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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 - 

Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, издаје се:  

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

У вези са Вашим захтевом бр. 350-410/2020-01 од 12.06.2020. године, којим сте тражили информацију о 

локацији за катастарску парцелу бр. 6086/1 К.О. Велики Шиљеговац, а ради намене и могуће изградње 

изградње објекта, обавештавамо Вас следеће:  

 

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. 

Просторним планом града Крушевца описана су општа правила уређења и то: 

„ Врста и намена објекта који се могу градити под условима утврђеним планом 

У оквиру грађевинског земљишта издвојене су намене: 

• становање: (вишепородично становање у градском центру и приградским насељима, 

вишепородично становање у секундарним центрима и бањском насељу, породично становање , 

становање високог стандарда, зоне викенд насеља, становање у сеоским и руралним подручјима) 

• комерцијалне и производне делатности (комерцијално-пословни и производни садржаји у 

стамбеном ткиву, комерцијално-пословни и производни садржаји у радним зонама) 

 

      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 минимална површина парцеле (м2) 



непољопривредна 400 (стамбени део) 

мешовита 600 (стамбени део + економски део) 

пољопривредна 1200 (стамбени део + економски део) 

 

Максимална (оптимална) површина грађевинске парцеле у сеоском насељу: 

 

врста сеоског домаћинства максимална површина парцеле (м2) 

непољопривредна 600 (стамбени део) 

мешовита 600+600=1200 (стамбени део + економски део) 

пољопривредна 500+2000=2500 (стамбени део + економски део) 

 

Оптимална ширина грађевинске парцеле у сеоском насељу је: 

 

врста сеоског домаћинства Ширина фронта (м) 

непољопривредна 15,0 

мешовита 15,0 – 20, 

пољопривредна 20,0 

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. 

 



 



 





 
 

 

 

 



 
 



 


