113/2020-09 од  18.09.2020.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Центар“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Центар“  у Крушевцу  и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-701/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 18.09.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 2“ У КРУШЕВЦУ У 
ДЕЛУ К.П.БР.810 И 2312/2 ОБЕ КО КРУШЕВАЦ 

НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 
„Центар 2“ у Крушевцу у делу к.п.бр. 810 и 2312/2 обе 
КО Крушевац на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Непосредни предмет Измена и допуна плана је 

промена регулационе и грађевинске линије са свим 
подразумеваним изменама графичког и текстуалног 
дела плана, а ради проширења (доградње и 
надградње) и омогућавања пренамене објекта у 
стамбено – пословни. 

Ове Измене и допуне плана се односе на све 
делове текстуалног дела и све делове графичких 
прилога Плана детаљне регулације ЦЕНТАР 2 и 
његових измена и допуна, чија је измена условљена и 
подразумева се променом и евентуално другим 
променама које из ње проистичу. 

Граница измена и допуна обухвата делове 
кат.пар.бр. 810 и 2312/2 обе КО Крушевац што чини 
површину од око 48а.  

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР ЦЕНТАР 2. Овај план донет је 
2016.-те године и на снази је. За предметно подручје 
донете су и Измене Плана детаљне регулације 
ЦЕНТАР 2 („Службени лист града Крушевца“, бр. 
16/19). 

ПГР ЦЕНТАР обухвата део централне градске 
зоне коју у обухвату плана карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: типови вишепо-
родичног и породичног становања карактеристични 
за средње густине становања, комерцијалне 
делатности, у мањој мери јавне функције, као и 
вишепородично становање у реализованим целинама 
и значајни градске јавне површине. Изменама и 
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допунама плана прецизно се одређује и мења 
регулациона линија објекта познатог по називу - 
КОЦКА. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације „Центар 2“ у 
Крушевцу у делу к.п.бр.810 и 2312/2 обе КО 
Крушевац на животну средину за као и на основу 
Мишљења бр. 501-114/2020-09 од  18.09.2020.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 810 и 2312/2 обе КО Крушевац на животну 
средину,  а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 
2“ у Крушевцу у делу к.п.бр. 810 и 2312/2 обе КО 
Крушевац  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-702/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 17.09.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРГ КОСТУРНИЦА“ У ДЕЛУ 
УРБАНИСТИЧКЕ  ЦЕЛИНЕ В2 У КРУШЕВЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 

„Трг Костурница“ у делу урбанистичке целине В2 у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Предмет Измена и допуна плана је усклађивање 

дозвољене спратности и висине објеката са 
изграђеним објектима у непосредном окружењу, као 
и усклађивање максималног индекса заузетости са 
урбанистичким планом шире зоне, и то све у 
урбанистичкој потцелини В2.  

Изменама и допунама плана прецизираће се 
одреднице које се односе на положај објеката на 
парцели у истој урбанистичкој потцелини.  

Ове Измене и допуне плана се односе на све 
делове текстуалног дела и све делове графичких 
прилога Плана детаљне регулације Трг Костурни-
ца у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
14/16) чија је измена условљена и подразумева се 
овом променом. 

Граница измена и допуна обухвата урбанистичку 
потцелину В2 што чини површину од око 37а.  

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана обухватају део централне 

градске зоне коју у обухвату измена и допуна плана  
карактерише планирана намена вишепородичног 
становања одређеног типа. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације „Трг Костурница“ 
у делу урбанистичке целине В2 у Крушевцу на 
животну средину за   као и на основу Мишљења бр. 
501-99/2020-09 од 10.09.2020. године, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Трг Костурница“ у делу урбанистичке целине В2 у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Трг 
Костурница“ у делу урбанистичке целине В2 у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-700/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09 - испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 17.09.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ У КРУШЕВЦУ НА  
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације „Уједињене 
нације“  у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана оквирно је одређена ПГР-ом 

Запад 1, у североисточном делу и обухвата део опште 
стамбене зоне „Запад“ у оквиру урбанистичке целине 
5.3., у непосредном контакту са централном градском 
зоном према истоку. 

Планом је обухваћена површина од око 14,28 
хектара, између улица Краља Милутина са истока,  
Ул. Милетине буне са југа, затим улицом Луја 
Пастера са запада и железничке пруге, односно Ул. 
Железничке са севера.            

 
Члан 3. 

 
Смернице за израду предметног Плана 

дефинисане су ПГР-ом Запад 1, којим је одређена 
планирана претежна намена и опредељена површина 
за коју је неопходна даља разрада, у оквиру 
урбанистичке целине 5.3.  

За урбанистичку подцелину 5.3. утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена у оквиру ове целине је становање 
густине преко 200ст/ха, типа ВС-04, а компатибилне 
и пратеће намене су комерцијалне и привредне 
делатности, вишепородично и породично становање, 
спорт и рекреација, парк и недостајући садржаји и 
објекти јавне намене.   

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за   
ПДР  „ Уједињене нације “ у Крушевцу као и на основу 
Мишљења бр. 501-105/2020-09 од  11.09.2020.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 

Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је  одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја  Плана  детаљне  регулације 
„Уједињене нације“ у Крушевцу на животну средину,  а 
у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „ Уједињене нације“ у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-698/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 18.09.2020. 
године, донела је 

  
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „РАВЊАК 2Б“ У КРУШЕВЦУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације  „Равњак 2Б“  у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у централном делу ПГР-а 

Запад 1, укупне површине од око 8,0ха у делу 
урбанистичке целина 5.7., означен као урбанистичка 
подцелина 5.7.4. и обухвата западни део опште 
стамбене зоне.    

Оквирно, граница плана обухвата део насеља у 
контакту са „војним комплексом Равњак“ са запада, 
обухватајући појас између улица Петра Добрњца на 
северу и Краља Александра Првог са јужне стране.   

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом Запад 1 опредељене су зоне и целине за 

које је обавезна израда плана детаљне регулације, што 
се односи и на предметни план, који обухвата простор 
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у делу урбанистичке целине 5.7., означена као 
потцелина 5.7.4.   

Планирана претежна намена је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ВС-02, а као компатибилне 
и пратеће намене планиране су комерцијалне 
делатности, спорт и рекереација, привредне 
делатности и комунална инфраструктура. Планом је 
дефинисана основна саобраћајна матрица, као и 
комплетно опремање комуналном инфраструктуром, 
„опредељене су зоне за које је обавезна израда 
планова детаљне регулације и услови заштите са 
утврђеним заштитним зонама.“ 

„Становање густине до 100ст/ха је претежна 
планирана намена у оквиру грађевинског подручја. 
Планом се омогућава изградња објеката допунских, 
компатибилних намена из области комерцијалних и 
привредних делатности и спорт и рекреација.“  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР  „ Равњак 2Б “ у Крушевцу 
као и на основу Мишљења бр. 501-107/2020-09 од  
18.09.2020.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је  
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана  детаљне  регулације „Равњак 2Б“ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „ Равњак 2Б “ у Крушевцу  
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

IV Бр. 350-697/20                      НАЧЕЛНИК, 
                                      Иван Анђелић, с.р.  

 
 

 
 
 

340 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 17.09.2020 
године, донела је  

 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАКАШНИЦА 1“ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације  „Пакашница 1“  у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у источном делу ПГР-а 

Запад 1, укупне површине од око 18,74ха у делу 
урбанистичке целина 5.11., означен као урбанистичка 
подцелина 5.11.1. и обухвата северни део приградског 
насеља Пакашница, око Ул. Војводе Мишића.   

Оквирно, граница плана обухвата део насеља 
Пакашница, уз улицу Војводе Мишића, која пролази 
централним делом Плана, правца север – југ и 
делимично прати ток Гарског потока, који чини 
источну границу, са јужне стране границом је 
обухваћено постојеће насеље до „војног комплекса 
Пакашница“, са западне и северне стране је комплекс 
Новог гробља са планираним проширењем, све у КО 
Пакашница.    

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом Запад 1 опредељене су зоне и целине за 

које је обавезна израда плана детаљне регулације, што 
се односи и на предметни план, који обухвата простор 
у делу урбанистичке целине 5.11., означена као 
потцелина 5.11.1.   

Планирана претежна намена је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а као компатибилне 
и пратеће намене планиране су комерцијалне 
делатности, привредне делатности, спорт и 
рекереација, зеленило и недостајућа комунална 
инфраструктура.  Планом је дефинисана основна 
саобраћајна матрица, као и комплетно опремање 
комуналном инфраструктуром, „опредељене су зоне 
за које је обавезна израда планова детаљне регулације 
и услови заштите са утврђеним заштитним зонама.“ 

„Становање густине до 100ст/ха је претежна 
планирана намена у оквиру грађевинског подручја. 
Планом се омогућава изградња објеката допунских, 
компатибилних намена из области комерцијалних и 
привредних делатности и спорт и рекреација.“  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР  „ Пакашница 1 “ у 
Крушевцу као и на основу Мишљења бр. 501-
108/2020-09 од  17.09.2020.године, Служба за заштиту 
животне средине, Одељење  за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине, Градске управе града 



    26.09.2020.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15/2                                       283 
 

 

Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је  
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана  детаљне  регулације 

„Пакашница 1“ у Крушевцу на животну средину,  
а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „ Пакашница 1 “ у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-695/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 
 

 
 
341 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.09.2020. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАКАШНИЦА 2“ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације  „Пакашница 2“  у 
Крушевцу на животну средину. 
 

Члан 2. 

 
План обухвата простор у источном делу ПГР-а 

Запад 1, укупне површине од око 35,30ха у делу 
урбанистичке целинe 10.2., означенa као 
урбанистичка подцелина 10.2.1. и обухвата јужни део 
приградског насеља Пакашница, око Ул. Војводе 
Мишића - општински пут О13.   

Оквирно, граница плана обухвата део насеља 
Пакашница, уз улицу Војводе Мишића, која пролази 
централним делом Плана, правца север – југ и прати 
ток Гарског потока, од „војног комплекса 
Пакашница“, са севера, до јужне границе 
грађевинског подручјa, све у делу КО Пакашница.    

 

 

Члан 3. 

ПГР-ом Запад 1 опредељене су зоне и целине за 
које је обавезна израда плана детаљне регулације, што 
се односи и на предметни план, који обухвата простор 
у делу урбанистичке целине 10.2., односно део „рубне 
зоне ЈУГ“.    

Планирана претежна намена је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-03, а као компатибилне 
и пратеће намене планиране су комерцијалне дела-
тности, привредне делатности, спорт и рекереација, 
зеленило и недостајућа комунална инфраструктура.  
Планом је дефинисана основна саобраћајна матрица, 
као и комплетно опремање комуналном инфрастру-
ктуром, „опредељене су зоне за које је обавезна 
израда планова детаљне регулације и услови заштите 
са утврђеним заштитним зонама.“ 

„Становање густине до 100ст/ха је претежна 
планирана намена у оквиру грађевинског подручја. 
Планом се омогућава изградња објеката допунских, 
компатибилних намена из области комерцијалних и 
привредних делатности и спорт и рекреација.“  
 

Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР  „ Пакашница 2 “ у 
Крушевцу као и на основу Мишљења бр. 501-
109/2020-09 од  21.09.2020.године, Служба за заштиту 
животне средине, Одељење  за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је  
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана  детаљне  регулације„Пакашница 2“ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 

Члан 5. 

       
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Пакашница 2“ у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 
 

IV Бр. 350-696/20                      НАЧЕЛНИК, 
                                      Иван Анђелић, с.р.  

 
 

 
342 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 17.09.2020. 
године, донела је  
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О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛАЗАРИЦА 4А“ У КРУШЕВЦУ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације  „Лазарица 4А“  у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана оквирно је одређена ПГР-ом 

Запад 1 у северозападном делу и обухвата део опште 
стамбене зоне „Запад“ у делу урбанистичке целине 
5.2. односно урбанистичку подцелину 5.2.1., у 
непосредном контакту са железничком пругом 
(Сталаћ – Краљево – Чачак).  

План обухвата површину од око 7,0 хектара, од 
западне границе ПГР-а (део КО Читлук), између Ул. 
Цара Лазара са југа и железничке пруге са севера, 
обухватајући део КО Лазарица према истоку до  
к.п.бр. 1025/2, односно до границе КО Лазарица и КО 
Крушевац.  

          
Члан 3. 

 
Смернице за израду предметног Плана дефини-

сане су ПГР-ом „Запад 1“ у Крушевцу, којим је 
одређена планирана претежна намена и опредељена 
површина за даљу разраду, у оквиру урбанистичке 
подцелине 5.2.1.  

За урбанистичку подцелину 5.2.1. утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена ове подцелине је становање густине до 
100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а компатибилне и пратеће 
намене су комерцијалне и привредне делатности, као и 
регулација Гарског и Вучачког потока.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР  „Лазарица 4А“ у Крушевцу 
као и на основу Мишљења бр. 501-102/2020-09 од  
11.09.2020. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је  
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана  детаљне  регулације „Лазарица 4А“ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
 
 
 

Члан 5. 
       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Лазарица 4А“ у Крушевцу  
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-693/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 
 

 
 
343 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 17.09.2020. 
године, донела је 

  
О Д Л У К У  

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛАЗАРИЦА 4Б“ У КРУШЕВЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације „Лазарица 4Б“ у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана оквирно је одређена ПГР-ом 

Запад 1 у северном делу и обухвата део опште 
стамбене зоне „Запад“ у делу урбанистичке целине 
5.2. односно урбанистичку подцелину 5.2.3., у непо-
средном контакту са железничком пругом (Сталаћ – 
Краљево – Чачак).  

План обухвата површину од око 8,5 хектара, од 
Вучачког потока са запада, железничке пуге са севера, 
до Ул. Луја Пастера са источне стране и улице 
Дринске на југу, обухватајући део приградског 
насеља Лазарица, око Каницове улице.          

      
Члан 3. 

 
Смернице за израду предметног Плана дефи-нисане 

су ПГР-ом Запад 1, којим је одређена плани-рана 
претежна намена и опредељена површина за даљу 
разраду, у оквиру урбанистичке подцелине 5.2.3.  

За урбанистичку подцелину 5.2.3. утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена ове подцелине је становање густине 
до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а компатибилне и 
пратеће намене су комерцијалне и привредне 
делатности, као и регулација Вучачког потока.    
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Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 
ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за ПДР „Лазарица 4Б“ у Крушевцу 
као и на основу Мишљења бр. 501-106/2020-09 од  
17.09.2020.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је  
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана  детаљне  регулације 

„Лазарица 4Б“ у Крушевцу на животну средину,  
а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Лазарица 4Б“ у Крушевцу  
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-694/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 

 
 
344 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-други закон и 9/20) 

Градска управа града Крушевца, дана 17.09.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „БАГДАЛА 4“ У КРУШЕВЦУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације  „Багдала 4“  у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Граница плана оквирно је одређена ПГР-ом Запад 

1, у источном делу и обухвата део опште стамбене 
зоне у непосредном контакту са централном градском 
зоном, а у оквиру урбанистичке целине 5.11., односно 
урбанистичка подцелина 5.11.2.   

Планом је обухваћена површина од око 25,67 
хектара, од пресека Гарског потока са улицом Војводе 

Мишића до Ул. Његошеве на северу, затим улицом 
Багдалски венац са источне стране, па према југу, до 
пресека са улицом Иве Андрића, обухватајући 
к.п.бр.141, затим према западу и југозападу до к.п.228/7, 
одакле прати границу грађевинског подручја према 
северу до Гарског потока, који чини границу са западне 
стране, обухватајући крајњи јужни део стамбеног 
насеља Багдала, све КО Пакашница.            

 
Члан 3. 

 
План генералне регулације ЗАПАД 1 у 

Крушевцу (Службени лист града Крушевца,  
бр. 2/2020) 

 
Смернице за израду предметног Плана дефи-

нисане су правилима уређења и правилима грађења из 
ПГР-а Запад 1, којим је одређена планирана претежна 
намена и опредељена површина за коју је неопходна 
даља разрада, у делу урбанистичке целине 5.11., 
односно у оквиру урбанистичке подцелине 5.11.2.  

За урбанистичку подцелину 5.11.2. утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације. Планирана 
претежна намена у оквиру ове подцелине је 
становање до 100ст/ха, типа ПС-01 и ПС-02, а 
компатибилне и пратеће намене су комерцијалне и 
привредне делатности, вишепородично становање, 
спорт и рекреација, парк шума и недостајућа 
саобарћајна и комунална инфраструктура.  

„Мања издвојена пошумљена површина, тзв. 
„Борићи“, налази се у непосредној близини градског 
парка Багдала“, која је планирана за уређење као парк-
шума, задржавањем постојеће вегетације уз унапре-ђење 
садржаја за активан и пасиван одмор и рекреацију.         

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР  „Багдала 4 “ у Крушевцу 
као и на основу Мишљења бр. 501-92/2020-09 од  
07.09.2020.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана детаљне регулације  „Багдала 4 “ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Багдала 4 “ у Крушевцу  и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-691/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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345 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 17.09.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ДОБРА ВОДА“ НА ЈАСТРЕПЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације  „Добра вода“  на Јастрепцу 
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Оквирнe границe обухвата Плана одређена је 

Планом генералне регулације „Излетиште Јастребац“ 
и обухвата урбанистичку целину 10. Ова целина се 
налази југоисточно од језера и са западне стране је у 
контакту са државним путем 2.Б реда бр. 415 
(Крушевац – Велики Јастребац – Прокупље), а са 
источне стране су шуме и шумско земљиште, 
обухватајући викенд насеље и планинарски дом. План 
обухвата део КО Буци, односно део к.п.бр. 1772/1 и 
1808 и целе к.п.бр. 1772/5, 1772/3 и 1772/4.     

Укупна површина обухвата Плана је приближно 
4,80ха.  

 
 

Члан 3. 
 

На основу смерница ПГР-а „Излетиште Јастре-
бац“ опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације, односно израда предметног 
Плана одређена је планом вишег реда. У обухвату 
Плана је део зоне викенд насеља у југоисточном делу 
излетишта, који се наслања на државни пут и означен 
као урбанистичка целина 10.  

Планирана претежна намена ове зоне је викенд 
становање, што подразумева мање стамбене објекте у 
природном окружењу, који се користе повремено 
(викендом за боравак ван града, одмор и рекреацију). 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР  „Добра вода“ на Јастрепцу 
као и на основу Мишљења бр. 501-101/2020-09 од  
11.09.2020.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана детаљне регулације „Добра вода “ на 
Јастрепцу на животну средину, а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „ Добра вода “ на Јастрепцу  
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

      
IV Бр. 350-692/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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