
Градска управа 

Града Крушевца 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

Служба за обједињену процедуру и урбанизам 

Бр. 01-350-42/2021 

Од 22.01.2021.године         

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, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20), а на 

захтев Града Крушевца, Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, издаје 

се: 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

 

          У вези са Вашим захтевом бр. 350-42/2021 од 21.01.2021.године, којим сте тражили 

информацију о локацији за катастарскe парцеле бр. 2586/20 К.О. Крушевац, а ради намене и могуће 

изградње, обавештавамо Вас:  

 

           Катастарска парцела бр. 2586/20 К.О. Крушевац  обухваћена је Планом генералне регулације 

„Југ“ у Крушевцу (Сл. лист града Крушевца бр. 12/2017), и планом намене површина налази се у 

урбанистичкој целини 4.6.1. чија је претежна намена – становање типа ПС-01 и ПС-02 и допунска 

намена – комерцијалне делатности типа КД-02. 

  

            Правила грађења - општи услови изградње и  правила грађења по намени и типологоји 

објеката описани у Плану генералне регулације „Југ“ у Крушевцу (Сл. лист града Крушевца бр. 

12/2017), су: 

Правила грађења по намени и типологији објеката 

Правила грађења представљају скуп урбанистичких услова парцелације, регулације и изградње који 

се односе на поједине намене простора, односно типове објеката. 

Правила грађења објеката породичног становања 

Породични стамбени објекти су стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 

Урбанистички параметри  тип ПС-01 

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 x2 50 2 x 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%. 

 

 

 

 



 

Урбанистички параметри  тип ПС-02 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина фронта парц. 

(м) 

 

ПС-02 

 

П+2+Пк 

П+2+Пк 

слободностојећи 
 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 x2 50 2 x 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%. 

Правила грађења објеката комерцијалних делатности 

Kомерцијалне делатности подразумевају: трговину, угоститељство, занатство (услужни део), 

пословне и финансијске услуге и друге пословне просторе, део објеката саобраћајне привреде 

(бензинске и гасне пумпе), објекте у функцији туризма и слично. 

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. 

 

Општи услови изградње 

Грађевинска линија 

Грађевинска линија породичних стамбених објеката - типови ПС-01, ПС-02 

Растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте је минимално 3м, осим за објекте 

у низу и осим у случајевима кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката породичног становања растојање између регулационе и грађевинске 

линије се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).  

Грађевинска линија објеката комерцијалних делатности - тип КД-02 

Растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте се утврђује према преовлађујућој 

намени објеката у зони у којој се објекат комерцијалних делатности гради. 

Међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката - типови ПС-01, ПС-02, ПС-03 

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 

• за двојне објекте на делу бочног дворишта 4,0м 

• 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 

Међусобна удаљеност објеката комерцијалних делатности - тип КД-02 

Међусобна удаљеност за нове објекте се утврђује према преовлађујућој намени објеката у зони у 

којој се објекат комерцијалних делатности гради. 

Паркирање 

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 сопствене потребе власници стамбених објеката обезбеђују простор 

на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно 

место на један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 

простора. 

• За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних делатности 

обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила, како теретних, тако и 

путничких и то једно паркинг место или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 

простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 корисног простора, трговину на мало – једно ПМ на 

100м2 корисног простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан простор за осам столица, 

хотелијерску установу – једно ПМ на користан простор за десет кревета. 

 

Прилог: Извод из Плана генералне регулације „Југ“ у Крушевцу: 

• планирана претежна намена површина 

 
 

• урбанистичка регулација са грађевинским линијима за зоне непосредне примене 

 
 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


