
Градска управа  

Града Крушевца 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

Служба за обједињену процедуру и урбанизам 

Бр. 01-350-373/2018 

Од 31.07.2018.год.         

Крушевац 

 

           На основу чл. 53. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије бр.72/09, 

81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), а на захтев Града Крушевца, Одељење за 

инвестиције, привреду и заштиту животне средине, издаје се: 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

 

 

У вези са Вашим захтевом бр. 350-373/2018 од 13.07.2018. године, којим сте тражили информацију о 

локацији за катастарске парцеле бр. 5781/1, 5871/4 и 5871/5 све К.О. Крушевац, а ради могуће изградње на 

истим, обавештавамо Вас следеће: 

Катастарске парцеле број 5871/1, 5871/4 и 5871/5 све К.О. Крушевац обухваћене су Планом генералне 

регулације „Исток 1“ у Крушевцу (Сл. лист града Крушевца бр. 10/2018) и планом намене површина исте се 

налазе урбанистичкој целини 3.6, урбанистичкој подцелини 3.6.5. у простору намењеном за комерцијалне 

делатности. 

Правила грађења за делове Плана за које није предвиђено доношење Планова детаљне регулације су: 

 

Урбанистичка  подцелина 3.6.5. 

Претежна намена 

• Породично становање типа ПС-01 

- Претежна намена је породично становање, типа  ПС-01 

урбанистички параметри породичног становања ПС-01 

Тип Спратност Тип објекта Макс.ИЗ (%) 
Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта парц.(м) 

ПС-01 

 
До П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

непрекинути низ 200 6 

Компатибилне (допунске) намене  

• Комерцијалне делатности КД-02 

- У оквиру претежне намене породичног становања, могу бити заступљене и компатибилне намене из 

области, комерцијалних делатности типа КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају обављање свих врста непроизводних делатности. Забрањују се 

садржаји који би негативно утицали на становање и намене у контактним подручјима, посебно у погледу 

стварања буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и других штетних дејстава. 

- Садржаји компатибилних намена, могу се организовати у оквиру стамбеног објекта или у оквиру 

самосталног објекта на истој парцели, тада  је минимални однос становања према делатностима  60% према  

40%. 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, може бити заступљено и становање, тада је  минимални однос 

делатности према становању  80% према 20%. 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 100% на парцели. За изградњу објекта комерцијалне 

делатности користе се урбанистички параметри дефинисани за породично становање типа ПС-01. Спртаност 

објеката је П+1. 

• Комерцијалне делатности  типа КД-041 

- У оквиру претежне намене становања као компатибилна намена задржавају се постојећи хотели (стари и 

нови „Голф“) и дозвољава се изградња објеката комерцијалних делатности типа  КД-041 која подразумева: 

хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане, само уз Ул. Гаврила Принципа.  

 



 



 
Градска управа  

Града Крушевца 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

Служба за обједињену процедуру и урбанизам 

Бр. 01-350-208/2019 

Од 27.03.2019.год.         

Крушевац 

 

           На основу чл. 53. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије бр.72/09, 

81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), а на захтев Града Крушевца, Одељење за 

инвестиције, привреду и заштиту животне средине, издаје се: 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

 

 

У вези са Вашим захтевом бр. 350-208/2019 од 27.03.2019. године, којим сте тражили информацију о 

локацији за катастарске парцеле бр. 5866/24 К.О. Крушевац, а ради продаје на лицитације исте, обавештавамо 

Вас следеће: 

Катастарска парцела број 5866/24 К.О. Крушевац обухваћена је Планом генералне регулације „Исток 1“ 

у Крушевцу (Сл. лист града Крушевца бр. 10/2018) и планом намене површина иста се налази урбанистичкој 

целини 3.6, урбанистичкој подцелини 3.6.5. у простору намењеном за комерцијалне делатности. 

 

Правила грађења за делове Плана за које није предвиђено доношење Планова детаљне регулације су: 

 

Урбанистичка  подцелина 3.6.5. 

Претежна намена 

• Породично становање типа ПС-01 

- Претежна намена је породично становање, типа  ПС-01 

урбанистички параметри породичног становања ПС-01 

Тип Спратност Тип објекта Макс.ИЗ (%) 
Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта парц.(м) 

ПС-01 

 
До П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

непрекинути низ 200 6 

Компатибилне (допунске) намене  

• Комерцијалне делатности КД-02 

- У оквиру претежне намене породичног становања, могу бити заступљене и компатибилне намене из 

области, комерцијалних делатности типа КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају обављање свих врста непроизводних делатности. Забрањују се 

садржаји који би негативно утицали на становање и намене у контактним подручјима, посебно у погледу 

стварања буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и других штетних дејстава. 

- Садржаји компатибилних намена, могу се организовати у оквиру стамбеног објекта или у оквиру 

самосталног објекта на истој парцели, тада  је минимални однос становања према делатностима  60% према  

40%. 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, може бити заступљено и становање, тада је  минимални однос 

делатности према становању  80% према 20%. 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 100% на парцели. За изградњу објекта комерцијалне 

делатности користе се урбанистички параметри дефинисани за породично становање типа ПС-01. Спратаност 

објеката је П+1. 

• Комерцијалне делатности  типа КД-041 

- У оквиру претежне намене становања као компатибилна намена задржавају се постојећи хотели (стари и 

нови „Голф“) и дозвољава се изградња објеката комерцијалних делатности типа  КД-041 која подразумева: 

хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане, само уз Ул. Гаврила Принципа.  





 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


