
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД КРУШЕВАЦ 
 

 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 81/09, 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) и члана 7. и 

12. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ( Сл. лист града Крушевца бр. 15/18, 16/19) 

и Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2020.годину (Сл. лист 

града Крушевца бр. 16/19, 15/20 ) Градско веће дана 11.03.2021. године, расписује 

 

За отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног надметања за изградњу у 

свему према важећој урбанистичкој документацији и то: 

 

        Катастарскe парцелe бр. 5871/1, 5871/4, 5871/5, све КО Крушевац - План генералне регулације 

„Исток 1“ у Крушевцу (Сл. лист града Крушевца бр. 10/2018) Катастарскe парцелe бр. 2586/19, 2586/18, 

2586/20, 2586/21, 2586/21 и 2586/22, све КО Крушевац, План генералне регулације „Југ“ у Крушевцу 

(Сл. лист града Крушевца бр. 12/2017) Катастарска парцела бр. 6086/1, К.О. Велики Шиљеговац, 

Просторни план града Крушевца (˝Сл. лист града Крушевца˝, бр. 4/2011) 

                  

Катастарска 

парцела бр. 

Површина 

парцеле 

Почетна вредност 

целе парцеле 

(дин) 

Почетна 

вредност 

парцеле (дин/м2) 

Гарантни износ 

 (дин) 

5871/1  

КО Крушевац 

ул. Г. Принципа  

 

406,00 м2 

 

1.827.000,00 4.500,00 

 

274.050,00 

 

5871/4 

КО Крушевац 

ул. Г. Принципа 

 

547,00 м2 

 

2.461.500,00 4.500,00 

 

369.225,00 

 

5871/5  

КО Крушевац 

ул. Г. Принципа 

 

376,00 м2 

 

1.692.000,00 4.500,00 

 

253.800,00 

 

2586/19 

КО Крушевац 

ул. Л. Костића 

283,00 м2 2.264.000,00 8.000,00 339.600,00 

2586/18 

КО Крушевац 

ул. Л. Костића 

273,00 м2 2.184.000,00 8.000,00 327.600,00 

2586/20 

КО Крушевац 

ул. Л. Костића 

286,00 м2 2.288.000,00 8.000,00 343.200,00 

2586/21 

КО Крушевац 

ул. Л. Костића 

308,00 м2 2.464.000,00 8.000,00 369.600,00 

2586/22 

КО Крушевац 

ул. Л. Костића 

293,00 м2 2.344.000,00 8.000,00 351.600,00 

О Г Л А С 



6086/1 

КО В. Шиљеговац 

ул. Јастребачка 

1.249,00 м2 624.500,00 500,00 93.675,00 

 

Почетна вредност целе парцеле у табели представља тржишну вредност парцелa и она ће бити 

предмет лицитације. Излицитирани износ платиће се у једнократном износу приликом закључења Уговора 

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта. 

У тржишну вредност парцелa није урачунат порез на пренос апсолутних права за отуђење, а који 

плаћа лице коме се земљиште отуђује - најповољнији понуђач. 

Катастарске парцеле број 5871/1, 5871/4, 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. 

             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. 

Планом генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу (Сл. лист града Крушевца бр, 10/2018) 

одређене су ове Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, пројекта парцелације, 

односно препарцелације и урбанисичко архитектонског конкурса. 

Катастарске парцеле број 5871/5 , 5871/1, обе К.О. Крушевац 

Дозвољена спратност објеката само комерцијалних делатности је П+1 

Дозвољена спратност објеката комерцијалних делатности и становања је П+1+Пк 

Индекс заузетости на нивоу парцела је максимално 45% 

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. Предвиђена је изградња објеката у непрекинутом низу, са могућношћу 

формирања прекинутог низа у случају спајања парцела у циљу постизања потребне ширине фронта. 

Катастарска парцела број 5871/4, К.О. Крушевац 

Дозвољена спратност објеката само комерцијалних делатности је П+1 

Дозвољена спратност објеката комерцијалних делатности и становања је П+1+Пк 

Индекс заузетости на нивоу парцеле је максимално 45% 

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. Предвиђена је изградња слободостојећих објеката или објеката у 

прекинутом низу. 

Дозвољено је и спајање парцела кроз израду урбанистичког пројекта, пројекта парцелације, 

односно препарцелације и изградњу слободностојећег објекта у зависности од ширине фронта која износи 

минимално 12 м.  

             Катастарскe парцелe бр. 2586/19, 2586/18, 2586/20, 2586/21, 2586/22, све КО Крушевац, (План 

генералне регулације „Југ“ у Крушевцу (Сл. лист града Крушевца бр. 12/2017) 

Планом намене површина ове кат. парцеле се налазе у  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 објеката породичног становања 

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

Урбанистички параметри  тип ПС-01 

спратност до П+1+Пк 

Индекс заузетости на нивоу парцеле је максимално 50% 

тип објекта  

слободностојећи - мин.површина парц. - 300 м2, мин. ширина фронта парц. 12 м 

прекинути низ - мин.површина парц. - 250 м2, мин. ширина фронта парц. 10 м 

двојни  - мин.површина парц. - 2 x250 м2, мин. ширина фронта парц. 2 x 10 м 

непрекинути низ - мин.површина парц. - 200м2, мин. ширина фронта парц. 6 м 



             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 

спратност до П+2+Пк 

Индекс заузетости на нивоу парцеле је максимално 50% 

тип објекта  

слободностојећи - мин.површина парц. - 300 м2, мин. ширина фронта парц. 12 м 

прекинути низ - мин.површина парц. - 250 м2, мин. ширина фронта парц. 10 м 

двојни  - мин.површина парц. - 2 x250 м2, мин. ширина фронта парц. 2 x 10 м 

непрекинути низ - мин.површина парц. - 200м2, мин. ширина фронта парц. 6 м 

             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. 

              Катастарска парцела бр. 6086/1 К.О. Велики Шиљеговац, обухваћена је Просторним планом 

града Крушевца (˝Сл. лист града Крушевца˝, бр. 4/2011) и планом намене површина иста се налази у 

планираном грађевинском подручју. 

Правила уређења и грађења на грађевинском земљишту описана у Просторном плану града 

Крушевца (Сл.лист града Крушевца бр. 4/2011) су: 

Посебна правила изградње стамбених објеката 

• Намена објкета 

Стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат. 

Објекти су стамбене намене са једним, два или три стана. 

Стамбени објекти могу имати и пословне просторије (стамбено-пословни објекти). 

Пословни простор може бити максималне површине до 40% бруто површине објекта, по могућству у 

приземљу објекта. 

Поред стамбених и пословних просторија могу бити заступљене и друге компатибилне намене: трговина, 

услуге и друго, које су претежно у приземним објектима. Дозвољене су делатности које не угрожавају 

основну намену – становање и морају задовољити еколошке и функционалне захтеве. 

• Урбанистички показатељи 

- индекс изграђености у  центрима заједнице села, селима са развијеним центром и примарним 

сеоским насељима од 0,3-0,9 

- индекс заузетости у  центрима заједнице села, селима са развијеним центром и примарним сеосим 

насељима максимално 30% 

 Приликом обрачунавања основних урбанистичких параметара узети у обзир све објекте који се 

задржавају на парцели 

• Типологоја објекта 

 Према типологији градње објекти на селу и у руралним подручјима су слободностојећи објекти. 

• Правила парцелације и положај објекта на парцели 

Најмања површина грађевинске парцеле (стамбени и економски део дворишта) у сеоском насељу је: 

врста сеоског домаћинства 

- непољопривредна - минимална површина парцеле 400 м2 (стамбени део) 

- мешовита - минимална површина парцеле 600 м2 (стамбени део + економски део) 

- пољопривредна - минимална површина парцеле 1200 м2 (стамбени део + економски део) 

Максимална (оптимална) површина грађевинске парцеле у сеоском насељу: 

врста сеоског домаћинства 

- непољопривредна - минимална површина парцеле 600 м2 (стамбени део) 

- мешовита - минимална површина парцеле 600+600=1200 м2 (стамбени део + економски део) 

- пољопривредна - минимална површина парцеле 500+2000=2500 м2 (стамбени део + економски део) 

 



Оптимална ширина грађевинске парцеле у сеоском насељу је: 

врста сеоског домаћинства 

- непољопривредна - ширина фронта 15,0 м 

- мешовита - ширина фронта 15,0 – 20,0 м 

- пољопривредна - ширина фронта 20,0 м 

Растојање грађевинске линије за стамбене објекте сеоског домаћинства од регулације је од 5,0-40,0м , у 

зависности од ранга саобраћајнице. 

Највећа дозвољена спратност породичног стамбеног објекта у сеоским насељима је По(Су)+П+1+Пк. 

Међусобна минимална удаљеност спратних објеката на сеоском подручју је 10м, а приземних 6м, а 

изузетно 5м ако је ширина фронта мања од 15м.  

Растојање основног габарита (без испада стамбеног објекта до линије суседне грађевинске парцеле износи: 

- За стамбене слободностојеће објекте на делу бочног дворишта мин.2,5м 

• Висинска регулација 

Највећа дозвољна спратност породичног стамбеног објекта у сеоским насељима је По(Су)+П+1+Пк. 

Висина породичног стамбеног објекта у сеоским насељима не може прећи 12,0м. 

• Архитектонско обликовање објеката 

Максимални нагиб крова је 45*. 

Покривање вршити црепом, теголом или другим природним материјалима, Забрањено је покривање 

стамбених објеката лимом, салонитом, етернитом или покривачем од пластичних маса. 

 

Комерцијалне и производне делатности 

Разрада Просторног плана врши се Урбанистичким пројектима, према потреби и обавезно за 

комерцијално-пословне, производне објекте у стамбеном ткиву и у радним зонама у границама 

грађевинског подручја.  

 „Комерцијални објекти су претежно намењени за комерцијалне делатности: трговина, занатсво, пословне 

и финансијске  услуге, откупнине станице пољопривредних производа и други пословни простори.  

 Производни објекти су намењени за разноврсне привредне делатности: индустријска и занатска 

производња, објекти саобраћајне привреде, складишта и други. 

 Поред општих правила регулације и парцелације које важе за све објекте у грађевинском земљишту, дата 

су и посебна правилс за комерцијалне и производне објекте и могу бити организовани као: 

• Комерцијално-пословни и производни садржаји у стамбеном ткиву 

 Посебна правила грађења за комерцијалне и производне делатности 

  Комерцијално-пословни  и производни садржаји у стамбеном ткиву 

 У оквиру стамбеног ткива развијају се комерцијални, пословни и производни садржаји чији  је  просторни 

развој  условљен потребама околних корисника. 

Комерцијално-пословни и производни садржаји у стамбеном ткиву    

 У оквиру стамбеног ткива развијају се комерцијални, пословни и производни садржаји чији је просторни 

развој условљен потребама околних корисника. 

-  Намена објекта 

Комерцијално-пословни и производни садржају у склопу стамбеног ткива су: 

• комерцијални и сродни садржаји локалног снабдевања и услуга: продавнице, пословни простори, 

занатство, пословне услуге, откупне станице поqопривредних производа и сл. 

• комерцијално и пословни садржаји са доминантном комерцијалном и пословном наменом: 

трговина (шопинг центри, робне куће, велетржнице, маркети, и др.), финансије (банке, мењачнице, 

осигурање и др.) 

• трговинско-пословни центар.  

• мање производне јединице - мали производни погони: мала и средња предузећа, механичарске 

радионице, мања занатска производња и сл. 

Правила регулације и парцелације, положај објеката на парцели, висинска регулација, ограђивање 

парцела 

За комерцијалне, пословне и производне објекте у стамбеном ткиву -  комерцијални и сродни садржаји 

локалног снабдевања и услуга (продавнице, пословни простори, занатство, пословне услуге, откупне 

станице пољопривредних производа и сл.) и мање производне јединице (мали производни погони: мала и 

средња предузећа, механичарске радионице, мања занатска производња и сл.), важе иста правила 

урбанистичке регулације и парцелације (индекс заузетости и индекс изграђености, спратност, парцелација, 

позиционирање објекта на парцели и др.) као за стамбено-пословне објекте у вишепородичном или 

породичном становању, у зависности од типологије насеља, а у складу са типологијом градње.  



За комерцијално-пословне објекте који се могу градити у целом или делу урбанистичког блока у 

стамбеном ткиву, са комерцијално-пословним садржајима - трговина (шопинг центри, робне куће, 

велетржнице, маркети, и др.), трговинско-пословни центри, бензинске и гасне станице, важе иста правила 

за урбанистичке регулације и парцелације (индекс заузетости и индекс изграђености, спратност, 

парцелација, позиционирање објекта на парцели и др.) као за комерцијално-пословне и производне 

садржаје у радним зонама. Ови објекти се могу градити само на парцелама већим од 15 ари. 

         Такође, поред предходно дефинисаних правила, важе и следећа правила:  

• приступи - улази у комерцијално-пословне или производне делове објеката морају бити одвојени од 

улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не ометају коришћење станова 

• уколико јединица комерцијалног објекта или малог производног погона нема директан приступ на 

саобраћајницу, мора имати обезбеђен колски прилаз са друге парцеле, минималне ширине 5,0м 

• организација парцеле комерцијалног објекта или производног погона мора бити таква да не 

угрожава функционисање контактних парцела друге намене 

• својим изгледом, материјализацијом и волуменом, комерцијални или производни објекат не сме да 

наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења. 

• у склопу парцеле мањег производног објекта (производног погона) неопходно је формирати појас 

заштитног зеленила, у минималној ширини од 3м према контактним парцелама друге намене и 6м 

према улици 

• грађевинске парцеле комерцијално-пословних и производних комплекса свих врста и типова 

изградње ограђују се транспарентном оградом висине до 1,40м, изузетно 2,20м. 

типологија објеката  

Комерцијални, пословни и производни садржаји у склопу стамбеног ткива могу се организовати као:   

• самостални објекат на парцели 

• у склопу стамбеног објекта - у приземној етажи, у делу објекта према задњем дворишту (само за 

производне садржаје), у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели 

• посебни објекти у комплексима 

У оквиру грађевинских парцела комерцијалних, пословних и производних садржаја у склопу стамбеног 

ткива забрањено је складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни материјали, грађевински 

материјали, ауто-отпади, прерада пластичних маса и сл.), осим у оквиру грађевинских парцела у сеоском 

насељу. 

Дозвољене су све групе производне делатности које не смеју преко дозвољене границе угрожавати 

квалитет становања у објекту, на парцели, суседству - буком, загађењењм, саобраћајним оптерећењем и др.   

На грђевинским парцелама уз комерцијалне, пословне и производне објекте у стамбеном ткиву  могу да се 

граде помоћни објекти и то: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и слично.  

Комерцијално-пословни и производни садржаји у радним зонама 

-  Намена објекта 

Комерцијално-пословни објекти су објекти различите величине са доминантном комерцијалном наменом. 

Они могу бити у оквиру осталих компатибилних намена али најчешће су то комерцијлани и пословни 

објекти у склопу радних зона, дуж примарних саобраћајница: 

• трговина – шопинг центри, робне куће, велетржнице, маркети, продавнице, складишта, откупне 

станице, дистрибутивни центри и др. пословање, финансије, истраживачки центри, пословни бирои и 

сл. 

• објекти саобраћајне привреде (саобраћај и транспорт) – бензинске  и гасне пумпе као објекти у радним 

зонама, гараже и радионице, путне базе, контролне станице, шпедиције, паркиралишта, одмаралишта 

и др. 

• сервиси 

• занатство- занатски центри и др. 

Производни објекти су објекти у већим производним комплексима, обично међусобно повезани или 

локације намењене разноврсним производним активностима: 

• индустрија – фабрике 

• производни, прерађивачки и дистрибутивни погони свих индустријских грана 

• складишта индустријских сирована, магацина индустријских производа и др. 

Комплекси у  радним зонама углавном су  организовани  као вишефункционални мешовити производно-

комерцијални  комплекси. Дозвољене су  све групе делатности, осим оних које не угрожавају људе и 

животну средину ( земљишта, ваздух, воду). 

- Правила регулације и парцелације 



Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекте комплекса је од 5,0м - 40м од 

регулације саобраћајнице, у зависности од ранга саобраћајнице, а у складу са датим Правилима грађења са 

аспекта саобраћајне  инфраструктуре.У простору између регулационе и грађевинске линије може се 

поставити само портирница ,информациони и контролни пункт комплекса. 

         Дозвољена је изградња већег броја објката на јединственој парцели комплекса. За комерцијалне, 

пословне и производне комплексе дефинисана је минимална величина парцеле  (комплекса ) и ширина 

фронта према улици: 

-минимална величина парцеле је  1500м2 

-саобраћајно манипулативне површине 20-30% површине парцеле 

-зелене површине минимално 20% површине парцеле 

-минимална ширина парцеле  је 30м 

-грађевинска линија је условљена рангом саобраћајнице 

На грађевинској парцели чија је површина и ширина мања 10% од минималне површине или ширине дате 

Планом, може се утврдити изградња или доградња објекта са 10% мањим урбанситичким показатељима 

(индекса заузетости и индекса изграђености ) који су Планом дати као максимални. 

- Урбанистички показатељи 

За комерцијално-пословне и производне комплексе у обухвату плана дефинисани су максимални 

урбанистички показатељи: 

- Комерцијално-пословни комплекс - макс.индекс заузетости (ИЗ) 40 %; макс.индекс изграђености 

(ИИ) К 1,6; макс. спратност  П+3; мин 30% зелених површина; број паркинг места 2пм/70м²  

- Производни комплекс - макс.индекс заузетости (ИЗ) 40 %; макс.индекс изграђености (ИИ) К 1,2; 

макс. спратност  до 18m (осим технолошких објеката); мин 30% зелених површина; број паркинг 

места у односу на број запошљених и посетилаца. 

              Корисна површина објеката који ће се градити на излицитираним парцелама биће утврђена 

одобрењем добијеним од Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске управе Крушевац, а у 

свему према планским документима. 

                Све графичке прилоге, као и текстуалне делове планских докумената којима су обухваћене 

предметне парцеле обавезно погледајте на сајту града Крушевца https://krusevac.ls.gov.rs/ (у одељку 

Документа/Планска документа.) Информације о локацијама за парцеле које су предмет лицитације, 

графичке прилоге, текст огласа и пријаве за лицитацију могу се видети на сајту града Крушевца 

https://krusevac.ls.gov.rs/ (у одељку Јавни позиви/Лицитација за грађевинске парцеле.) 

                 Допринос за уређивање грађевинског земљишта инвеститор може платити једнократно или у 

ратама, све у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

Лице коме се земљиште отуђује је у обавези да земљиште приведе намени у року од 3 године од 

дана доношења акта о отуђењу земљишта. 

Лице коме се земљиште отуђује је у обавези да о свом трошку изврши обележавање парцеле преко 

овлашћене геодетске организације, уз присуство овлашћеног лица Градске управе Крушевац. 

Земљиште се отуђује као делимично комунално опремљено. 

Лице коме се земљиште отуђује је у обавези да о свом трошку изгради трафостаницу потребне 

једновремене снаге уколико је то предвиђено условима надлежног јавног предузећа. 

Трошкове прикључка објеката на комуналну инфраструктуру (водоводну, канализациону, електро 

мрежу и др.) плаћа лице коме се земљиште отуђује. 

             Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. 

            Да би се надметање обавило потребно је да буду присутна најмање два подносиоца пријаве за 

парцелу за коју се надмећу (лично или преко овлашћеног пуномоћника). Да би надметање успело 

потребно је да се излицитира најмање један лицитациони корак. На основу „Одлуке о отуђењу и 

давању у закуп грађевинског земљишта“ (Сл. лист града Крушевца бр. 15/18) вредност лицитационог 

корака не може бити мања од 10% почетне вредности предметне парцеле.  

Пријаве на Оглас са траженим прилозима подносе се Градској управи Крушевац, ул. 

Газиместанска бр.1, канцеларија број 31, сваког радног дана од дана објављивања огласа, а 

најкасније до 19.04.2021. године, до 12 часова, без обзира на начин доставе. 

Пријава правног лица и предузетника садржи: Назив и седиште, извод из АПР-а, порески 

идентификациони број, фотокопију личне карте са очитаним подацима овлашћеног лица, потпис 

овлашћеног лица и печат, као и број текућег рачуна, изјава о сагласности за увид у личне податке.  

Пријава физичког лица садржи: име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу 

становања, фотокопију личне карте са очитаним подацима и број текућег рачуна, изјава о сагласности за 

увид у личне податке. 



Пријаве за правна и физичка лица могу се преузети на сајту града Крушевца 

https://krusevac.ls.gov.rs/. (у одељку Јавни позиви/Лицитација за грађевинске парцеле или на инфо пулту 

Градске управе Крушевац.) 

Сви учесници јавног надметања су у обавези да уз пријаву приложе доказ о уплаћеном гарантном 

износу (уплата на рачун бр. 840-1110804-54. Сврха плаћања: уплата гарантног износа за лицитацију 

кат.парц.бр. (навести број парцеле) прималац: Градска управа града Крушевца, ул. Газиместанска бр.1, 

37000 Крушевац). 

Сви учесници јавног надметања су дужни да уз пријаву приложе и потврду о измирењу свих  

обавеза по  основу изворних прихода Града од надлежног Одељења за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода Градске управе Крушевац ( Трг младих бр.1 - Зграда трезора). За сваку 

лицитацију потребно је прибавити нову потврду о измирењу свих  обавеза. 

Јавно надметање ће се одржати у присуству Комисије и заинтересованих лица, 23.04.2021. 

године  у 12 часова у у згради Градске управе Крушевац у сали 48.  

Лицима која не успеју на јавној лицитацији враћа се гарантни износ у року од 8 дана од дана јавног 

надметања. Лицима која излицитирају неку од парцела гарантни износ се урачунава у коначни 

излицитирани износ. 

Поступак јавног надметања за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

спроводи Комисија, која по обављеном јавном надметању доноси одлуку. Акт о отуђењу – Одлуку, доноси 

Скупштина Града 

Лице која излицитира грађевинску парцелу по овом огласу као најповољнији понуђач  дужно је да 

у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу, уплати излицитирани износ и закључи уговор са 

Градом Крушевцом о  отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта. 

             Лице које својом кривицом не закључи уговор у наведеном року, Скупштина Града Крушевца 

донеће решење о поништају решења о отуђењу, а уплаћени гарантни износ му се неће враћати. 

Сва ближа обавештења за наведене грађевинске парцеле у вези са огласом могу се добити у 

Одељењу за инвестиције, привреду и заштиту животне средине градске управе Града Крушевца, 

канцеларија бр.25 ( тел. 037/414-720 ) сваког радног дана од 11 до 15 часова и на сајту града Крушевца 

https://krusevac.ls.gov.rs/ (у одељку Јавни позиви/Лицитација за грађевинске парцеле) 

 

 


