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На основу члана 61. став 5. Закона о становању и 

одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 
104/16) и члана 22. Статута града Крушевца 
(“Службени лист града Крушевца“, број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.05.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о бесповратном суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу 
својстава зграда, поступку доделе средстава, 
проценту учешћа и условима под којим град 

Крушевац учествује у финансирању активности 
одржавања 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се поступак бесповратног 

суфинансирања активности инвестиционог одржавања 
и унапређења својстава зграда које Град може 
суфинансирати у складу са расположивим средствима 
у буџету, као и начин спровођења и критеријуми за 
учешће у јавним позивима за суфинансирање ових 
активности. 

 
Члан 2. 

 
Одрживи развој становања у складу са Законом о 

становању и одржавању зграда представља јавни 
интерес.  

У циљу остваривања јавног интереса град 
Крушевац Одлуком о буџету за сваку буџетску годину 
опредељује средства за бесповратно суфинансирање 
активности инвестиционог одржавања и унапређења 
својстава зграда у складу са овом Одлуком. 

Учешће града Крушевца у суфинансирању 
активности из става 2. овог члана може износити 
максимално 50% с тим што ће се висина процента 
утврђивати у складу са финансијским могућностима и 
средствима у буџету града посебно за сваки Програм 
који обухвата активности из члана 3. ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
У складу са расположивим средствима обезбе-

ђеним у буџету града  Крушевца могу се финансирати 
следеће активности инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграде: 

1. санација равних кровова у циљу спречавања 
настанка штетних последица по живот и здравље људи 
и безбедност зграде; 

2. инвестиционо одржавање фасада ради 
спречавања штетних последица по безбедност (већег 
броја) грађана; 

3. замена употребљених грађевинских матери-
јала који су штетни по живот и здравље људи; 

4. унапређење енергетских својстава зграде ради 
смањења негативних утицаја на животну средину (услед 
нерационалне потрошње и емисије штетних гасова); 

5. друге активности којима се спречава настанак 
штетних последица по здравље и живот грађана, 
животну средину, привреду и имовину веће вредности. 

 
Члан 4. 

 
Пројекат суфинансирања спроводи се на основу 

јавног позива.  
Одлуку о спровођењу јавног позива доноси 

Градоначелник града Крушевца. 
 
Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног 

позива: 
1) документација која се подноси уз пријаву; 
2) рок за подношење пријаве; 
3) право учешћа на јавном позиву;  
4) време отварања пристиглих пријава; 
5) начин и рокове плаћања; 
6) укупну процењену вредност пројекта; 
7) износ средстава изражен у процентима, који се 

финансира из средстава буџета општине/града, а у 
складу са чланом 3. став 3. ове одлуке; 

8) критеријуме за рангирање; 
9) рок за објављивање ранг листе; 
10) рок за објављивање коначне Одлуке о 

пројектима који ће бити суфинасирани; 
11) други услови у зависности од специфичности 

јавног позива. 
 
Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, обавезно 

се подноси следећа документација: 
1) препис листа непокретности или други доказ о 

легалности објекта и о власништву на објекту; 
2) доказ да је подносилац обезбедио средства 

потребна за реализацију пројекта; 
3) Решење грађевинског инспектора којим се 

налаже извођење радова у циљу отклањања   непосредне 
опасности по живот, здравље и безбедност људи; 

4) решење о регистрацији стамбене заједнице, 
уколико се ради о стамбеној заједници; 

5) Одлука скупштине стамбене заједнице о 
подношењу пријаве на јавни позив из ставa 1. овог 
члана; 

6) извод из програма одржавања зграде у коме су 
наведене активности инвестиционог одржавања 
предвиђене за текућу годину(за стамбене заједнице); 

7) техничкa документацијa потребнa за извођење 
радова у складу са Законом о планирању и изградњи; 

8) друга документација од значаја за спровођење 
пројекта. 
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Члан 5. 
 
Пријаву могу поднети власници, односно 

власници посебних делова преко органа управљања. 
Конкурс се објављује на званичној интернет стра-

ници Града, огласној табли Градске управе и у 
локалним медијима. 

 
Члан 6. 

 
Поступак јавног позива спроводи Комисија за 

избор пројеката за бесповратно суфинансирање 
активности инвестиционог одржавања и унапређења 
својстава зграда (у даљем тексту: Комисија).  

a.) Градоначелник именује Комисију за спрово-
ђење конкурса, у следећем саставу: 

 
1) два инжињера архитектуре или грађевинaрства 

(ВСС); 
2) један правник (ВСС); 
3) један економиста (ВСС) и 
4) један члан Градског већа. 
 
б.) Задатак Комисије је да: 
 
1) донесе пословник о раду Комисије,  
2) припреми текст јавног позива и да га достави 

Градској управи ради објављивања сагласно члану 6. 
ове одлуке,  

3) прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да 
ли је баговремена и уредна,  

4) сачини писани извештај о стручној оцени 
пристиглих пријава,  

5) изврши рангирање приспелих пријава,  
6) сачини ранг листу пројеката и исту достави 

свим учесницима јавног позива и надлежној органи-
зационој јединици Градске управе града Крушевца 
ради објављивања на интернет страници града 
Крушевца и Градоначелнику града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно 

на писарници Градске управе града Крушевца  или 
препорученом поштом на адресу Газиместанска бр. 1 
са назнаком „Пријава за избор пројеката за 
бесповратно суфинансирање активности инвести-
ционог одржавања и унапређења својстава зграда“. 

Образац пријаве може се преузети са сајта града 
Крушевца или на шалтеру Градске управе града 
Крушевца. 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана 
објављивања јавног позива на интернет страници града 
Крушевца . 

 
Члан 8. 

 
Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за 

подношење пријава врши отварање поднетих пријава.  
Пријаве које су поднете након истека рока за 

подношење пријаве, сматраће се неблаговременим и 
исте неће бити предмет разматрања Комисије. Пријаве 
уз које није достављена комплетна документација, 

сматраће се неуредним пријавама и исте неће бити 
рангиране. 

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава, Комисија је дужна да сачини 
ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима 
јавног позива, надлежној организационој јединици 
Градске управе града Крушевца ради објављивања на 
интернет страници града Крушевца и Градоначелнику 
града Крушевца. 

Подносиоци пријава, у року од три дана од дана 
објављивања ранг листе на интернет страници града 
Крушевца имају право увида у документацију коју су 
доставили остали учесници јавног позива, као и у 
поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава 
од стране Комисије. 

 
Члан 9. 

 
Рангирање и избор пројеката који ће бити 

суфинансирани у складу са одредбама ове Одлуке 
врши се применом општих и посебних критеријума. 

Општи критеријуми су: 
1) хитност интервенције – максималан број 

бодова је 35; 
2) степен унапређења својства зграде – 

максималан број бодова је 20; 
3) намена објекта (за објекте који уживају неки 

вид заштите у смислу Закона о културним добрима 
максималан број бодова је 15 бодова, за стамбене и 
стамбено пословни објекте максималан број бодова је 
10, а за остале објекте максималан број бодова је 5); 

4) да ли су раније коришћена средства буџета 
града Крушевца и ако јесу да ли су обавезе предвиђене 
уговором у свему испоштоване (ако средства нису 
коришћена максималан број бодова је 10, а ако су 
средства већ коришћена и уговорене обавезе у свему 
испуњене максималан број бодова је 5); 

5) раније интервенције на згради (за зграде које су 
радове инвестиционог и текућег одржавања предузи-
мале пре 1990. године максималан број бодова је 20, за 
зграде које су наведене радове предузимале од 1991. па 
до 2000. године максималан број бодова је 15, за зграде 
које су наведене радове предузимале од 2001. па до 
2010. године максималан број бодова је 10 и за зграде 
које су наведене радове изводиле после 2011. године 
максималан број бодова је 5). 

Посебни критеријуми се дефинишу у зависности 
од пројекта. 

Максималан број бодова који сe може доделити 
пројекту је 100.  

Подносилац уз пријаву доставља и доказ о 
испуњености критеријума из става 1. овог члана. 

У случају да два или више пројеката буду 
вреднована са истим бројем бодова, предност у додели 
средстава има пројекат који је добио више бодова по 
основу хитности, а за случај да су пројекти добили исти 
број бодова по основу хитности, предност има пројекат 
који је добио више бодова по основу ранијих 
интервенција на згради. 

Средства за суфинансирање пројеката биће 
додељена пројектима који испуњавају услове про-
писане овом Одлуком, а до висине укупно одобрених 
средстава у буџету града Крушевца. 
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Члан 10. 
 
Градоначелник града Крушевца доноси решење о 

додели средстава за бесповратно суфинансирање 
активности инвестиционог одржавања и унапређења 
својстава зграда. 

Решење обавезно садржи следеће податке за сваки 
пројекат посебно: 

 
1) адресу на којој се зграда налази;  
2) назив пројекта (нпр. санација равних кровова у 

циљу спречавања настанка штетних последица по 
здравље људи и безбедност зграде);  

3) укупну вредност пројекта;  
4) износ средстава који се финансира из буџета;  
5) укупан број освојених бодова;  
6) и друге податке на основу којих се вршило 

рангирање. 
 
Решење из става 1. овог члана доставља се свим 

подносиоцима пријава и објављује на интернет 
страници града Крушевца. 

На решење из става 1. овог члана подносилац 
пријаве има право жалбе Градском већу града 
Крушевца у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 
Члан 11. 

 
На основу правноснажног решења Градоначелник 

закључује тројни уговор између Града, подносиоца 
пријаве и извођача радова.  

Уговором из става 1. овог члана уређују се 
међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 
страна.  

Уговор о суфинансирању радова на одржавању 
зграде нарочито садржи:  

1) предмет уговора;  
2) рок у ком се пројекат реализује; 
3) укупну вредност пројекта;  
4) износ средстава која се финансирају из буџета 

града;  
5) износ средстава која се финансирају из буџета 

подносиоца пријаве;  
6) начин обезбеђења средстава подносиоца 

пријаве; 
7) начин и рокове плаћања;  
8) начин прибављања аката у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 
 
Надзор над извршавањем уговорених обавеза 

врши Градска управа града Крушевца, Одељење  за 
урбанизам и грађевинарство односно надлежан ималац 
јавних овлашћења. 

 
Члан 12. 

 
Поступак јавне набавке за избор извођача радова 

спроводи Градска управа у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

 
 

Надзор над извршавањем уговорених радова врши 
овлашћено лице Града, које испуњава услове у складу 
са Законом о планирању и изградњи, за вршење 
послова стручног надзора односно надлежан ималац 
јавних овлашћења. 

 
Члан 13. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 360-123/21             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 2., 4. и 13. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), чл. 22. став 1. тачка 6. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.05.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ И  
КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о градском водоводу и канализацији  

(,,Службени лист града Крушевца,“, бр.4/19) у члану 
3. став 1. тачка 27. после речи: "за одвођење" додају 
се речи које гласе: 

 
"и пречишћавање" 
 

Члан.2. 
                  
У члану 5. став 1. после алинеје 7.  додаје се нова 

алинеја која гласи: 
 
"постројење за пречишћавање отпадних вода". 
 

Члан 3. 
 
У члану 86. после речи: "одвођење" додају се речи 

које гласе: 
 
"и пречишћавање". 
 

Члан.4. 
 
У члану 88. став 1. после речи: "за утрошену 

воду" додаје се зарез и речи које  гласе: 
"као и за одвођење и пречишћавање отпадних 

вода". 
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Члан.5. 
 
У члану 89.  став 1. после речи: "за утрошену 

воду" додају се речи које гласе: 
"и одвођење и пречишћавање отпадних вода". 
 

Члан.6. 
 
У члану 98. став 2. после речи: "количина иско-

ришћене" додају се речи које гласе: 
 
"и пречишћене". 
 
и у ставу 3. после речи: "количина утрошене" 

додају се речи које гласе: 
 
"и пречишћене". 
 

Члан 7. 
 
Члан 101. мења се тако да гласи: 

 
"Члан 101. 

 
Очитавање водомера за све категорије корисни-

ка врши се у складу са комерцијалним политикама 
које доноси Надзорни одбор ЈКП "Водовод Крушевац". 

 
Члан.8. 

 
У члану 102. у сва три става иза речи: "количина 

утрошене воде" додају се речи које гласе: 
 
"и одведене и пречишћене". 
 

Члан 9. 
 
У члану 105. после речи: "обрачун о утрошеној" 

додају се речи које гласе: 
 
"и преко система градске канализације одведеној 

и пречишћеној".                                                                       
                         

Члан 10. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-31/21               ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 5. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чл. 
22. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.05.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „КРУШЕВАЦ“  
КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа “Крушевац“ Крушевац (,,Службени лист 
града Крушевца“, бр. 11/20 - Пречишћени текст и 
18/20) у члану 2. став 1. тачка 1. после речи  
"одржавање јавних површина у граду" додају се речи 
које гласе: 

 
"подизања парковских и зелених јавних површина". 

 
   Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-32/21               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, 37/19 - други закон и 9/20), 
Правилника о садржини, поступку и начину доно-
шења 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 26.05.2021. године донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

 
У Програму уређивања грађевинског земљи-

шта за 2021. годину ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 18/20) у првом делу брише се: 

 
Тачка А Припремање грађевинског земљишта 

- А2. Откуп земљишта, брише се  
 
Тачка 15. Земљиште за изградњу улице између 

Југ Богданове улице и Железничке ул. процењене 
вредности  1.500.000 дин. 
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У Програму уређивања грађевинског земљи-
шта за 2021. годину из  ДЕЛА 1 пребацују се у ДЕО 
2 инвестиције: 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1. Саобраћајнице 
Тачка 2. Изградња паркинг простора и приступне 

саобраћајницe код локације „COOPER TIRE“, 
процењене вредности 10.000.000 дин. 

Тачка 4. Реконструкција пута у насељеном месту 
Бован (заселак Жуте баре) процењене вредности 
10.000.000 

Тачка 5. Изградња улица на Багдали (Улица Јанка 
Гагића) 

Тачка 7. Реконструкција Улице Драгомира 
Томића у Кукљину процењене вредности 7.000.000 
дин. (Буџет града Крушевца) 

Тачка 9. Изградња улица у МЗ Лазарица (Ул. 
Коче Капетана и Ул. Филипа Вишњића), процењене 
вредности 18.687.194 дин. 

Тачка 11. Реконструкција Шуматовачке улице  
процењене вредности 15.928.346 дин. 

Тачка 12. Изградња паркинг простора за Дом 
војске, процењене вредности 5.000.000 дин. 

Тачка 15. Реконструкција Улице Петра Кочића, 
процењене вредности 35.000.000 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура 
Тачка 6. Изградња водоводне мреже у Босанској 

улици, процењене вредности 3.448.441 дин. 
Тачка 8. Реконструкција топловодне мреже у 

Босанској улици, процењене вредности 7.920.000 дин. 
Тачка 13. Реконструкција моста у Пепељевцу, 

процењене вредности 20.060.186 дин. 
 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење 
Тачка 1. Изградња полигона ХИ "Жупа", проце-

њене вредности 3.000.000 дин. 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б4. Опремање слободних локација и стечене оба-
везе из области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта   

Тачка 3. Атлетски стадион Миче, процењене 
вредности 1.400.000 дин. 

 
II 

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

- А2. Откуп земљишта, додаје се:  
Тачка 19.  Експропријација земљишта - Трг 

костурница, процењене вредности 500.000 дин. 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура додаје се:  

Тачка 14. и гласи: Изградња водоводне мреже у 
Ломиној улици (од Ул. Видовданске до Ул. 
Душанове) процењене вредности 5.731.502 дин. 
(Буџет града Крушевца) 

Тачка 15. и гласи: Изградња саобраћајница на 
Новом гробљу процењене вредности 8.230.884 дин 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење додаје се:  
Тачка 3. и гласи: Изградња Лазаревог парка на 

локацији "Стари аеродром" процењене вредности 
50.034.084 дин (Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б4. Опремање слободних локација и стечене оба-
везе из области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта, додајe се инвестиција и то: 

Тачка 4. и гласи: Изградња дела инфраструктуре 
у насељу Расадник 1 блок Д2 - "Јакшино игралиште, 
процењене вредности 20.000.000 дин. (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б5. Инвестиције из средтава Републике Србије и 
буџета Града Крушевца додаје се:  

Тачка 4. и гласи: Спортско - рекреативни центар 
Јастребац процењене вредности 25.000.000 дин. 
(Министарство трговине, туризма и телекомуника-
ција Републике Србије) 

Тачка 5. и гласи: Tеретанa у Лазарици процењене 
вредности 4.600.000 дин. (3.000.000 Република Србија 
и 1.600.000 Буџет града Крушевца) 

 
III 

 
У првом делу Програма усклађују се називи 

инвестиција, процењене вредности, извор финан-
сирања,  и то: 

Инвестиције пренете из претходне године на 
реализацију у 2021. години Реконструкција Трга 
косовских јунака усклађује се вредност тако да износи 
332.043.356 (Буџет града Крушевца) 

 
Тачка A Припремање грађевинског земљишта 

- А2. Откуп земљишта мења се процењена вредност:  
Тачка 5. Источна обилазница тако да износи 

1.000.000 дин. (Буџет града Крушевца) 
Тачка 12. Рајићева улица тако да износи 9.500.000 

дин. (Буџет града Крушевца) 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1. Саобраћајнице  мења се процењена вредност и то:  
Тачка 1. Изградња саобраћајнице у индустријској 

зони – Ул. Николе Чоловића (код предузећа “Арома”)  
тако да износи 12.000.000 дин. (Буџет града Крушевца) 

Тачка 3. Изградња улице између Југ Богданове 
улице и Железничке улице тако да износи 19.956.000 
дин (Буџет града Крушевца) 
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Тачка 8. Реконструкција Улице Душана Ристића 
у Кукљину тако да износи 2.200.000 дин. (Буџет града 
Крушевца) 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура мења се процењена вредност и 
то: 

Тачка 4. Изградња водоводне мреже у Улици 
Светог Саве тако да износи 6.910.069 дин. (Буџет 
града Крушевца) 

Тачка 9. Реконструкција топловодне мреже у 
Улици Светог Саве тако да износи 8.000.000 дин. 
(Буџет града Крушевца) 

Тачка 10. Реконструкција топловодне мреже у 
Ломиној улици (од Душанове до Шумадијске ул.) 
тако да износи 4.398.457 дин. (Буџет града Крушевца) 

Тачка 11. Реконструкција топловодне мреже у 
Улици острва Вида тако да износи 15.700.000 дин. 
(Буџет града Крушевца) 

 
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. Стадион „Јединство“ тако да износи 
75.000.000 дин. (Буџет града Крушевца) 

 
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 63.000.000 дин. 
(Буџет града Крушевца) 

Тачка 3. Реконструкција, рационализација и 
одржавање преосталог јавног осветљења на терито-
рији града Крушевца тако да износи 41.000.000 (Буџет 
града Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

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

Тачка 5. Изградња улица на Багдали (Улица 
Стојана Цветковића - бивша Ул. Јеремије Живано-
вића, Авалска улица, Јанка Гагића ул. и Николе 
Вилимоновића ул.) сада гласи: Изградња улица на 
Багдали (Улица Стојана Цветковића - бивша Ул. 
Јеремије Живановића, Авалска улица и Николе 
Вилимоновића ул.) процењене вредности 25.000.000 
дин. (Буџет града Крушевца) 

Тачка 6. Реконструкција пута у Каонику (сокак 
„Гајићи“) сада гласи: Реконструкција Улице 
Миодрага Гајића у Каонику (сокак „Гајићи“) 
процењене вредности 18.000.000 дин. (Буџет града 
Крушевца)  

Тачка 9. Изградња улица у МЗ Лазарица (Ул. 
Коче Капетана, Ул. браће Рајт, Ул. Филипа Вишњића) 
сада гласи: Изградња Ул. браће Рајт у МЗ Лазарица 
процењене вредности 11.312.806 дин. (Буџет града 
Крушевца). 

 

Тачка 10. Реконструкција пута у насељеном месту 
Текије сада гласи: Реконструкција пута у насељеном 
месту Текије (Ул. Душана Добрића Меде) процењене 
вредности 10.500.000 дин. (Буџет града Крушевца)  

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

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

Тачка 2. Изградња водоводне мреже у Улици 
Саве Милошевића сада гласи: Реконструкција 
водоводне мреже у Ул. Саве Милошевића, проце-
њене вредности 15.410.825 дин. (Буџет града 
Крушевца) 

Тачка 3. Изградња водоводне мреже у Ломиној 
улици сада гласи: Изградња водоводне мреже у 
Новом насељу (Ломина улица - од Душанове до ул. до 
Шумадијске), процењене вредности 5.045.066 дин. 
(Буџет града Крушевца) 

Тачка 5. Изградња водоводне мреже у Улици 
острва Вида сада гласи: Реконструкција водоводне 
мреже у Улици острва Вида, процењене вредности 
6.068.279 дин. (Буџет града Крушевца) 

Тачка 12. Санација клизишта у Великој 
Крушевици сада гласи: Санација клизишта у Великој 
Крушевици 1. фаза, процењене вредности 20.000.000 
дин (Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење усклађује се назив,  проце-
њена вредност и то: 

Тачка 2. Споменик кнезу Лазару на „Старом 
аеродрому“ (постамент)  сада гласи: Споменик кнезу 
Лазару на „Старом аеродрому“, процењене вредности 
9.210.000 дин.  (Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б5. Инвестиције из средстава Републике Србије и 
буџета Града Крушевца усклађује се назив, вред-
ност и то: 

Тачка 1. Наставак изградње новопланираних 
саобраћајница са инфраструктуром по ПДР "Стари 
аеродром фаза 1" и по ПДР "Стари аеродром фаза 2" 
сада гласи Изградња новопланираних саобраћајница 
са инфраструктуром по ПДР "Стари аеродром фаза 1" 
и по ПДР "Стари аеродром фаза 2", укупне вредности 
151.391.022 дин. (75.695.511 дин. Буџет града 
Крушевца + 75.695.511 дин. Министарство привреде 
Републике Србије). 

 
Овај Програм објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
У осталом делу Програм остаје непромењен. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-57/21               ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 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, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), члана 2. став 2. 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 26.05.2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
  

О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
У Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2021. годину („Сл. 

лист града Крушевца” бр. 18/20) допуњује се табела „Списак парцела припремљених за отуђење“ тако што 
се после кп.бр. 6086/1 додаје: 

 
 

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Број 
парцеле 

Лист 
непокретности 

Катастарска 
општина 

Површина 
m2 Плански документ 

5866/24 9615 Крушевац 346 ПГР “Исток 1“ 

5312/45 10069 Крушевац 17 ПГР “Исток 1“ 

1578/7 2656 Мудраковац 291 ПДР “Шумице 1“ 

1578/8 2656 Мудраковац 274 ПДР “Шумице 1“ 

1578/11 2656 Мудраковац 273 ПДР “Шумице 1“ 

2577/1 8313 Крушевац 15.154 ПГР “Југ“ 

 

 
У осталом делу Програм остаје непромењен. 
 
Ову Допуну Програма објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 463-58/21                          ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
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148 
На основу члана 88 став 1. 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, 83/2018, 31/19, 9/20) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на  седници 
одржаној дана 26.05.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБУХВАТУ 

ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА 
НАМЕНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У 

ГРАЂЕВИНСКО А НА ОСНОВУ ГЕНЕРАЛНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА КРУШЕВЦА 2025  

 
I - У Одлуци о обухвату земљишта коме је 

промењена намена из пољопривредног у грађевинско 
а на основу Генералног урбанистичког плана Кру-
шевца 2025 („Сл. лист града Крушевца“ број 9/16, 
4/21) у списку катастарских парцела којима је 
промењена намена ДОДАЈУ СЕ "катастарске парцеле 
број 3761 и део кат. парцеле 942 обе КО Текије". 

 
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-113/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 14. и 67. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 
члана 146. Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 
и 91/19) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
1. УВЕЋАВА СЕ основни новчани капитал ЈКП 

„Градска топлана“ Крушевац, у износу од 20.000.000 
РСД, уплатом Министарства финансија РС од 
20.000.000 РСД, тако да сада основни новчани 
капитал ЈКП „Градска топлана“ Крушевац, укупно 
износи 113.001.000 РСД. 

 
2. Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-33/21              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-
исправка, 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 
9/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - други 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 26.05.2021. године, донела је  
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
''ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ К2'' 

У КРУШЕВЦУ 
 
ДЕО I – ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
 
• Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/2009 - исправка, 64/2010 
одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 
9/2020) 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 К2“ у Крушевцу, бр. 350-
431/2020 од 16.06.2020. год. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 06/20); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације 
„ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ К2“ у Крушевцу, на 
животну средину бр. 350-418/2020 од 15.06.2020.год., 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 09/20); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регула-

ције:  
План генералне регулације ''СЕВЕР'' у Крушевцу 

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

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана 

 
Подручје Плана детаљне регулације обухваћено је 

Планом генералне регулације ''СЕВЕР'' у Крушевцу. 
Део је урбанистичке подцелине 6.2.10., а обухвата и 
делове урбанистичких подцелина 6.2.8. и 6.3.6.. 

 
Обавезе, услови и смернице из План генерелане 

регулације ''СЕВЕР'' у Крушевцу 
„Обзиром на карактер овог простора, као 

значајне развојне, привредне целине у граду 
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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 цело-
купног подручја како би дошло и до реализације 
планираних садржаја. Обим развоја инфраструктуре 
захтева даљу планску разраду.“ 

„За саобраћајнице које се налазе у деловима 
ПГР-а за која је предвиђена даља разрада Плановима 
детаљне регулације, важе следеће техничке каракте-
ристике: 

• Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 7,0м, са 
обостраним тротоарима ширине по 1,5м;“ 

„Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним саобра-
ћајницама варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од 
ранга приступне саобраћајнице.“ 

„У нивелационом смислу све ободне сабирне 
саобраћајнице у потпуности задржавају постојеће 
нивелационо решење на које су повезани контактни 
објекти , платои и парцеле  већ формиране у 
нивелационом смислу. 

Саобраћајнице унутар урбанистичких целина/под-
целина, пре свега постојеће, њихови огранци са већ 
дефинисаном регулацијом и рубном градњом, 
задржавају максимално постојећу нивелацију како 
због конфигурације терена тако и већ изграђених 
садржаја нивелационо везаних за њихове коте.“ 

„Планско подручје је у депресији у односу на 
коту велике воде Западне Мораве и да би се 
омогућило гравитационог отицања површинских 
вода ка реципијенту Западној Морави,  цео комплекс 
би морао генерално да се насипа на одређене, планом 
дефинисане, коте.“ 

Претежне, допунске и пратеће намене дефи-
нисане Планом генералне регулације ''СЕВЕР'' 
приказанe су табеларно. 

 

Ознака 
урб. под 
целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

* 
6.2.8. 

привредне 
делатности 

ПД-01 
ПД-02 
 

комерцијалне 
делатности 

КД-01   

спорт и рекреација СР-02 
СР-03 

комуналне делатности рециклажно 
двориште 

** 
6.2.10. 

привредне 
делатности 

ПД-01 
 

комерцијалне 
делатности 

КД-01 комуналне 
делатности 

пијаца 

спорт и рекреација СР-02 
СР-03 

јавне  
функције 

управа и 
админ. 

комуналне делатности рециклажно 
двориште 

  

* 
6.3.6. 

привредне 
делатности 

ПД-01 
 

комерцијалне 
делатности 

КД-01   

 
 
*Урбанистичке подцелине за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  
**Урбанистичке подцелине за које се обавезно 

доноси план детаљне регулације. 
„Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката привредних, комерцијалних, комуналних 
делатности, јавних функција, зеленила и објеката 
спорта и рекреације.“ 

„Забрањена је изградња објеката стамбене 
намене.“ 

„Забрањена је изградња објеката чија би 
делатност буком, вибрацијама, гасовима, мири¬сима, 
отпадним водама и другим штетним дејствима или 
визуелно могла да угрози животну средину.“ 

„Свака изградња објеката или извођење радова у 
успостављеним заштитним појасевима, условљена је 

сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима.“ 

„У случају градње испод или у близини 
далековода,  потребна је сагласност "Електромрежа 
Србије" А.Д., ...“ 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Опис обухвата плана 
 
Граница комплекса обухваћеног Планом 

детаљне регулације „индустријске зоне К2“ у 
Крушевцу (у даљем тексту граница) почиње од 
крајње северозападне тачке плана која се налази на 
западној граници к.п.бр. 944/16 па иде према истоку 
кроз к.п.бр. 944/16 до тромеђе к.п.бр.: 944/16, 944/1 и 
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944/19. Одатле наставња према истоку северном 
границом к.п.бр. 944/1. Потом се ломи према 
североистоку пролазећи кроз к.п.бр.: 944/19, 945/1, 
948/4, 948/1, 948/3, 949/3, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 
962/1 и 961/1 до к.п.бр. 957/1, одакле иде према 
истоку јужном границом к.п.бр. 957/1 до тромеђе 
к.п.бр.: 957/1, 960/1 и 2138. Граница ту скреће према 
југоистоку пратећи јужну границу к.п.бр. 2138. 
Потом граница скреће према западу кроз к.п.бр. 946/1 
и делом кроз к.п.бр.: 946/12 и 1153/3, долазећи до 
к.п.бр. 946/6. Ту се граница ломи према југу пратећи 
источну границу к.п.бр. 946/6 до њеног краја. 

Граница затим скреће према западу пратећи 
јужну границу к.п.бр. 946/6 све до тромеђе к.п.бр.: 
946/6, 946/1 и 2125/1.Одатле граница скреће према 
северу и прати источну границу к.п.бр. 2125/1 до 
места одакле је и почела. 

Граница је уједно означена и постојећим 
катастарским тачкама са ознаком од 1 до 42 и 
новопројектованим тачкама које су означене у 
графичком прилогу бројчано од 1 до 38. 

Све парцеле у опису припадају КО Лазарица. 
Површина обухвата плана је 7ха25ари. 
 
Попис катастарских парцела у обухвату плана 
 
Целе катастарске парцеле: 961/2, 960/1, 962/1, 

962/2, 2123/1, 973/3, 948/2, 2083/4, 967/1, 950/1, 949/6, 
1156/1, 949/5, 967/2, 950/3, 963, 1156/2, 966/2, 966/1, 
944/1, 945/3, 947, 944/15, 964, 944/2, 944/14, 944/13, 
944/7, 946/3, 944/12, 946/2, 944/8, 944/5, 1153/2, 
1152/1, 946/6, 944/11 и 1152/2. 

Делови катастарских парцела: 957/1, 949/1, 
961/1, 948/3, 949/2, 950/2, 949/3, 948/1, 948/4, 945/1, 
948/5, 948/6, 944/19, 944/16, 946/12, 946/1 и 1153/3. 

Све парцеле у обухвату плана припадају КО 
Лазарица. 

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Подручје обухваћено Планом налази се у 

привредно-радној зони „Север“, источно од Јасичког 
пута и протеже до постојећег индустријског колосека 
у ширини заштитног појаса електроенергетских 
водова (око 150м). 

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја 
 
Обухват плана налази се у подручју умерено 

континенталне климе, на нижем урављеном делу на 
надморској висини од око 142мнв.  

Доминантни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Граница обухвата планског подручја поклапа се 

са границом грађевинског подручја. 
 
 
 

1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Обухват планског подручја је највећим делом 

зона заштите три елекроенергетска вода напонског 
нивоа 110кВ. Осим два привредна комплекса који 
имају приступ са Јасичког пута и једног стамбеног 
објекта спратности П, планско подручје чине 
неизграђене површине, а евидентиран је стихијски 
настао земљани пут који се користи као приступ 
пољопривредним површинама. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Jасички пут (са југозападне 
стране) и делом индустријског колосека (са северо-
источне стране), који се налазе ван граница 
предметног Плана. 

У оквиру подручја Плана нема паркинг места на 
јавним површинама, док је паркирање и гаражирање 
возила у подручју Плана решено је у оквиру сопстве-
них парцела корисника. 

 
1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Дуж западне границе комплекса коју чини 

Јасички пут, изграђена је примарна водоводна мрежа 
на коју је могуће извршити прикључивање ново-
планиране инфраструктуре. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Дуж Јасичког пута је изграђена канализациона 

мрежа, градски колектор канализације отпадних вода 
са одводом до централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). 

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
Дуж Јасичког пута је изграђена атмосферска 

канализација са уливом у природни реципијент, 
Гарски поток. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови:  
• далековод 110 kV бр. 152/1 „ТС Крушевац 1 - 

ТС Ћићевац“,  
• далековод 2х110 kV бр. 114/1  „ТС Крушевац 

1 – ЕВП Ђунис“, 191/2 „Крушевац 1 – Крушевац 2“,  
• далековод 110 kV бр. 191/1 „ТС Крушевац 1 – 

ТС Крушевац 2“. 
Постојећи далеководи 110kV, 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.  
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1.4.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
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. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
Надлежно комунално предузеће не поседује и не 

планира изградњу топловодне мреже на планском 
подручју. 

 
Гасификациона инфраструктура 
 
На подручју обухваћеном планом не постоје 

гасне инсталације.  
Гасовод средњег притиска изграђен је у улици 

Јасички пут која тангира планско подручје са западне 
стране. 

 
1.4.6. Зеленило 
 
У обухвату Плана не постоје уређене декора-

тивне јавне зелене површине. На пољопривредном 
земљишту заступљене су пољопривредне културе и 
самоникла вегетација. 

 
 
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 
постојеће индустријске зоне, 

• подела планског подручја на површине јавне 
намене и површине за остале намене,  

• стварања услова за уређење и изградњу 
површина јавне намене, 

• одређивање правила уређења и правила 
грађења,  

• планирање врсте и положаја комуналне 
инфраструктуре, 

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

 
Планом је дефинисан део трасе примарне градске 

саобраћајнице којом ће се повезати источна и западна 
обилазница. 

Остало земљиште намењено је индустрији и 
производњи, односно привредним делатностима како 
је категорисана намене земљишта према 
класификацији у плану вишег реда.  

Планом се омогућава изградња објеката 
допунских, односно компатибилних намена из 
области комерцијалних делатности.  

Како се већи део планског подручја налази у 
заштитном појасу далековода, свака изградња 
објеката или извођење радова, условљено је 
сагласношћу надлежних установа. 

Као предуслов за реализацију планског решења 
дефинисани су елементи неопходни за утврђивање 
јавног интереса и решавање правно имовинских 
односа, а планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
У обухвату плана не издвајају се карактеристичне 

целине по било ком основу, тако да је планско 
подручје третирано као јединствено. 

Планирана намена површина је индустрија и 
производња, односно привредне делатности (катего-
рија намене земљишта према класификацији у плану 
вишег реда) тип ПД-01. 

Као компатибилна намена планиране су 
комерцијалне делатности тип КД-01. 

Објекти компатибилних намена могу се градити и 
на појединачним парцелама. 

 
 

2.3. Биланс површина 
 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

привредне делатности 1,11 15,3 6,61 91,0 

неизграђено земљиште 5,15 71,0 0 0 

становање 0,87 12,0 0 0 

пут/саобраћајница 0,12 1,7 0,64 9,0 

УКУПНО 7,25 100 7,25 100 
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2.4. Урбанистички услови за уређење 
површина и објеката јавне намене 

 
У обухвату плана за површину јавне намене 

опредељен је простор за уређење и изградњу саобра-
ћајнице у укупном профилу. 

Површина јавне намене утврђена је као 
новоформирана грађевинска парцела дефинисана 
регулационим линијама, пописом парцела и 
аналитичко-геодетским елементима за пренос на 
терен, чиме је створен плански основ за утврђивање 
јавног интереса и експропријацију земљишта. 

Удео јавног земљишта у односу на обухват плана 
је 9%. 

Попис катастарских парцела које чине ново-
формирану грађевинску парцелу јавне намене при-
казан је табеларно. 

 

Јавна 
површина 

Ознака 
новофор-
миране 
грађе-
винске 
парцеле 

Попис парцела 

Саобраћај- 
ница у  
укупном 
профилу 

1. 
део 
к.п.бр. 

 
2123/1, 973/3, 
2083/4, 967/1, 
1156/1, 967/2, 
950/3, 963, 
1156/2, 966/1, 
947, 945/3, 964, 
946/3, 944/8, 
944/5, 944/11, 
1152/1 и 1152/2. 
 

 
Новоформирана парцела јавне намене 

дефинисана је новопројектованим тачкама: 28, 29 и 
од 37 до 86 које су дате у списку координата тачака 
јавног земљишта.   

 
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 ПГР-е 
 
Планом генералне регулације „Север“ у 

Крушевцу планирано је да саобраћајница О49 – О15, 
као део саобраћајнице „С1“, буде део примарне 
мреже градских саобраћајница. 

Траса предметне саобраћајнице је усклађена са 
„Условима за потребе израде Плана детаљне 
регулације индустријске зоне „К2“ у Крушевцу АД 
„Електромрежа Србије“ Београд број 130-00-УТД-
003-1423/2020-002 од 20.11.2020. године, у делу 
укрштања предметне саобраћајнице са две трасе 
далековода. 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

 
У функционалном смислу саобраћајница О49 – 

О15 служи као приступна саобраћајница и за 
одвијање унутарблоковског саобраћаја.  

Елементи регулације саобраћајнице дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „План саобраћајница и 
регулационо-нивелациони план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија улицом Јасички пут док саобраћајница            
О49 – О15 служи за непосредни приступ парцелама 
од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предви-

ђено је да саобраћајница има следеће техничке 
карактеристике: 

Саобраћајница О49 – О15 за двосмеран саобраћај 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза  мин 7.50 
метара, са обостраним тротоаром ширине мин по 1.5 
метара. 

Тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Техничке карактеристике поменуте саобраћај-

нице дате су на графичком прилогу бр. 3. 
 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

Кретање возила јавног превоза могуће је ул. 
саобраћајницом О49 – О15. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање коловозом са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари). 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Простор обухваћен планом детаљне регулације 

захтевао је и одређени концепт паркирања, а он се 
може укратко описати на следећи начин: 

• простор за паркирање власника индивиду-
алних парцела се мора обезбедити на парцелама ко-
рисника према важећим Правилницима и норма-
тивима, 

• где год је могуће, завршну обраду простора за 
паркирање предвидети са растер плочама, чиме се 
постиже повећање процента зеленила у простору 
Плана. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на про-
стору плана није дозвољено. 

 
2.5.1.3. Нивелација 
 
У нивелационом смислу посматрани комплекс 

генерално благо пада ка истоку. Постојећи скоро 
раван терен са минималним  подужним падовима, као 
и постојећа хидротехничка и путна инфраструктура са 
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западне стране планског подручја, условили су 
подужни пад планиране саобраћајнице од 0,45 %.  

Нивелационо решење је само даља разрада 
нивелације целог комплекса индустријске зоне 
„СЕВЕР” и у потпуности се уклапа у генерални 
нивелациони концепт. 

Нивелационо решење дато је у графичком 
прилогу,  изражено је у апсолутним котама надморске 
висине на укрсним и карактеристичним преломним 
тачкама. 

Такође растојање између ових тачака је дато 
тачности до на 1цм са падом на тој деоници изражен у 
% и са смером пада. 

Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у 
нивоу.  

Колски од пешачког саобраћаја денивелисан је за 
висину прелазног ивичњака. 

 
Апсолутне висинске коте дате су по осовинама а 

главним пројектима биће дефинисани попречни 
нагиби на правцу у кривинама и кроз раскрснице. 

Због наведене нивелације терена као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосферске инфраструктуре. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
У новопланираној саобраћајници се предвиђа 

изградња секундарне водоводне мреже, са 
прикључивањем на постојећу водоводну мрежу на 
Јасичком путу која је део водоводне мреже града 
Крушевца и задовољава потребе локације како у 
погледу квалитета, тако и у погледу капацитета 
водоснабдевања. 

 
Услови изградње 
 
• материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

• минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 0,6м до темена цеви;  

• приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

• цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

• 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 обје-
ката се не смеју постављати било какви други објекти; 

• димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном. 

 
 

2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Новопланирани секундарни колектор отпадних 

вода у новој саобраћајници ће се одвести до постојеће 
јавне канализације у Јасичком путу. 

Услови изградње 
• мрежа се мора градити од материјала који су 

атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 
• мора се обезбедити апсолутна водонепропус-

ност 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; 

• 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. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације 
 
Новопланиране саобраћајнице ће се одводњавати 

атмосферском канализацијом, системом затворених 
канала, са уливом у постојећи атмосферски колектор у 
Јасичком путу. Сливне везе се остварују помоћу 
тачкастих сливника. 

 
Услови изградње 
 
• Реципијенти за одвод ових вода су природни 

водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

• Хидраулички прорачун се спроводи за 
меродавну кишу за подручје града Крушевца: 
двогодишња киша у трајању од 15 мин., интензитета i 
= 160 l/sec/ha; 

• Атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 
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• На уливу у природне реципијенте се 
постављају изливне грађевине, на потребном нивоу у 
односу на коту меродавне воде, према условима јавног 
водопривредног предузећа; 

• Могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до при-
родних или вештачких ретензија са контролисаним 
испустом у канализациону мрежу; 

• Остали услови за изградњу атмосферске 
канализације одговарају условима изградње канали-
зације отпадних вода. 

 
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. 

 На основу претпостављених површина 
новопланираних пословних објеката, потребна је 
једновремена снага  

 
Pj=8232kW 

 
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 
8232kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 8 (осам) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV. Изградња новопланираних ТС 10/0,4кV 
је могућа само уз испуњење услова ЕМС-а, и из тог 
разлога нису дефинисана тачна места трафостаница. 

Предметним планом је предвиђена 
реконструкција постојећих постојећих далековода 
110kV. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова приказане су у 
графичком прилогу 06 „План електроенергетике и 
ТК“. 

 
Услови изградње 
 
У случају градње испод или у близини 

далековода,  потребна је сагласност "Електромрежа 
Србије" А.Д., при чему важе следећи услови: 

• Сагласност би се дала на Елаборат који 
Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у 
коме је дат тачан однос далековода и објекта чија је 
изградња планирана, уз задовољење горе поменутих 

прописа и закона и исти може  израдити  пројектна 
организација која је овлашћена за те послове. 
Трошкови израде Елабората падају у целости на терет 
Инвеститора планираних објеката. 

• Приликом израде Елабората прорачуне  сигур-
носних  висина  и удаљености  урадити  за темпе-
ратуру проводника од +80°С, за случај да постоје 
надземни делови, у складу са техничким упутством 
ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из 
пројектне документације далековода које вам на 
захтев достављамо, као и податке  добијене  на терену 
геодетским снимањем који се обављају о трошку 
Инвеститора планираних објеката.  

Претходно наведени услови важе приликом 
израде: 

• Елабората о могућностима градње планира-
них објеката у заштитном појасу далековода; 

Заштитни  појас далековода  износи 25m са обе 
стране далековода  напонског  нивоа 110 kV од 
крајњег фазног проводника. 

Напомена: У случају да се планира постављање 
стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода,  
потребно је исте уважити при изради Елабората; 

• Елабората утицаја далековода на потенци-
јално планиране објекте од електропроводног  
материјала; 

Овај утицај за цевоводе, у зависности од 
насељености подручја, потребно је анализирати на 
максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. 

• Елабората  утицаја  далековода   на  телеко-
муникационе   водове  (овај  Елаборат  није потребно 
разматрати у случају да се користе оптички каблови). 

Овај утицај, у зависности од специфичне 
отпорности тла и насељености подручја, потребно је 
анализирати на максималној удаљености до 3000 m од 
осе далековода у случају  градње телекомуникационих  
водова. 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  
далековода   и  планираних  објеката  са пратећом  
инфраструктуром  и  уколико  се  утврди   јавни  
(општи)  интерес  планираног  објекта  и достави налог 
мера за измештање  (реконструкцију  или адаптацију)  
од стране  надлежних органа, потребно је да се:  

• Приступи склапању Уговора о пословно-
техничкој сарадњи ради регулисања међусобних 
права и обавеза  између "Електромрежа  Србије" АД. 
и свих релевантних  правних субјеката у реализацији 
пројекта адаптације или реконструкције далековода, у 
складу са "Законом о енергетици" ("Сл. гласник РС", 
бр. 145/2014) и "Законом о планирању и изградњи" 
("Сл. гласник РС" број 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014); 

• О трошку Инвеститора планираних објеката, а 
на бази пројектих задатака усвојених на Стручном 
панелу за пројектно техничку документацију 
"Електромрежа Србије" АД., уради техничка 
документација за адаптацију  или  реконструкцију  и  
достави  "Електромрежа Србије" АД.  на сагласност; 

• О трошку Инвеститора планираних објеката, 
евентуалну адаптацију или реконструкцију далеко-во-
да (односно отклањање свих колизија констатованих 
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Елаборатом) извршити пре почетка било каквих 
радова на планираним објектима у непосредној 
близини далековода; 

• Пре почетка било каквих радова у близини 
далековода о томе обавесте представници "Електро-
мрежа  Србије" АД. 

 
Препорука је да се било који објекат, планира ван 

заштитног појаса далековода како би се избегла израда 
Елабората о могућностима градње планираних 
објеката у заштитном појасу далековода  и евентуална  
адаптација  или реконструкција  далековода.  Такође,  
препорука је и да минимално растојање планираних 
објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од 
било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не 
искључује потребу за Елаборатом. 

 
Остали општи технички услови: 
 
• Приликом извођења радова као и касније 

приликом експлоатације планираних објеката, водити 
рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 
110 kV; 

• Испод и у близини далековода не садити 
високо дрвеће које се својим растом може приближити 
на мање од 5м у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета; 

• Забрањено је коришћење прскалица и воде у 
млазу за  заливање  уколико  постоји могућност да се 
млаз воде приближи на мање од 5м од проводника 
далековода напонског нивоа 110 kV; 

• Забрањено је складиштење лако запаљивог 
материјала у заштитном појасу далековода;  

• Нисконапонске, телефонске прикључке, 
прикључке на кабловску телевизију и  друге 
прикључке извести подземно у случају укрштања са 
далеководом; 

• Приликом извођења било каквих  
грађевинских   радова,   нивелације  терена,  земљаних 
радова и ископа у близини далековода, ни на који 
начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова 
далековода. Терен испод далековода  се не сме 
насипати; 

• Све металне инсталације (електроинста-
лације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде 
и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито 
водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

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 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 телеко-

муникационих 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.  
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 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   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 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 
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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 пара-
лелног 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. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Предметним планом је предвиђена 

реконструкција постојеће ТК мреже.  
Трасе ТК мреже приказане су у графичком 

прилогу 06 „План електроенергетике и ТК“. 
 
Услови изградње 
 
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 (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 искљу-
чиво 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 телекому-
никационог 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 телекомуни-
кационог кабла и фекалне канализације на међу-
собном размаку од најмање 0,5м. Укрштање телеко-
муникационог 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. Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних 

потрошача у обухвату плана планирана је и изградња 
нове трасе диструбутивног гасовода од 
полиетиленских цеви притиска до 4 бара. Положај 
планиране трасе дистрибутивног гасовода дат је у 
графичком прилогу. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Највећи део простора у обухвату ПДР 

„Индустријска зона К2“ чини зона заштите 
електроенергетских водова. У зони заштите није 
дозвољена садња дрвећа које може да достигне висину 
већу од 5м испод висине водова. На простору ван зоне 
заштите дозвољена је примена свих категорија 
зеленила.  

Препоручује се садња аутохтоних и добро 
прилагођених алохтоних врста брзог раста и 
изражених естетских карактеристика. Инвазивне и 
врсте које су детерминисане као алергене могу се 
користити само у контролисаним условима. Избор 
врста вршити на основу еколошке и декоративне 
функције и прилагодити условима индустријске зоне. 

На паркинзима планирати места за појединачна 
стабла ради засене.  

Све вредне примерке дендофлоре који задово-
љавају основни услов у погледу висине, задржати у 
максимално могућој мери. За евентуалну сечу вредних 
примерака, обавезна је сагласност надлежних 
институција. 
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2.7. Степен комуналне опремљености грађе-
винског 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. 

 
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 

 
На основу услова Завода за заштиту споменика 

културе Краљево бр. 1127/2 од 16.12.2020.год., у 
оквиру граница плана нема познатих – проглашених и 
евидентираних културних добара, нити добара која 
уживају заштиту по сили закона, као ни лоцираних 
археолошких налазишта који подлежу заштити.  

Ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести 
надлежни завод за заштиту споменика културе и  да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да 
се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

Уколико се на основу Закона утврди да је односна 
непокретност или ствар културно добро, даље 
извођење грађевинских радова и промене облика 
терена, могу се дозволити након претходно 
обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну 
презентацију налаза и услове и сгласност службе 
заштите; 

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства 
за истраживање, заштиту, чување, публиковање и 
излагање добра које ужива претходну заштиту које се 
открије приликом изградње инвестиционог објекта – 
до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите; 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, канцеларија у Нишу, 03 бр.020-2817/2, од 
16.11.2020. године, у обухвату плана нема заштићених 
подручја за које је спроведен или покренут поступак 
заштите и не налази се у просторном обухвату 
еколошке мреже Републике Србије. 

Није дозвољено мењати или пресецати токове 
подземних вода и искоришћавати их у обиму којим се 
угрожава стабилност тла. 

Уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, сходно Закону о 
заштити природе извођач радова је дужан да о томе 

обавести Министарство заштите животне средине, као 
и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.    

  
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу процене постојећег стања, утврђеног 

капацитета животне средине и планираних садржаја, а 
у складу са смерницама и прописаним обавезним 
мерама из плана вишег реда (ПГР Север), надлежни 
орган је донео Одлукu о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
„ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ К2“ у Крушевцу, на 
животну средину бр. 350-418/2019 од 15.06.2020. год., 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 09/20). 

 
Еколошка валоризација  
 
У еколошкој валоризацији ширег простора, 

подручје плана је део Еколошке потцелине „СЕВЕР“, 
која обухвата северну привредно радну зону, 
намењену разноврсним привредним делатностима.  

Eколошком валоризацијом на подручју плана, 
установљене су посебно осетљиве зоне и 
потенцијални извори негативних утицаја, на основу 
којих су дефинисане опште мере заштите животне 
средине: 

• обавезно је комплетно комунално и 
инфраструктурно опремање и уређење, по највишим 
еколошким стандардима, у циљу спречавања 
потенцијално негативних утицаја на земљиште, 
подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

• избор еколошки прихватљивих енергената и 
најбољих доступних технологија у производњи 
(ВАТ), већа употреба обновљивих извора енергије - 
повећање енергетске ефикасности; 

• обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток). 

Опште мере заштите животне средине у току 
изградње  

У процесу реализације плана, приликом извођења 
радова на припреми терена и изградњи објекта 
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; 

• 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; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 



18                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                  27.05.2021.  

 

• 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 минеро-
лошко-петрографског порекла, за које се претпо-
ставља да има својство природног споменика, извођач 
радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе.   

 
Заштита ваздуха   
 
Oбухвата мере превенције и контроле емисије 

загађујућих материја из свих извора загађења, у циљу 
минимизирања негативних ефеката на животну 
средину и здравље становништва: 

• сви постојећи и планирани производни 
објекти, потенцијални извори аерозагађења у обавези 
су да примене најсавременију технологију у циљу 
смањена емисије штетних и опасних материја у ваздух 
и да спроводе одговарајуће мере за смањење 
загађивања ваздуха; 

• обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција у складу са 
посебним прописима; 

 
Заштита од буке и вибрација  
 
Носилац пројекта је дужан да: 
• поштује Закон о заштити од буке у животниј 

средини и подзаконска акта из ове области и обезбеде 
праћење утицаја својих делатности на ниво и 
интензитет буке;  

• пројектује и изведе одговарајућу звучну 
заштиту, тако да бука која се емитује из техничких и 
других делова објеката при прописаним условима 
коришћења уређаја и опреме, односно током 
обављања планираних активности не прекорачује 
прописане граничне вредности; 

• уколико се ради о компресору обавезно 
постави исти у затворен простор уз спровођење 
акустичних мера заштите и на удаљености од најмање 
20м од најближе затвореног простора у коме бораве 
људи; 

• 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). 

 
Заштита вода 
 
Носилац пројекта је дужан да: 
• поштује Закон о водама и обавезно планира и 

изведе систем интерне сепаратне канализације; 
• санитарно-фекалне отпадне воде одводи у 

градску канализациону мрежу према условима 
надлежног органа за послове водопривреде 
(мишљење, услови, дозвола...); 

• по потреби, предвиди одговарајући третман 
технолошких отпадних вода, којим се обезбеђују 
прописани захтеви емисије, односно прописани 
услови за испуштање у јавну канализацију или 
реципијент; 

• предвиди контролисани прихват потенцијално 
зауљене атмосферске воде са интерних саобраћајних, 
манипулативних површина и паркинга, као и њен 
третман у таложнику/сепаратору масти и уља, којим 
се обезбеђује да квалитет пречишћених вода 
задовољава критеријуме прописане за испуштање у 
јавну канализацију или одређени реципијент и врши 
редовну контролу сепаратора и таложника и послове 
пражњења истих повери овлашћеној организацији; 
води уредну евиднецију о чишћењу одржавању 
наведене опреме и уређаја;  

• угради уређај за мерење количине испуштених 
отпадних вода-мерач протока и добијене резултате 
доставља надлежној инспекцији за заштиту животне 
средине;  

• успостави мониторинг вода које се испуштају 
у реципијент у складу са Законом о водама; 

• резултате мерења квалитета вода достави 
надлежној инспекцији и Агенцији за заштиту животне 
средине; 

 
Заштита земљишта 
 
Oбавезне мере при планирању и уређењу 

простора: 
• забрањено је депоновање отпада и изливање 

отпадних вода на земљишту и обавезно управљање 
отпадом и отпадним водама у оквиру радних/ 
индустријских комплекса; 

• обавезна је ремедијација и рекултивација 
комплекса и локација угрожених историјским 
загађењем; 

• приликом промене намене постојећих 
комплекса са последицама наслеђеног загађења, 
обавезна је израда Извештаја о стању земљишта, који 
садржи историјску основу локације из службених 
евиденција, хемијске анализе за одређивање опасних 
материја у земљишту, ограничене на материје које су 
повезане са активношћу на локацији, а које могу 
довести до контаминације, или повећање 
концентрација опасних материја, које имају утицај на 
стварање ризика по људско здравље и животну 
средину; 

• у циљу заштите земљишта и подземних вода 
од загађења, на прописан начин спроводити 
складиштење сировина, полупроизвода и производа у 
складу са посебним прописима којима се регулишу 
посебни токови одређених врста отпада.  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Oбавезне мере при планирању и уређењу 

простора: 
• обезбеђење прописаних одстојања од 

надземних електроенергетских водова;  
• примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења; 
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• информисање становништва о нејонизујућим 
зрачењима и степену изложености нејонизујућим 
зрачењима у животној средини. 

Заштита од хемикалија и хемијског удеса и 
техничко технолошких несрећа   

Подразумева интегрисано спречавањe и контролу 
загађивања животне средине, од изненадног 
неконтролисаног догађаја приликом ослобађања, 
изливања или расипања опасних материја, у процесу 
производње, употребе, прераде, складиштења, 
провременог или дуготрајног неадекватног чувања 
(SEVESO II Директиве). Оператери SEVESO 
постројења у обавезни су да доносе одговарајуће 
планове заштите од удеса и поступања у ванредним 
ситуацијама на основу процене ризика од настанка 
хемијског удеса. 

 
У обухвату плана нису дозвољена потенцијално 

ризична постројења, комплекси и објекти, у којима 
може доћи до хемијских удеса већих размера (ризична 
индустријска постројења) и објекти где је заступљена 
технологија са потенцијалним ризиком од пожара, 
акцидентног изливања хазардних материја и отпадних 
вода (постројења и објекти хемијске индустрије). 
Такође, посебан ризик представља транспорт опасних 
материја, који се обавља друмским и железничким 
саобраћајем.  

 
Обавезне мере за објекте за снабдевање возила 

горивом - бензинске пумпе: 
 
Обавезне мере су: 
• у сектору резервоара, уградити пијезометар за 

праћење квалитета подземних вода, у свему у складу 
са претходно прибављеним условима надлежног 
органа; 

• предвидети уградњу система за одсисавање 
бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, 
односно цистерну, на свим аутоматима за издавање 
горива, као и на заједничком утакачком шахту; 

• предвидети сепаратор масти и уља за 
пречишћавање зауљених отпадних вода из пратећих 
објеката (евентуална перионица, радионица за 
сервисирање возила) пре упуштања у канализацију 
или одређени реципијент; 

• извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

• спроводити претходно наведене опште и 
посебне мере заштите животне средине, које се односе 
на мере заштите земљишта, вода и управљања 
отпадом; 

• спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурeње 
горива и др.), као и мере за отклањање последица у 
случају удесних ситуација (средства за 
противпожарну заштиту и др); прибавити сагласност 
надлежног органа на предвиђене мере заштите од 
пожара; 

• израдити и спровести програм праћења 
утицаја пројекта на животну средину, који обухвата 
праћење квалитета подземних вода. 

 

Обавезне мере за надземни паркинг 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
• спроводити наведене опште и посебне мере 

заштите животне средине, које се односе на мере 
заштите у току изградње објекта, као и мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

• извршити уређење и озелењавање слободних 
површина; 

• спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, 
исцуривање хемикалија), као и мере за отклањање 
последица у случају удесних ситуација; прибавити 
сагласност надлежног органа на предвиђене мере 
заштите од пожара. 

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
• саобраћајна мрежа омогућава приступ 

ватрогасним возилима до свих 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", 
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 индустијским и пословним 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 
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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.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 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), 
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. 27/71), 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. 

 
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 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 органи-
зације града, размештају објеката од виталног значаја 
и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвали-
дитетом 

 
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 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

• на свим пешачким прелазима висинску разли-
ку између тротоара и коловоза неутралисати 
обарањем ивичњака; 

• на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са обо-
дним 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 обје-
ктима 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, 
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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 прила-
годити принципима пројектовања енергетски ефикас-
них 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.  

Опште мере за унапређење енергетске ефикас-
ности: 

• рационална употреба квалитетних енергената 
и повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

• рационално коришћење необновљивих при-
родних 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 мини-
мални захтеви енергетске ефикасности за све нове и 
постојеће зграде које пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске ефи-
касности: 

• извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске ефи-
касности - боља изолација, замена прозора, ефикас-
није 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; 

• енергетске ефикасности јавне расвете 
коришћењем опреме 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 је обавезна израда урба-

нистичког 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 парцела-

цију, 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 повр-
шини, 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.  

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 
• задњу 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, утврђен је у односу 
на регулациону линију, у односу на границу плана, 
односно  у односу на осовину индустријског колосека. 

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 
инфра¬структурне 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 
суседним парцелама је ½ висине вишег објекта, не 
мање од 5м. 

Растојање новог објекта који има индиректну везу 
са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 
грађевинске парцеле, утврђује се локацијским 
условима у складу са Правилником. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 
површину. 

Изузетно, постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије задржавају се у 
постојећем габариту и волумену, уз могућност изво-
ђења радова на одржавању, санацији и адаптацији.  

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње обје-

ката намењених индустрији и производњи (привредне 
делатности) и комерцијалних делатности. 

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 зони заштите далековода 
 
Услови изградње дефинисани су у поглављу 2.5.3. 

Електроенергетика 
 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као макси-

малне дозвољене вредности које се не могу преко-
рачити и односе се на:  
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• 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. 

Постојећи реализовани објекти који прекорачују 
урбанистичке параметре дате овим планом задржавају 
се у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту. За ове објекте је могуће извођење радова на 
одржавању. 

 
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 гео¬те¬хничке 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: 

• 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 предходних 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. 

 
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 објекат 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 
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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. 

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

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

 
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 обли-
ковање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 35°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Грађевинске парцеле намењене изградњи обје-

ката привредних, комерцијалних и комуналних дела-
тности, могу се ограђивати зиданом или транспа-
рентном оградом максималне висине 2,2м. 

Ограда се поставља 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.  

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. 7/01) 

Инжењерско геолошки услови за изградњу 
објеката 

У фази израде техничке документације, у зависно-
сти од врсте и класе објеката, израдити Елаборат о 
геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по намени и типологији 

објеката 
 
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 подра-

зумевају: индустријску производњу која се може 
организовати у оквиру индустријских комплекса, као 
и сервисе, складишта, занатску производњу и сл. 

 
Урбанистички параметри 

 

тип 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ 
(%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-01 
П+2 

до 18м 
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 макси-
малног индекса заузетости, минималне површине 
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 
слободних површина износи 30%.  

 
3.3.2. Правила грађења објеката комерцијалних 

делатности тип КД-01 
 
Комерцијалне делатности типа КД-01 подразу-

мевају: трговачко-пословнe објекте, пословнe објектe, 
различите услужне објекте, сервисe и сл., као и објекте 
у функцији саобраћаја – бензинске и гасне пумпе, 
гараже и сл. 
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тип 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ 
(%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 до П+3 40% 1.500 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%. 

 
 
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 („Службени 
гласник РС“, бр. 22/2015) је једино могућа за 
параметре који нису планом одређени. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, остају на снази сви 

урбанистички пројекти донети до ступању на снагу 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
47/2003), осим у делу регулационе линије. 

Након доношења овог плана, примењиваће се и 
урбанистички пројекти донети после ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
47/2003) до ступања на снагу овог плана, који нису у 
супротности са правилима утврђеним у овом плану. 

 
5.2. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
                                               

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-450/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 

151 
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  26.05.2021. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЛИПОВАЦ 2“ У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
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, 83/18, 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 
Липовац 2 у Крушевцу, бр. 350-720/2018 од 
25.12.2018.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/18); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације Липовац 2 
у Крушевцу на животну средину, бр. 350-692/2018 од 
21.12.2018.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/18); 

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  
 
Подручје у обухвату ПДР-а обухвата урбани-

стичку потцелину 9.4.1 у оквиру ПГР-а Југ. 
 
План генералне регулације Југ (Сл. лист града 

Крушевца бр. 12/17) 
 
„2. Правила уређења, 2.2. Подела на каракте-

ристичне зоне и целине, 2.2.2. Рубна зона „Југ“ 
 
2.2.2.4. Урбанистичка целина 9.4 
 
Површине око 65,80ха обухвата простор на 

крајњем југу Плана, лево и десно од улице Бруски пут 
и већим делом се граничи са пољопривредним 
земљиштем. 
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Ознака 

урб. 
подце-
лине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

9.4.1. становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 парк парк шума 

привредне 
делатности 

ПД-03 
комуналне 
делатности 

рез. за 
водоснабдевање 

 
 „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 спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

 
ПС-01 

 
П+1+Пк 

слободностојећи 

 
50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 x250 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 повр-
шина износи 30%. 

3.10.3. Правила грађења објеката периурбаног 
становања 

 
Као посебан вид породичног становања издваја се 

периурбано становање (ПС-03), ког карактеришу три 
врсте домаћинстава: непољопривредно, мешовито и 
пољопривредно. 

Стамбени објекти периурбаног становања су 
стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 

 
 

Урбанистички параметри тип ПС-03 
 

Тип 

спратност 

врста домаћинства 

макс. 
ИЗ (%) 

стамбени 
економски 
и помоћни 

стамбени 
део 

економски 
део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 - 

мешовто 40 50 

пољопривредно 40 50 

 
На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од дефинисане, дозвољена је изградња или 

реконструкција стамбеног објекта спратности П+1, индекса заузетости 40%. 
Приликом, организације дворишта потребно је задржати традиционалну поделу и организацију на кућно 

двориште, економско двориште и башту. 
У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће је на делу окућнице, организовати мање економске 

садржаје. 
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Величина парцеле тип ПС-03 према врсти домаћинства 

 

Тип спратност 
врста 

домаћинства 

површина парцеле 
мин. шир. 
парцеле 

Стамбени 
део 
мин. 

Економски 
део 
мин. 

ПС-03 

П+1+Пк 

Непољопривредно 

400 

- - 15 

Мешовито 200 15 

Пољопривредно 800 20 

П+2  
П+2+Пк 

Непољопривредно 

600 

- - 15 

Мешовито 200 15 

пољопривредно 800 20 

 
 
За неизграђени део грађевинског подручја 

планираног уз државне путеве, односно све садржаје 
лоциране у овом појасу потребно је обезбедити 
посебну приступну саобра-ћајницу. 

 
Економски објекти у оквиру периурбаног 

становања 
 
У економске објекате спадају објекти за гајење 

животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

Економски објекти могу се градити самостално 
или повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. Спратност 
економских објеката је П+Пк. 

Положај, локацију и габарит економског објекта, 
као и међусобна растојања економских објеката, 
прилагођавају се просторним могућностима 
економског дворишта. При томе обезбедити лак 
приступ и добру организацију економског простора и 
везу са другим објектима. 

 Прљави садржаји, као што су стаје и ђубришта се 
лоцирају заједно са септичким јамама и пољским 
клозетима на удаљенијим деловима економског 
дворишта и низ ветар у односу на стамбени део 
дворишта. 

Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је минимум 1,0м. 

Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
минимално 15м. Удаљеност ђубришта и пољског 
клозета од стамбеног објекта мора бити минимално 
20м. 

Ширина приступног економског пута је 
минимално 3,0м. 

Економске објекате градити од класичних и 
природних материјала, без употребе штетних 
материјала као што су азбест и блокови од шљаке. 

Максимални нагиб крова је 45°. 
Покривање извести црепом или другим 

природним материјалима. Забрањено је покривање 
салонитом, етернитом или покривачем од пластичних 
маса. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти 
за производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољопри-
вредних 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. 

 
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 стано-
вању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
Тип ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбани-

стичким целинама или потцелинама у којима је 
претежна намена становање (мање производне једи-
нице, мања занатска производња и сл.). 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену урбани-
стичке целине у којој се објекти граде. 
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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 
 
Кроз К.О. Мудраковац  
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом 

"ЛИПОВАЦ 2" (у даљем тексту граница) почиње, у 
северном делу комплекса, и иде у смеру казаљке сата, 
од пута к.п.бр. 1276 тј. тромеђе к.п. бр. 1276 (пут); 
1294/4 и 1294/2 и иде према југу источном границом 
к.п.бр. 1294/4 до тромеђе к.п. бр. 1294/4; 1297/1 и 
1294/2. На том месту граница скреће преме истоку 
северном границом к.п. бр. 1297/1 и 1297/4 до пута к.п. 
бр. 1313/1, где се ломи према југозападу линијом 
регулације новопланиране саобраћајнице (ПДР 
„Липовац 1“) пресецајући следеће к.п. бр. 1297/4; 
1297/5; 1297/1; 1297/6; 1297/1(поново) и 1297/3.  
Граница скреће према истоку, такође пратећи линију 
регулације новопројектоване саобраћајнице (ПДР 
„Липовац 1“), пресецајући следеће к.п. бр. 1313/1 
(пут); 1299/3; 1299/4; 1298/5; 1298/4; 1298/6; 1298/13 и 
1298/2 до улице Бруски пут (к.п.бр. 1306/3), и у истом 
правцу пресецајући исти долази до његове источне 
границе. Ломећи се према југу источном границом 
к.п.бр. 1306/3 ( улица Бруски пут) долази до границе 
К.О. Мудраковац и К.О. Липовац.   

 
Кроз К.О. Липовац  
 
Граница наставља, и даље, према југу источном 

границом к.п. бр. 538 (улица Бруски пут), до тромеђе 
к.п. бр. 538 (улица Бруски пут); 220 (пут) и 202. Од те 
тромеђе граница скреће према северозападу пресе-
цајући к.п. бр. 538 (Бруски пут), и даље југозападном 
границом пута (к.п. бр. 540) до тромеђе к.п. бр. 540 
(пут); 178/2 и 178/1. Граница наставља према севе-
розападу и северу, поклапајући се са новопланираном 
регулацијом саобраћајнице, пресецајући следеће к.п. 
бр.: 178/1; 177; 27; 28/1; 540 (пут) и 12/1 до границе 
К.О. Липовац и К.О. Мудраковац. 

 
Кроз К.О. Мудраковац  
 
Граница наставља према северу поклапајући се са 

новопланираном регулацијом саобраћајнице, пресеца-
јући к.п. бр. 1340/9 до нове регулационе тачке 595 где 
скреће према западу пратећи линију нове регулације 
пресецајући к.п.бр. 1340/1 иде до тромеђе к.п. бр. 
1340/6; 1340/9 и 1340/1. На том месту граница скреће 
према западу јужном границом к.п.бр. 1340/6 и 1340/3 
до пута (део к.п. бр. 1340/2), па поклапајући се са 
новопланираном регулацијом саобраћајнице у правцу 
југозапада и северозапада пресеца следеће к.п. бр. 
1340/2; 1303/3; 1303/23; 1303/24 и 1303/43 до севе-
розападне границе к.п. бр. 1303/43 којом, према 

североистоку долази до тромеђе к.п. бр. 1303/43; 
1303/4 и 1303/37. Од те тромеђе граница скреће према 
западу обухватајући следеће к.п. бр.: 1303/37 и 
1303/30 и пресецајући обухвата к.п.бр. 1303/5 
наставља линијом нове регулације до тромеђе к.п.бр. 
1303/38; 1303/6 и 1282/3. на том месту граница се ломи 
према северу обухватајући следеће к.п. бр. 1303/38; 
1303/25; 1284/8; 1284/1; 1284/2; 1284/3 и 1285/2 до 
тромеђе к.п..бр. 1285/2; 1285/1 и 1287/17. На том месту 
граница скреће према западу јужном границом к.п. бр. 
1287/17; 1287/19 и 1287/23, па према северу западном 
границом к.п.бр. 1287/23 и 1287/22, па према истоку 
северном границом к.п. бр. 1287/22 и 1287/18, па 
према северу западном границом к.п.бр. 1287/3 до 
тромеђе к.п.  бр. 1287/3; 1287/2 и 1292. Од те тромеђе 
граница скреће према истоку северном границом к.п. 
бр. 1287/3 и пресецајући к.п.бр.: 1295, 1296 и 1297/2 
наставља до тромеђе к.п.бр. 1287/27; 1297/1 и 1297/2. 
На том месту граница иде према северу западном 
границом к.п.бр. 1297/1 и јужном и западном 
границом к.п.бр. 1294/1 до пута к.п.бр. 1276, и ломећи 
се јужном границом истог долази до места одакле је 
опис започет. 

Све парцеле у обухвату плана припадају КО 
Мудраковац и КО Липовац.  

Површина обухвата плана је око 19ха 65а 72м2.       
Граница ПДР -a „Липовац 2“ обухвата следеће 

катастарске парцеле у КО Мудраковац:   
 
Целе катастарске парцеле: 1294/4, 1294/1, 1287/3, 

1287/27, 1287/20, 1287/4, 1287/22, 1287/26, 1287/21, 
1287/18, 1287/25, 1287/23, 1299/9, 1299/8, 1287/13, 
1299/1, 1287/19, 1287/12, 1287/5, 1298/11, 1298/16, 
1287/24, 1298/12, 1299/10, 1298/7, 1299/7, 1298/8, 
1298/9, 1287/11, 1287/17, 1287/1, 1287/9, 1287/10, 
1299/6, 1287/16, 1338/34, 1338/8, 1338/25, 1338/21, 
1287/6, 1338/57, 1299/2, 1338/11, 1338/20, 1287/15, 
1287/14, 1338/49, 1287/8, 1338/33, 1300/1, 1287/7, 
1285/6, 1285/2, 1338/12, 1286/4, 1285/3, 1338/55, 
1300/3, 1285/4, 1300/2, 1338/35, 1286/3, 1301/2, 
1338/13, 1338/32, 1338/19, 1301/1, 1286/2, 1338/14, 
1338/6, 1338/30, 1338/58, 1302, 1338/31, 1286/1, 1284/3, 
1284/4, 1338/27, 1338/59, 1303/14, 1338/36, 1338/62, 
1338/28, 1338/26, 1338/41, 1303/18, 1284/6, 1338/61, 
1338/29, 1303/19, 1303/13, 1338/56, 1284/5, 1284/2, 
1303/12, 1303/11, 1303/10, 1338/9, 1338/63, 1303/9, 
1284/7, 1338/54, 1303/34, 1284/1, 1303/1, 1303/8, 
1303/7, 1303/29, 1338/18, 1303/20, 1338/10, 1284/8, 
1303/36, 1303/16, 1303/15, 1303/35, 1303/39, 1303/25, 
1303/30, 1338/17, 1303/22, 1303/28, 1303/38, 1338/16, 
1303/21, 1303/33, 1303/40, 1303/37, 1303/31, 1340/4, 
1338/15, 1340/7, 1303/17, 1340/3, 1340/8, 1338/22, 
1338/48, 1303/41, 1340/5, 1338/1, 1303/32, 1338/23, 
1338/37, 1340/6, 1303/26, 1303/42, 1338/38, 1303/2, 
1338/24, 1338/50, 1338/42, 1338/51, 1338/2, 1338/52, 
1303/27, 1338/53, 1338/43, 1338/39, 1338/3, 1338/46, 
1338/45, 1338/44, 1338/47, 1338/40, 1338/4 и 1338/5 све 
КО Мудраковац. Делови катастарских парцела: 
1297/4, 1297/1, 1297/5, 1297/6, 1297/3, 1299/3, 1313/1, 
1299/4, 1298/6, 1298/5, 1298/4, 1298/2, 1298/13, 1306/3, 
1303/43, 1303/24, 1303/23, 1303/3, 1340/2 и 1338/9, 
1340/9, 1340/1, 1303/5, 1295, 1296 и 1297/2 све КО 
Мудраковац. 
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Целе катастарске парцеле: 19/4, 16/2, 19/2, 16/1, 
19/3, 19/1, 17/1, 17/3, 17/2, 26/2, 26/1, 25/5, 26/3, 25/4, 
24, 25/2, 25/3, 23, 20, 22 и 21 све КО Липовац. Делови 
катастарских парцела: 12/1, 28/1, 27, 538, 177, 178/1 и 
540 све КО Липовац. 

 
Напомена: У случају неслагања бројева ката-

старских парцела из текстуалног дела и графичких 
прилога, валидни су подаци из графичког прилога: 
Катастарско – топографски план.  

   
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Терен, односно земљиште обухваћено Планом је 

у нагибу. Од северне границе надморска висина креће 
од 214,10м до 190,13м уз улицу Бруски пут која 
тангира подручје са источне стране и крећући се ка 
југу овом улицом на јужној граници плана надморска 
висина је 191,29м и ка западу се креће до 198,76м. У 
најзападнојој тачки обухвата надморска висина из-
носи 222,04м.  

Опште климатске карактеристике 
 
Обзиром на опште климатске карактеристике гра-

да, процена погодноси терена и природних каракте-
ристика је да подручје плана, спада у категорију 
повољних и условно повољних терена.   

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Репу-

бличког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности.  

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Подручје плана чини део насеља Липовац. 

Значајан део подручја плана са претежном наменом 
породичног становања. За предметно подручје раније 
није рађена планска документација. 

Комерцијална делатност је углавном развијена као 
појединачни садржај у мањем обиму као пратећа и комп-
атибилна намена. Приказ површина постојећих намена 

 
 

Намена површина 
Површина  

(м2) 

Површина 

под објектима  

(м2) 

Из (%) 

Заступљено

ст намене 

(%) 

Породично становање 110.488 16.650 15 56 

Комерцијалне и привредне делатности 3.155 800 25 2 

Комуналне делатности 3660 - - 2 

Неизграђене површине 53.825 - - 27 

Саобраћајнице и приступни путеви 21.160 - - 11 

Пољопривредно земљиште 4284 - - 2 

Укупно 196.572 - - 100 

 
 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је постојећем саобраћајницом О1 – државни 
пут IБ реда број 38  (са северне стране), делом 
државног пута IБ реда број 38 Крушевац (Макрешане) 
– Блаце – Белољин, деоница 03803 (од стационаже КМ 
12+367 до стационаже КМ 13+078) са источне стране 
и постојећем саобраћајницом О18 – државни пут IБ 
реда број 38 (са јужне стране).  

Државни пут I Б реда број 38 је са савременим 
коловозим застором, док све остале саобраћајнице 
нису са савременим коловозним застором.  

Унутар простора Плана све саобраћајнице нису са 
савременим коловозним застором. Паркирање на 
подручју Плана се врши на парцелама корисника. 

1.4.4.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
На катастарској парцели 1294/1 КО Мудраковац 

је изграђен резервоар „Липовац“, пред резервоар 
система водоснабдевања Крушевца. 

Дуж Бруског пута је постављен магистрални 
цевовод 1000 мм који доводи пречишћену воду из 
постројења у Мајдеву до дистрибутивног развода 
водоводне мреже Крушевца. 

Досадашњим планским документима је 
планирана и изградња примарног вода дистрибутивне 
мреже Крушевца, 250 мм за водоснабдевање 
околних насеља који се прикључују на систем 
водоснабдевања са система Ћелије. 

У постојећем насељу је изграђена секундарна 
водоводна мрежа у циљу водоснабдевања постојећих 
објеката. 
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Канализација отпадних вода 
 
У циљу одвођења отпадних вода изграђен је 

примарни градски колектор са одводом према 
ЦППОВ града Крушевца. У самом насељу је 
изграђена секундарна канализациона мрежа са 
одводом према овом колектору. 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферска канализација у оквиру граница 

планске документације није изграђена. Одводњавање 
терена је површинско према путним јарковима дуж 
Бруског пута. 

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Липовац 4” као и 
далеководи и кабловски водови 10kV чији је списак 
дат у Претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
8X000-D09.11-332765/2 од 18.12.2020.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. 

 
1.4.4.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана, телекомуника-

ционе услуге у фиксној телефонији се реализују преко 
комутационог центра RDLU Шумице и приступних 
уређаја mIPAN Липовац 2 и mIPAN Липовац 3 и ОЛТ 
Прњавор. Комутацони центар RDLU Шумице и ОЛТ 
Прњавор се налазе изван граница плана. 

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Снабдевање природним гасом 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне регу-

лације ПДР „Липовац 2“, постоје гасне инсталације 
Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, и то: 

• средњег притиска (челична цев Ø 168,3x5,0 
мм) у  улици Бруски пут 

• ниског притиска (полиетиленска цев Ø90x8,2 
мм) у коловозима и тротоарима улица Бруски пут 

• ниског притиска (полиетиленска цев Ø40x37 
мм) у свим постојећим улицама насеља 

 
1.4.5. Зеленило 
 
У оквиру Плана, уређено зеленило је заступљено 

у врло малој мери у оквиру привредних, комуналних 
и комерцијалних делатности, као и индивидуалних 
дворишта.     

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 потцелина 9.4.1 
 
Урбанистичка потцелина 9.4.1 опредељена је 

ПГР-ом Југ и овим планом је 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 15ха 

19а 77м2, планирана детаљна намена је породично 
становање ПС-01 са карактеристикама које одговарају 
карактеру насеља. Компатибилне намене у овој зони су 
комерцијалне делатности и привредне делатности, које 
се могу развијати уз намену становања. У оквиру зоне 
планиране су нове саобраћајнице, које настављају и 
заокружују саобраћајну матрицу на овом подручју. 

 

Намена површина 
Повр- 
шина 
(м2) 

Заступ-
љеност 

(%) 

Породично становање ПС-01 

Комерцијалне делатности КД-02 

Привредне делатности ПД-03 

120.850 80 

Комерцијалне и привредне 
делатности (постојеће) 

2.150 1,5 

Комуналне делатности 
(резервоар „Липовац“ и ТС) 

6070 4 

Саобраћајнице 22.907 14,5 

Укупно 151.977 100 
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 2.1.1.2 Урбанистичка зона А.2: комерцијалне 
делатности КД-02 

 
У урбанистичкој зони А.2, укупне површине 4ха 

45а 95м2 која се налази уз улицу Бруски пут планира 
се намена породичног становања ПС-01, пре свега у 
делу у коме је ова намена већ и реализована са 
дозвољеним компатибилним наменама, док се у 
осталом делу ове зоне планирају комерцијалне 
делатности КД-02, обзиром да је могуће формирати 
просторно заокружену зону са овом наменом, која по 
карактеристикама не сме да угрожава постојеће и 
планирано становање у оквиру ове зоне и у контакту 
са овом зоном. Компатибилна намена су привредне 
делатности ПД-03, које се могу развијати уз намену 
становања и породично становање типа ПС-01. 
 

Намена површина 
Повр-
шина 
(м2) 

Заступље-
ност (%) 

Породично становање 
ПС-01 
Комерцијалне делатности 
КД-02 
Привредне делатности 
ПД-03 

24.385 55 

Комерцијалне делатности 
КД-02 
Привредне делатности 
ПД-03 

12.070 27 

Саобраћајнице 8.140 18 

Укупно 44.595 100 
 
 

2.2. Урбанистички услови за уређење и изград-
њу површина и објеката јавне намене са пописом 
парцела  

 
Уређење површина јавне намене се односи на 

формирање грађевинских парцела за јавне површине. 
Грађевинска парцела бр. 1 (саобраћајница) се 

састоји од дела катастарске  парцеле бр. 1306 КО 
Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 2 (саобраћајница) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 538 КО 
Липовац.  

Грађевинска парцела бр. 3 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1298/11, 
1298/12, 1298/7, 1298/8, 1298/16, 1298/9, 1299/7, 
1299/6, 1299/2, 1300/1, 1300/2, 1301/1, 1302, 1303/10, 
1338/10, 1338/63, 1338/56, 1338/26, 1338/6, 1338/32, 
1338/55, 1338/33, 1338/34, 1338/20, 1338/21, 1338/49, 
1338/25 и 1338/8 и целих к.п.бр.: 1338/62 и 1338/35 све 
КО Мудраковац. 

 
Грађевинска парцела бр. 4 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1338/36, 
1338/41, 1338/61, 1338/9, 1338/63 и 1338/10 и целе 
к.п.бр. 1338/28 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр.  5 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1338/4, 
1340/9 и 1340/1 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 6 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1338/4, 
1338/5 и 1340/9 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 7 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 16/1, 19/1, 
17/1, 17/2, 26/1, 23, 21, 178/1, 27, 28/1, 540 и 12/1 све 
КО Липовац.  

Грађевинска парцела бр. 8 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1338/10, 
1340/3, 1340/2, 1303/27, 1303/3, 1303/23, 1303/24, 
1303/43, 1303/21, 1303/33, 1303/22, 1303/17, 1303/40, 
1303/15, 1303/16, 1303/20 и 1303/1 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 9 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1303/10, 
1303/15, 1303/16, 1303/11, 1303/12, 1303/13, 1303/1, 
1303/7, 1303/8, 1303/34, 1303/19, 1303/18, 1303/14 и 
1303/9 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 10 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1313/1, 
1299/3, 1299/9, 1299/10, 1299/6, 1299/2, 1300/1, 1300/2, 
1300/3, 1301/2, 1302, 1303/14, 1303/10, 1303/9, 1303/29, 
1303/35, 1303/30, 1303/5, 1284/1, 1284/2, 1284/5, 
1284/6, 1286/1, 1286/2, 1286/3, 1286/4, 1285/6, 1287/8, 
1287/7, 1287/1, 1287/6, 1287/24, 1287/5, 1287/26, 
1287/27 и 1297/3 и целих к.п.бр. 1303/39 и 1284/7 све 
КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 11 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1284/2 и 
1284/1 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 12 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1285/6, 
1286/4, 1285/4, 1285/3, 1285/2, 1286/1 и 1284/6 све КО 
Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 13 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1287/1, 
1287/6, 1287/9, 1287/10, 1287/11, 1287/12, 1287/13, 
1287/7, 1287/8, 1287/14, 1287/15, 1287/16, 1287/17, 
1287/18, 1287/19, 1287/22 и 1287/23 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 14 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1287/27, 
1287/26, 1287/25, 1287/4, 1287/21, 1287/20, 1287/3, 1295, 
1296, 1297/2, 1297/1 и 1297/3 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 15 (трафостаница) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 1338/10 КО 
Мудраковац.  

Напомена: У случају неслагања бројева 
катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела важе бројеви катастарских и грађе-
винских 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 северне стране) и 
Улицом Бруски пут која се поклапа са Државним 
путем IБ реда број 38 Крушевац – Блаце – Белољин (са 
источне стране). Планом генералне регулације „Југ“ 
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Државни пут IБ реда број 38 Крушевац – Блаце – 
Белољин је дефинисан као део примарне саобраћајне 
мреже града Крушевца, 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 у насељу се задржава у постојећим 
габаритима, док су предвиђене следеће измене: 

• Улица Кондина за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

• Саобраћајница Бруски пут – О10 за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

• Саобраћајница Бруски пут – О11 за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

• Саобраћајница О5 – О8 – О12 за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.00 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

Нове саобраћајнице као улице у насељу су 
планиране са следећим елементима: 

• Планирана саобраћајница (О1 – О2) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са једностраним тротоаром 
ширине 1.50 метара и ивичњаком ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (Улица Беловодска  
- О2 – О3) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О6 – О12) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, 

ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О8 – О9) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, 
ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О4 – О7) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О13) 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. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.) 

 
Посебне обавезе пема 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 
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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 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је државним путем који је са савременим 
коловозним застором са источне стране. У односу на 
државни пут предмет израде нивелационог плана је са 
западне стране..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 пада ка истоку тј државном путу. 

На целокупном посматраном нивоу блока, а за 
уклапање постојећег терена који је по конфигурацији 
брдовит, подужни нагиб се креће у границамаод 0,50% 
до 7,81%.Подужни падови су усвојени на основу 
сагледавања постојећег стања њиховог уклапања са 
саобраћајницама.Растојање између ових тачака је дато 
до тачности на 1цм, са падом на тој деоници 
израженим у процентима и са смером пада. 

Због наведене нивелације терена као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосферске инфраструктуре.Док 
су услови одвођења вода гравитационим путем 
повољни . 

У нивелационом смислу, постојеће стање се 
максимално могуће генерално задржава.  

 
2.3.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Водоводну мрежу изградити и реконструисати 

према потребама потрошње и у складу са важећим 
противпожарним прописима. Минимална димензија 
уличног развода износи 100 мм. 

 
Канализација отпадних вода 
 
Будућу канализациону мрежу отпадних вода 

одвести према изграђеном примарном колектору и 
постојећим изграђеним секундарним колекторима 
канализационе мреже. Минимална димензија уличног 
канализационог развода износи ф200 мм. 

Правила изградње 
 
Водоводна мрежа 
 
• 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 
• Око изворишта, резервоара, црпних станица 

мора се обезбедити прописана заштитна зона 
• Цевоводи се у рову постављају на постељици 

од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације 

• Цевоводи се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења 

• Ровови у којима се постављају цевоводи 
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 водоводну мрежу 

• Улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста. У складу са противпожарним прописима 
за делове насеља које чине претежно стамбени објекти 
може се извести и слепи цевовод чија је максимална 
дужина 180м. 

• 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 100мм, према важећим 
противпожарним прописима 

• На уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти. По правилу се постављају 
надземни хидранти, 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, а у деловима насеља где се налазе 
претежно стамбени  објекти, максимално растојање 
између хидраната је 150м 

 
Канализација 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 
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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 доступ-
ни 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 
њена контрола у току експлоатације. Ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу. Ревизиони 
силази се постављају и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 40м. 

• На ревизионим силазима се постављају покло-
пци 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 

• Уколико у насељу или деловима насеља није 
изграђена канализациона мрежа и њена изградња се не 
предвиђа отпадне воде са парцела се могу одводити до 
непропусних септичких јама које се постављају у 
оквиру парцеле. Ове јаме се морају празнити и 
материјал из њих одводити на за то предвиђену 
градску депонију. Препорука је да се ове јаме граде 
као објекти са више комора – најмање две. 

• Могуће је отпадне воде одводити и до 
индивидуалних постројења за пречишћавање које се 
такође постављају у оквиру грађевинске парцеле са 
које се одводе. Из ових постројења је могуће 

пречишћене воде упуштати у оближње водотоке или 
јаркове, канале... Контролу квалитета пречишћене 
воде поверити надлежној организацији. 

 
2.3.3. 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. 

 
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. 
 
На основу претпостављених површина новопла-

нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага: 

 
Pj=758,34kW 
 
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 1 (једну) нову ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000kVA типа MBTS-CS. 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 оне повезују на постојеће трафостанице. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени 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. 
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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 енерге-

тских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова верти-

кално 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 теле-

комуникационих 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. 

Приближавање и укрштање енер. каблова са 
цевима водовода и канализације 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских 
каблова изнад или испод водоводних канализационих 
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 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 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  
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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 телекомуника-
ционог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6м. Укрштање телекомуника-
ционог 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 телекомуника-
ционог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4м.  

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

 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Снабдевање природним гасом  
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска „РГГ-ЈУГ“ од челичних цеви и дистри-
бутивна гасоводна мрежа „Крушевац-ЈУГ“, од поли-
етиленских цеви, изведени су за снабдевање природнм 
гасом јужног дела Града Крушевца. Постојећи и 
планирани гасоводи на планском подручју ПДР-а  
Липовац 2 обезбеђују несметамо снабдевање приро-
дним гасом свих објеката насеља у обухвату плана. 

Нове трасе гасовода у обухвату плана су од 
полиетиленских цеви  Ø40x37 мм, планиране су у 
свим новопланираним улицама источног и западног 
дела насеља. 

Дистрибутивни гасовод изводи се од полиетилен-
ских 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 3,0м. 

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 конструк-
ције) 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 конструк-
ције)  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 16.0бар. 

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 и у оквиру објеката 
јавних функција 

 
А. Линеарно зеленило 
 
Дрворед се планира на улицама на којима тротоар 

има довољну ширину, како не би ометао пешачки 
саобраћај. Постављање дрвореда не сме да угрожава 
одвијање пешачког саобраћаја, због чега се препо-
ручује формирање отвора за саднице у нивоу тротоара 
и постављање хоризонталних штитнитника за стабла. 
Уколико због комуналних инсталација није могућа 
класична садња, дрворед се може формирати у 
озиданим јамама или жардињерама. 

За линеарно зеленило важе следећи урбанисти-
чки услови: 

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 које су детерминисане  као алергене. 

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. 

 
Б) Зеленило у оквиру објеката јавне намене 

(привредне, комерцијалне и комуналне делатности и 
јавне функције) 

 
Зеленило у оквиру ових објеката планира се као 

важан елемент архитектонске композиције простора 
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чији је саставни део и у складу са наменом објеката. 
Зависно од намене објекта, зеленило може да има и 
карактер заштитног зеленила. Већим учешћем високог 
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 
архитектонско-пејзажни елементи треба да имају 
одговарајуће естетске карактеристике. Препоручују се 
добро прилагођене врсте са хигијенско – санитарном 
улогом и декоративним својствима. 

Услови за уређење зеленила објеката јавне намене 
(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 на површинама остале намене - 

зеленило ограниченог коришћења 
 
В) 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. Препоручује 
се употреба добро прилагођених врста изражених 
декоративних својстава. С обзиром на могућност 
интезивног одржавања у индивидуалним двориштима 
могу се примењивати и врсте страног порекла (егзоте) 
које добро успевају уз појачану негу. Могу се садити 
и воћне врсте уколико плодовима не угрожавају 
суседе. 

У стамбеним зонама се не препоручује садња 
врста са изразито великим растом које могу, својим 
кореновим системом и разгранатом крошњом,  да 
оштете објекте или комуналне инсталације. Такође се 
не препоручују инвазивне и врсте са алергеним 
својствима и деловима који су отровни. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености грађе-

винског 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 обухваће-
ног подручја  

 
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних кул-

турних 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). 

 
• 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.  

 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара  
 
У обухвату ПДР-а Липовац 2 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.) 
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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 „Липовац 2“ 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 одговара-
јућих 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;  

• рационално коришћење енергије, већа 
употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности објеката код изградње нових 
или реконструкцији постојећих објеката; 

• примена мера заштите животне средине 
обавезна је у поступку реализације пројеката 
(пројектовање, 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: 
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• 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 
процентуално учешће зелених површина на 
појединачним 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  
формирањем 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 специ-
фикација, 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 
одговарајућом хидротехничком инфраструктуром и 
обезбеђено 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 
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 нејо-
низујућих 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  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, 
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• 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 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. 

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 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 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 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. 

 
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 органи-
зације 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 
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, 
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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 раз-
лику између тротоара и коловоза неутралисати оба-
рањем ивичњака; 

• на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са обод-
ним 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 оба-везна 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, 44/18 – др. закон) и др. 

Позиционирање и оријентацију објеката прила-
годити принципима пројектовања енергетски ефи-
касних зграда, у складу са микроклиматским усло-
вима. Најпогоднији облик локације је правоугаоник, 
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 ефи-

касности: 

• 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 обнов-
љивим где год је то могуће, 

• побољшање енергетске ефикасности и раци-
онално коришћење енергије на нивоу града – у јавним 
комуналним предузећима, установама и јавним 
објектима у надлежности града применом мера на 
грађевинском омотачу, систему грејања и унутраш-
њем 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 ефикас-

ности: 
 
• 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 урбани-

стичког пројекта 
 
Планом детаљне регулације одређене су локације 

за које је обавезна израда урбанистичких пројеката: 
• све локације планиране за намену 

комерцијалних и привредних делатности у оквиру 
зоне А2 која је опредељена за ове делатности као 
ближа разрада локације. 
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Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко архитектонског конкурса. 

 
3.2. Локације за које је обавезна израда 

планова парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парцелације, 

одн. препарцелације за: 
• све јавне површине у оквиру плана (улице, 

јавне зелене површине и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле. 

 
3.3. Општи урбанистички услови за парцела-

цију, 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 повр-
шини, 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 
планираној за изградњу), који омогућава функцио-
нисање 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 утврђи¬вање 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 регу-ла¬ције. 
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 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. 

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 ста-

билност постојећих објеката на сусе 
дним 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 
инфра¬структурне 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 
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парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.3.3. Општи услови изградње 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката у функцији детаљних намена: 
• становање – тип ПС-01 
• комерцијалне делатности – тип КД-02 
• привредне делатности – тип ПД-03 
• комуналне делатности – резервоари за 

водоснабдевање и трефостаница 
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. 

Могу се градити и помоћни објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење 
пољопривредних 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 подразуме-
вају: 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 подразуме-
вају: 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 складиште-
ње 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, мири¬сима, 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. 
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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.  

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 10м  
• 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 саобраћај-

нице нижег ранга 5м 
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 
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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 
фундирања 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), 

• 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 - растојање 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 - 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, 
дограђују 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 и дозвољена је искључиво 
санација и адаптација у постојећој хоризонталној и 
вертикалној регулацији. 
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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 и вертикалној регулацији уколико нису 
на коридорима или у зони заштите комуналне 
инфраструктуре (магистрални водовод). 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољша-
ње, 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 и дозвољена је искључиво 
санација и адаптација у постојећој хоризонталној и 
вертикалној регулацији. 

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 и вертикалној регулацији. 

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 приземља 

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 надстреш-

нице у зони приземне етаже – 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 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 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. 

 
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 наме-
њеним 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 
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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 обезбе-
ђују 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 урачу-на¬вају 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. 

 
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 парце-
ле, 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 Ела-
борат 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 инсти-

туција 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, регу-

лације 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 
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Урбанистички параметри ПС-01 – слободностојећи или двојни 
 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-01 
 

П+1+Пк 
 

слободностојећи 
50 

300 12 

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. 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 
катастарски 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 чи-

ја је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе ли-
није) се могу задржати у постојећој хоризонталној регу-
лацији и дозвољена је искључиво санација и адаптација у 
постојећој хоризонталној и вертикалној регулацији. 

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 и вертикалној регулацији уколико нису 
на коридорима или у зони заштите комуналне 
инфраструктуре (магистрални водовод). 

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 парцелацију, 
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 области: 

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 
становању 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. 
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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. 
 

3.4.2 Урбанистичка зона А.2 
 

Дозвољена намена 
 

Породично становање ПС-01 

Урбанистички параметри ПС-01 – слободностојећи или двојни 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПС-01 

 

П+1+Пк 

 

слободностојећи 
50 

300 12 

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. 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 
катастарски 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 (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и дозвољена је искључиво 
санација и адаптација у постојећој хоризонталној и 
вертикалној регулацији. 

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 и вертикалној регулацији уколико нису 
на коридорима или у зони заштите комуналне 
инфраструктуре (магистрални водовод). 

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, макси-

мална 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 
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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 

области: 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 

урбанистичким 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. 

 
Дозвољена намена 
 
Комерцијалне делатности КД-02  
 
Компатибилна намена 
 
У оквиру комерцијалних делатности компати-

билна намена која може бити заступљена су 
привредне делатности ПД-03 (мања занатска произ-
водња, 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, 
складишта и сл. мањег капацитета и обима, користе се 
следећи урбанистички параметри: 

 

Урбанистички параметри КД - 02 

 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. површина 

парцеле  

(м2) 

мин. 

ширина 

парцеле  

(м) 

КД-02 П+1 40% 800 16 

 
 
Комерцијалне делатности могу бити органи-

зоване 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. 
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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. 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

и других радова за подручје Плана мора бити у складу 
са правилима грађења и уређења прописаних овим 
Планом. 

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

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. 
Урбанистички пројекат се израђује у складу са 

законом и на захтев инвеститора за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде 
локације. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се 

израђује у складу са законом ради формирања грађе-
винских парцела.  

У оквиру грађевинског земљишта за остале наме-
не 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 при-

лози, у размери 1:1000 
1. Постојећа намена површина 
2. Планирана намена површина 
3. Регулационо нивелациони план  
4. План површина јавне намене  
5. План грађевинских парцела са аналитичко 

геодетским елементима за обележавање 
6. План хидротехнике 
7. План електроенергетике и телекомуникација 
8. План енергофлуида 
9. Синхрон план 
Анекс: Координате аналитичко геодетских еле-

мената 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: 350-452/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
152 
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 Кру-
шевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана  26.05.2021. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ШУМИЦЕ 2" У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
• 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, 83/18, 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 2 у Крушевцу, бр. 350-710/2018 од 
25.12.2018.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/18); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације Шумице 2 
у Крушевцу на животну средину, бр. 350-691/2018 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-

стичку целину 9.5 у оквиру ПГР-а Југ. 
 
План генералне регулације Југ (Сл. лист града 

Крушевца бр. 12/17) 
 
„2. Правила уређења, 2.2. Подела на каракте-

ристичне зоне и целине, 2.2.1. Стамбено мешовита 
зона Југ 

 
2.2.2.5. Урбанистичка целина 9.5 
 
Површине око 33,00ха обухвата простор лево и 

десно од улице Бруски пут и већим делом се граничи 
са пољопривредним земљиштем. 

 

Ознака урб. 

подцелине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

9.5.1. становање 
ПС-01 
ПС-02 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
парк парк шума 

привредне 
делатности 

ПД-02 

9.5.2. 
привредне 
делатности 

ПД-02  
становање ПС-01 

- - - - комерцијалне 
делатности 

КД-02 

9.5.3. парк 
рејонски 
парк  

становање ПС-01 - - - - 

 
 

„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 спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 

фронта парц. 
(м) 

 
ПС-01 

 
П+1+Пк 

слободностојећи 
 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 x250 2 x 10 

непрекинути низ  200 6 

 

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 
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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 – 02 
 
Подразумева привредне делатности ван привред-

но-радних зона, које се организују на нивоу блока или 
дела блока и чине јединствен комплекс или више више 
појединачних груписаних локација. 

 

Урбанистички параметри тип ПД - 02 

 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 
мин. површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 
парцеле (м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 

површину. 
Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
У оквиру комплекса предвидети заштитно зеленило 

(компактни засади листопадне и четинарске вегетације). 
У оквиру комплекса неопходно је предвидети 

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

 
Тип ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбани-

стичким 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.  

 
А. Паркови 
 
Рејонски парк Шумице 
 
Рејонски парк је вишефункционални парк који 

може да садржи елементе за рекреацију, спорт, забаву, 
одмор, игру деце, едукацију и сл. Планиран је у 
тежишном делу насеља Шумице, чији становници ће 
га у највећој мери и користити.  

За рејонске паркове важе општи урбанистички 
услови. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
Граница комплекса обухваћеног Планом детаљне 

регулације „Шумице 2“ (у даљем тексту граница) 
почиње, у северном делу комплекса,  од јужне границе 
к.п.бр. 84/6, и иде у смеру казаљке сата према југу 
пресецајући к.п.бр. 85/4 и према југоистоку пресеца-
јући к.п.бр.93 и 94, пратећи линију регулације улице 
Беловодске, граница наставља према истоку пресе-
цајући следеће к.п.бр.: 373, 366, 365, 364/1, 364/2, 362, 
361/4, 361/1, 360/1, 359/3 и 358/2 до улице Бруски пут 
тј. четворомеђе к.п.бр. 374/1 (улица Беловодска), 
374/3, 358/4 и 358/2.  

Граница пресеца улицу Бруски пут (к.п.бр.1306/1) 
према истоку, обухватајући к.п бр.358/4 до западне 
границе к.п.бр.757. На том месту граница се ломи 
према југу западном границом следећих к.п.бр.: 757, 
759, 760/5, 760/4, 760/3, 760/12, 760/11, 760/10; 761/11, 
761/10, 761/1, 761/6, 761/5, 761/4, 761/3, 761/9 и 1310 
(улица Незнаног јунака). На том месту граница се 
ломи према истоку пресецајући к.п.бр. 332/6 до њене 
источне границе, којом се ломи према југу 
обухватајући к.п.бр.: 332/6, 332/1 и 332/7 до тромеђе 
к.п.бр.: 332/7, 331/2 и 332/3. Од те тромеђе граница 
скреће према истоку северном границом следећих 
к.п.бр.: 331/2, 331/5, 331/6 и 331/1 до тромеђе к.п.бр. 
331/1, 332/2 и 328/1. Од те тромеђе се ломи према југу, 
источном границом следећих к.п.бр.: 331/1, 329/1, 
329/2, 329/3, 330/3, 330/6, 310, 309/1, 308/2, 1147/4, 
1147/2, 1145/3, 1149, 1151/1 и 1151/2 до тромеђе 
к.п.бр.: 1151/2, 1145/2 и 1142/2. На том месту граница 
се ломи према југозападу, југоисточном границом 
к.п.бр. 1151/2 и пресецајући исту иде према западу, 
такође пресецајући и к.п.бр. 1151/1, 1152/3, 1152/4, 
1153/3 и 1150/2 до улице Бруски пут (к.п.бр. 1306/4). 

Пресецајући исту, граница према северозападу, 
такође пресеца и к.п.бр.: 297/8, 297/6, 297/5 и 295/8 до 
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северне границе исте. Том границом, граница се ломи 
према истоку до четворомеђе к.п.бр.: 295/8, 297/5, 
297/14 и 295/2. На том месту граница иде према северу 
западном границом к.п.бр.: 297/14, затим сече к.п.бр. 
295/1, наставља делом границе к.п.бр. 297/1, сече 
к.п.бр. 294 до тромеђе к.п.бр. 297/13, 294 и 296/1. Од 
те тромеђе граница се ломи према западу јужном 
границом к.п.бр. 296/1 до источне границе к.п. бр. 
290/2. На том месту граница скреће према југу 
источном границом к.п.бр. 290/2, 290/4 и 290/3, и даље 
према северозападу обухватајући к.п.бр. 290/3 и 288/4 
до пута к.п.бр. 287/2, и пресецајући исти ломи се 
према северу, западном границом истог до тромеђе 
к.п.бр. 287/2 (пут), 284/1 и 286/2. Од те тромеђе 
граница иде према западу, јужном границом к.п.бр. 
284/1 и 285, па пресецајући к.п.бр. 286/2, у истом 
правцу долази до западне границе исте. На том месту 
граница скреће према северу, западном границом 
следећих к.п.бр. које обухвата: 286/2 (део), 1307/2 
(улица Кондина), 1307/3, 97/2, 98/2, 105/1, 101/1, 99/1, 
99/3, 91/1, 90/2, 92/2, 85/4 и 85/5 до јужне границе 
к.п.бр. 84/6, којом се ломи према истоку до места 
одакле је и опис почео. 

Све парцеле у обухвату плана припадају КО 
Мудраковац.  

Површина обухвата плана је око 29ха 68а 01м2.       
Граница ПДР -a „Шумице 2“ обухвата следеће 

катастарске парцеле у КО Мудраковац:   
Целе катастарске парцеле бр.: 358/4, 358/1, 358/3, 

357/2, 357/1, 357/3, 356/2, 356/1, 334/4, 1306/7, 334/3, 
334/1, 334/2, 305/4, 305/1, 305/2, 305/3, 304/5, 304/2, 
304/1, 306/2, 306/3, 306/4, 307/1, 307/2, 307/3, 
307/4,307/5, 307/6, 307/7, 307/8, 307/9, 299/2, 299/3, 
299/4, 301/2, 299/1, 297/13, 297/1, 297/14, 297/7, 297/14, 
296/1, 296/4, 298, 296/2, 296/3, 300, 301/1, 302/1, 303, 
304/3, 304/4, 305/5, 302/2, 290/1, 290/7, 289/1, 289/2, 
290/6, 290/12, 290/5, 290/2, 290/4, 290/3, 288/4, 288/3, 
288/2, 288/1, 284/4, 284/3, 284/1, 284/2, 284/5, 284/8, 
284/6, 284/7, 284/9, 285, 1307/3, 353/2, 351/4, 351/3, 
352/2, 349/5, 350/1, 348, 347/1, 346/1, 346/2, 346/3, 
346/4, 346/5, 346/6, 345/1, 345/2, 345/3, 344/1, 343, 342, 
335, 341, 336, 337/2, 337/1, 338, 339, 340, 349/2, 350/3, 
355, 352/1, 351/1, 351/2, 353/1, 354, 105/3, 105/1, 98/2, 
97/2, 101/1, 101/2, 99/1, 99/2, 99/5, 99/4, 99/3, 91/1, 91/2, 
90/2, 62/2, 85/5, 367, 368, 372, 363, 361/3, 361/2, 360/2, 
359/5, 359/6, 359/7, 359/1, 359/2, 360/4, 360/3, 369, 370, 
371, 332/1, 332/7, 331/4, 331/3, 331/2, 331/5, 331/6, 
331/7, 331/1, 330/1, 330/5, 330/7, 330/8,  330/2, 329/1, 
329/2, 329/3, 330/3, 330/6, 330/4, 310, 309/1, 309/2, 
309/3, 308/1, 308/2, 1147/4, 1147/3, 1147/2, 1147/1, 
1146, 1145/3, 1148, 1149, 1152/1, 1152/2, 1153/2, 1150/1 
и делове катастарских парцела бр.: 1306/1, 1306/4, 
297/6, 297/8, 297/5, 295/8, 295/1, 1153/3, 1152/4, 1152/3, 
287/2, 1307/1, 1307/2, 332/6, 1151/2, 1151/1, 1150/2, 
1153/3, 294, 359/3, 358/2, 360/1, 361/4, 361/1, 362, 365, 
364/1, 364/2, 373, 366, 374/1, 94, 93, 85/4.  

 
Напомена: У случају неслагања бројева ката-

старских парцела из текстуалног дела и графичких 
прилога, валидни су подаци из графичког прилога: 
Катастарско – топографски план.    

 
 

1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Терен, односно земљиште обухваћено Планом је 

у одређеном нагибу. Од северне границе надморска 
висина креће од 196,82м до 175,23м уз улицу Бруски 
пут која тангира подручје са источне стране. На југу 
надморска висина се креће од 199,54м до 185,45м до 
улице Бруски пут и ка крајњој јужној граници од 
улице Бруски пут од 185,25м до 173,63м.  

 
Опште климатске карактеристике 
 
Обзиром на опште климатске карактеристике гра-

да, процена погодноси терена и природних каракте-
ристика је да подручје плана, спада у категорију 
повољних и условно повољних терена.   

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

чког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности.  

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Подручје плана чини део насеља Шумице. 

Значајан део подручја плана са претежном наменом 
породичног становања. За предметно подручје раније 
је урађена планска документација, али она није 
реализована и спроведена.  

Комерцијална делатност је углавном развијена 
као појединачни садржајi у мањем обиму као пратећа 
и компатибилна намена. 

 
Приказ површина постојећих намена 
 

Намена 

површина 

Повр-

шина  

(м2) 

Површи-

на под 

објекти-

ма  

(м2) 

Из (%) 

Заступље-

ност 

намене (%) 

 

1 2 3 4 5 

Породично 

становање 
70.455 14.650 21 24 

Комерцијалне и 

привредне 

делатности  

2.100 700 30 1 

Комуналне 

делатности 
30 15 - - 

Неизграђене 

површине 
135.000 - - 46 
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1 2 3 4 5 

Саобраћајнице и 

приступни 

путеви 

75066 - - 21 

Шуме у 

грађевинском 

подручју 

7550 - - 3 

Пољопривредно 

земљиште 
6600 - - 2 

Укупно 296.801 - - 100 

 

 

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 северне стране) и 
Улицом Бруски пут која се поклапа са Државним 
путем IБ реда број 38 Крушевац – Блаце – Белољин (са 
источне стране) и онa je са савременим коловозним 
застором, док Улицa Беловодскa није са савременим 
коловозним застором. 

Унутар простора саобраћајнице нису са 
савременим коловозним застором. 

Паркирање на подручја Плана се врши на 
парцелама корисника. 

 
1.4.4.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водовод 
 
На источној страни плана, пролази магистрални 

цевовод из фабрике за пречишћавање воде у Мајдеву, 
димензија Ø1000мм. На овај магистрални цевовод је 
прикључен дистрибутиван цевовод  од АЦ цеви чија 
се траса делимично поклапа са магистралним 
цевоводом. Потребно је реконсруисати овај цевовод 
због недовољног капацитета и дотрајалости.  

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. 

 
Канализације отпадних вода 
 
Дуж Бруског пута изграђен је Кошијски колектор 

отпаднх вода који је део примарне канализационе 
мреже Града Крушевца са одводом до центраног 
постројења за пречишћавање отпадних вода. Овај 
колектор одводи отпадне воде из дела града који се 
налази дуж Бруског пута, до Липовца. 

 
Одводњавање 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира ка 

Државном путу IБ реда тј. сливу регулисаног водотока 
- Кошијском потоку са одводом до природног 
реципијента, Западне Мораве.  

Дуж Бруског пута, на северном делу плана 
изведена је атмосферска канализација која се улива у 
регулисани Кошијски поток. 

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоји TS 

10/0,4kV “Шумице 7”, као и кабловски водови 10kV 
чији је списак дат у Претходним условима “ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електроди-
стрибуција Крушевац, бр. 8X000-D09.11-283268/2 од 
06.10.2020.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. 

 
1.4.4.4. 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. 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Снабдевање природним гасом 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР „Шумице 2“, постоје гасне инста-
лације Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ из Новог 
Сада, и то: 

• средњег притиска (челична цев Ø 168,3x5,0 
mm) у  улици Бруски пут; 

• ниског притиска (полиетиленска цев Ø90x8,2 
mm) у коловозима и тротоарима улица Бруски пут и 
Беловодска; 

• ниског притиска (полиетиленска цев Ø40x37 
mm) у свим постојећим улицама насеља. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
У оквиру Плана највећи део чине неизграђене 

површине са самониклом вегетацијом, пољопри-
вредно земљиште и мањим делом шуме у грађе-
винском подручју.  

Уређено зеленило заступљено је у окућницама у 
породичном становању. 

 
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 
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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 9.5 
 
Урбанистичка целина 9.5 опредељена је ПГР-ом 

Југ и овим планом је 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            

14ха 62а 23м2, планирана детаљна намена је поро-
дично становање ПС-01 са карактеристикама које 
одговарају карактеру насеља. Компатибилне намене у 
овој зони су комерцијалне делатности и привредне 
делатности, које се могу развијати уз намену 
становања. У оквиру зоне планиране су нове саобра-
ћајнице, које настављају и заокружују саобраћајну 
матрицу на овом подручју. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Заступљеност 

(%) 
Породично 
становање ПС-01 
Комерцијалне 
делатности КД-02 
Привредне 
делатности ПД-03 

123.388 84 

Комерцијалне 
делатности 
(постојеће) 

4035 3 

Комуналне 
делатности 

275 0,25 

Саобраћајнице   18.525 12,75 

Укупно 146.223 100 

 
2.1.1.2 Урбанистичка зона А.2: привредне 

делатности ПД-02 
 

У урбанистичкој зони А.2, укупне површине 5ха 
04а 90м2 која се налази уз улицу Бруски пут 
планирају се привредне делатности са каракте-
ристикама које не угрожавају постојеће и планирано 
становање у контакту са овом зоном Компатибилна 
намена су комерцијалне делатности и породично 
становање типа ПС-01.  

Намена  
површина 

Површина 

(м2) 

Заступље-

ност (%) 

Привредне делатности 
ПД-02 
Комерцијалне 
делатности КД-02 

42.395 84 

Саобраћајнице  8.087 16 

Укупно 50.490 100 

 
2.1.1.3 Урбанистичка зона А.3: комерцијалне 

делатности КД-02 
 

У урбанистичкој зони А.3, укупне површине 2ха 
09а 48м2 која се налази уз улицу Бруски пут 
планирају се комерцијалне делатности са каракте-
ристикама 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 
Површина 

(м2) 

Заступље-

ност (%) 

Комерцијалне 
делатности КД-02 

Привредне делатности 
ПД-03 

18.295 87 

Комуналне делатности 60 0,3 

Зеленило - сквер 455 2 

Саобраћајнице   2.138 10,7 

Укупно 20.948 100 

 
 

2.1.1.4 Урбанистичка зона А.4: рејонски парк  
 
У урбанистичкој зони А.4, укупне површине 7ха 

91а 40м2 планира се рејонски парк у оквиру кога се 
могуће намене дозвољене за намену рејонског парка: 
комерцијалне делатности и садржаји спорта и рекре-
ације, уз адекватно планирање интерне саобраћајне и 
остале комуналне инфраструктуре у оквиру парка.  

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Заступље-
ност (%) 

Рејонски парк 
Комерцијалне 
делатности КД-03 
Садржаји спорта и 
рекреације 

79.140 100 

Укупно 79.140 100 
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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.: 1306/1, 
332/6, 332/1 и 1306/4 и 22 и целих к.п. бр.: 358/4 и 
1306/7.  

Грађевинска парцела бр. 2 (планирана саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 360/1 и 360/2.  

Грађевинска парцела бр. 3 (планирана 
саобраћајница) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 355, 363, 361/2, 360/2, 338, 334/4, 334/3 и 
334/1 и целе к.п. бр. 335.  

Грађевинска парцела бр. 4 (планирана 
саобраћајница) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 1307/2, 305/4, 305/2, 305/3, 304/3, 304/4, 
303, 287/2, 284/6, 284/5, 284/2, 284/1, 284/7, 284/9, 285, 
286/2, 97/2, 353/1, 346/5 и 346/6 и целих к.п. бр.: 1307/3, 
353/2, 351/4, 351/3, 352/2, 346/4 и 334/2.  

Грађевинска парцела бр. 5 (планирана 
саобраћајница) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 302/2, 303, 302/1, 301/1 и 300.  

Грађевинска парцела бр. 6 (планирана 
саобраћајница) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 285, 284/9, 284/7, 284/1, 284/4, 287/2, 
289/1, 290/7, 290/1, 284/3, 302/2, 284/3, 284/5 и 284/6.  

Грађевинска парцела бр. 7 (планирана 
саобраћајница) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 290/7, 289/1, 290/1, 289/2, 290/6, 290/12, 
288/1, 290/5, 290/2, 290/4, 288/2, 288/3, 288/4 и 290/3.  

Грађевинска парцела бр. 8 (планирана 
саобраћајница) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 287/2, 289/1 и 289/2.  

Грађевинска парцела бр. 9 (планирана 
саобраћајница) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 299/1, 296/1, 296/4, 297/13, 294, 297/1, 
295/1 и 297/14.  

Грађевинска парцела бр. 10 (планирана саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 1147/3, 1147/1, 1147/4, 1147/2, 1146, 1148, 1149, 
1151/1, 1152/2 и 1152/3  

Грађевинска парцела бр. 11 (планирана саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 346/6, 346/3, 346/2, 346/1 и 345/1.  

Грађевинска парцела бр. 12 (зеленило – парк 
суседства) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 85/4, 93, 94, 374/1, 373, 366, 365, 364/1, 364/2, 362, 
363, 355, 338, 351/2, 353/1 и 97/2 и целих к.п.бр.: 85/5, 
92/2, 91/1, 91/2, 99/3, 99/4, 99/1, 99/2, 99/5, 101/1, 101/2, 
105/1, 105/5, 98/2, 354, 351/1, 352/1, 350/3, 349/2, 345/2, 
340, 339, 371, 370, 369, 368, 367 и 372. 

 
Грађевинска парцела бр. 13 (зеленило – сквер) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 297/6, 
297/8, 297/5 и 295/8.  

Грађевинска парцела бр. 14 (трафостаница) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 299/1.  

Грађевинска парцела бр. 15 (трафостаница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 344/1 и 
345/1.  

Све парцеле у обухвату ПДР–а  „Шумице 2“ при-
падају КО Мудраковац. 

Напомена: У случају неслагања бројева ката-
старских 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 северне стране) и 
Улицом Бруски пут која се поклапа са Државним 
путем 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 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 међуград-
ски 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 Кондина за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 
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• Саобраћајница Бруски пут – О10 за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

• Саобраћајница Бруски пут – О11 за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

• Саобраћајница О5 – О8 – О12 за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.00 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

Нова саобраћајница су планиране са следећим 
елементима: 

• Планирана саобраћајница (О1 – О2) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са једностраним тротоаром 
ширине 1.50 метара и ивичњаком ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (Улица Беловодска  
- О2 – О3) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О6 – О12) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, 
ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О8 – О9) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, 
ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О4 – О7) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

• Планирана саобраћајница (О13) 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. 

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 
 
У нивелационом смислу све постојеће саобра-

ћајнице у оквиру предметног комплекса са савре-
меним коловозним застором задржавају своје 
нивелете коловоза и тротоара. На планираним 
саобраћајницама  које треба да се изграде дате су коте 
нивелације и подужни падови у свим каракте-
ристичним тачкама по свим важећим техничким 
прописима и нормативима 

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 постојећем 
Бруском путу. Услови одвођења вода гравитационим 
путем су повољни. 

За новопланиране саобраћајнице дато је 
планирано нивелационо решење тачности до на 1цм у 
графичком прилогу .  
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Дате висинске коте представљају апсолутну 
надморску висину планираног уређења.  Подужни 
падови су изражени у процентима на одређеној 
дужини.  

Планиране коте дате су као асолутне на 
карактеристичним преломима као и планираним 
укрштајима у нивоу. Постојећи терен је брдовит са 
планираним минималним  падом од 0, 5% и подужним 
падовима до 5,17%. Подужни падови су усвојени на 
основу сагледавања постојећег стања њиховог 
уклапања планираних саобраћајница са постојећим 
асфалтним саобраћајницама. 

 
2.3.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водовод 
 
У зони постојећег магистралног цевовода 

Ø1000мм потребно је формирати заштитни појас у 
коме није дозвољено градити никакве објекте. Овај 
заштитни појас је укупне ширине 6.0м (по 3.0м са 
сваке стране осовине цевовода). 

Планира се изградња новог дистрибутивног 
цевовода DN 250мм, чија би траса ишла паралелно са 
постојећом трасом магистралног цевовод Ø1000мм. 

Потребно је реконструисати постојећи цевовод 
дистрибутивне водоводне мреже који пролази кроз 
приватне парцеле. 

Неопходно је извршити реконструкцију 
водоводне 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, 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. Са реконструк-
цијом 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.  

 
Канализације отпадних вода 
 
Нивелационо све новопланиране саобраћајнице 

гравитирају ка Бруском пут тј. према изграђеном 
Кошијском колектору отпадних вода. 

У новопланираним саобраћајницама се формира 
канализациона мрежа отпадних вода са одводом у 
поменути Кошијски колектор отпадних вода. 
Минимална димензија уличне канализације износи 
Ø200мм, а стварне димензије ће се добити одгова-
рајућим хидрауличким прорачунима. Падови цево-
вода су према важећим прописима, а услови 
прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод"Крушевац. 

Задржава се постојећа изграђена мрежа 
канализације отпадних вода.  

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, 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" (оба-
везна је израда прикључног шахта).  

 
Одводњавање 
 
Нивелационо је могуће атмосферске воде са 

предметне локације  прикључити на атмосферску 
канализацију Бруског пута (слив Кошијског потока). 

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 
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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; 

• 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). 

 
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 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 
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 
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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 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 
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. 

 
2.3.3. 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. 

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. 
На основу претпостављених површина новопла-

нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага, 

 
Pj=462kW 

 
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 1 (једну) нову ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000kVA типа MBTS-CS. Локација новопланиране 
трафостанице је обавезујућа, и свака измена локације 
подразумева и измену целог предметног плана. 
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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. 

 
Услови изградње за електроенергетске објекте 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подземни 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 енергет-
ских 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 телеко-

муникационих 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. 

Приближавање и укрштање енер. каблова са 
цевима водовода и канализације 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских 
каблова изнад или испод водоводних   канализацио-
них 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 изме-
ђу 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 под-

земних 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 про-

филима саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 
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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 телекомуника-
ционог 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 телекомуника-
ционог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4м. 

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

 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Снабдевање природним гасом  
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска „РГГ-ЈУГ“ од челичних цеви и дистри-
бутивна гасоводна мрежа „Крушевац-ЈУГ“, од 
полиетиленских цеви, изведени су за снабдевање 
природнм гасом јужног дела Града Крушевца. 
Постојећи и планирани гасоводи на планском 
подручју ПДР-а „Шумице 2“ обезбеђују несметамо 
снабдевање природним гасом свих објеката насеља 
„Шумице 2“. 

Нове трасе гасовода у насељу „ШИЦЕ-2“ од 
полиетиленскиј цеви  Ø40x37 мм, планиране су у свим 

новопланираним улицама источног и западног дела 
насеља. 

Дистрибутивни гасовод изводи се од полиети-
ленских 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 3,0м. 

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 меха-
ничке 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 16.0бар. 

У појасу ширине по 3,0 м 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 
 
У оквиру Плана обезбедити максимално очување 

постојеће вредне вегетације. Сачувати појединачна 
квалитетна стабла и функционално их уклопити у 
новопланирано. Пејзажним уређењем и формирањем 
адекватног зеленила, парковског и линеарног типа, 
треба обезбедити повољну микроклиму и квалитетне 
услове живота.  

На паркинзима обавезно планирати појединачна 
стабла за засену. Зеленило одабрати према еко-
лошким, функционалним и декоративним својствима, 
као и карактеру и концентрацији штетних материја. 
Препоручују се аутохтоне и добро прилагођене врсте. 
Избегавати врсте које су детерминисане као инвазивне 
и алергене. 

 
Зеленило јавног коришћења - зеленило на 

површинама објеката јавне намене 
 
Зеленило јавног коришћења – зеленило на 

површинама објектима јавне намене. 
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Зеленило у оквиру површина јавне намене чини 
планирани рејонски парк, зеленило на саобраћајним 
површинама и зеленило у оквиру површина и објеката 
јавних намена (трафо-станице).  

 
А) Рејонски парк 
 
Планира се у потцелини А.4 на неизграђеној 

површини која у северној страни захвата део шуме у 
површини од 50а. Сви вредни примерци шумских 
стабала морају се сачувати и уклопити у планиране 
садржаје. 

Парк својом источном и јужном страном тангира 
зону становања, има колске прилазе са три стране и 
непосредну везу са Бруским путем, што представља 
квалитет у смислу приступачности садржаја ширем 
кругу посетилаца. 

Зеленило представља основни елемент уређења у 
оквиру кога се одвијају разне активности (спорт, 
рекреација, едукација, забава и сл.). У оквиру парка 
планирају се  површине које су погодне за (претежно) 
одвијање појединих планираних активности: зона 
мирног одмора, зона спорта и рекреације, зона 
рекреације, зона дечје игре, забаве, зона за псе и сл. 
Издвајањем зона избегавају се потенцијални 
конфликти планираних активности и стварају услови 
за избор одговарајућег стила хортикултурног уређења 
и избора врста.  

Улазе у парк посебно нагласити и зеленилом. 
Улаз назначити употребом декоративних врста 
посебних форми, боје и облика листа, интересантног 
хабитуса. Избором врста обезбедити атрактивност 
површине током целе године употребом четинарских 
и зимзелених врста и сменом периода листања, 
цветања и плодоношења. Одговарајуће врсте 
користити за истицање доминантних тачака-фокуса, 
усмеравање кретања и погледа,  као позадину за 
објекте (скулптуре, инфо табле), уношење колорита, 
повезивање елемената и боја, дефиницију простора и 
маскирање непожељних погледа. 

Планира се колски прилаз парку са ободних 
колских саобраћајница. 

 
За рејонски парк важе следећи услови уређења: 
 
За реализацију парка  неопходна је израда про-

јекта пејзажног уређења 
За постојећу вегетацију урадити елаборат који 

садржи биолошку основу  као и валоризацију посто-
јећег зеленила.  

Високо зеленило и све вредније примерке  
дендрофлоре  треба сачувати у максималном броју, а 
сечу и замену старих, оштећених и неодговарајућих 
стабала вршити континуирано на основу пројеката 
озелењавања и плана одржавања. 

Парк мора да има обезбеђен приступ и паркинг за 
посетиоце (по могућности) на ободу парка, осим у 
специфичним случајевима када је дозвољен колски 
саобраћај у самом парку. 

Парк мора да буде доступан особама са дечјим 
колицима, деци, старима и особама са посебним 
потребама у складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности. 

Основни садржаји парка су простори за игру деце, 
одмор, рекреацију, забаву, едукацију, спорт, мани-
фестације културе, видиковци, трим стазе, шетне 
стазе, бициклистичке стазе и сл. 

Парк треба зонирати  тако да се зоне одмора, 
спорта, рекреације, забаве и други садржаји међу-
собно не угрожавају. 

Зоне мирног одмора планирати у  деловима који 
омогућавају одмор и бављење активностима пасивне 
рекреације. Планирати зеленило са  улогом засене, 
ублажавања буке која допире са околних простора, 
стварања заветрине, релаксације, стварање мањих 
ниша за осамљивање, медитацију, читање и сл.  Зона 
мирног одмора може да буде тематски одређена као 
зона врста са цветовима одређене боје, зона или башта 
за слепе са врстама изразитог мириса, мала ботаничка 
башта, башта са домаћим врстама и сл.  У оквиру ове 
зоне, централне просторе опремљене мобилијаром и 
другим елементима хортикултурне опреме, уредити 
парковским стилом. Користити декоративне врсте 
дрвећа, жбуња и цвећа. Ободне делове зоне, као и 
простор у коме се зоне преклапају уредити у 
пејзажном стилу.   

У зони спорта и рекреације планирати спортске 
садржаје са максималном заступљеношћу до 60%. 
Зеленило има пратећу улогу са заступљеношћу од 
минимално 40%. Између спортских терена треба 
садити високо дрвеће са циљем смањења утицаја 
ветра, стварања засене и ублажавања буке која настаје 
коришћењем терена. Жбунасте и цветне врсте 
користити сведено, око главних стаза, тачака које 
треба истакнути и нагласити и сл. 

У зони дечје игре посебну пажњу посветити 
избору врсте. Површине морају да буду отворене и 
прегледне. По ободу зоне, нарочито у делу где се зона 
приближава улици или другој зони, створити јачи 
заштитни појас од шибља и високог зеленила. Осим 
простора за засеном потребно је обезбедити и мање 
површине за активности на сунцу. Око справа за игру 
деце користити пре свега домаће врсте, врсте без 
плодова који опадају, врсте које нису отровне, 
алергогене, бодљиве и не утичу на безбедност и 
здравље деце. 

Величине зона треба да задовољавају 
оријентациони однос: зона мирног одмора 50-60%, 
спорта 15-20%, дечје игре 7-12%, масовног окупљања, 
спорта, забаве и сл. 10-15% и економски део 2-3% 
укупне површине. 

Зоне треба да буду компактне и повезане 
међусобно као и са улазима у парк. 

У оквиру парка дозвољена је изградња објеката 
који су у функцији садржаја парка. 

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 без застора од 
плоча, асфалта и сл. у зони спортско-рекреативних 



   27.05.2021.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                        65 
 

 

садржаја не сме да буде мање од 40%, а у зони дечје 
игре, зони мирног одмора, зони рекреације и зони за 
псе, не мање од 60%. 

Стазе, платои и приступне саобраћајнице могу да 
заузимају максимално 20% укупне површине. 

Нису дозвољени садржаји рекреације и забаве 
који имају негативан утицај на стамбену зону која га 
окружује. 

 
Б) Линеарно зеленило 
 
Дрворед се могу формирати у улицама које имају 

тротоаре одговарајуће ширине. Постављање дрвореда 
не сме да угрожава одвијање пешачког саобраћаја, 
због чега се препоручује постављање хоризонталних 
штитнитника за стабла. Уколико због комуналних 
инсталација није могућа класична садња, дрворед се 
може формирати у озиданим јамама или 
жардињерама.   

У урбанистичкој зони А.3 планира се зеленило на 
скверу између Бруског пута и планиране обилазнице. 

 
За линеарно зеленило важе следећи урбанистички 

услови: 
 
Линеарно зеленило се планира у односу на 

ширину уличног профила и распореда уличних 
инсталација. 

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. 

На зеленој површини сквера није дозвољена 
изградња садржаја за дечју игру. 

 
В) Зеленило у оквиру површина и објеката јавних 

намена 
 
Зеленило у оквиру површина и објеката јавних 

намена планира се на парцели постојеће трафо-
станице у урбанистичкој зони А.1 као партерно 
зеленило. Високо дрвеће може се садити у складу са 
условима Електропривреде Србије. 

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 представља важан чинилац градског зеленила. 
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.  

Препорука је да се део дворишта према улици 
уреди декоративним зеленилом. Осим цветних 
површина које преовлађују у уређивању 
индивидуалних дворишта, неопходно је посветити 
пажњу и високом дрвећу у оквиру просторних 
могућности. Посебно је важно користити аутохтоне и  
добро прилагођене биљне врсте, али с обзиром на 
могућност интезивне неге, могу се применити и 
егзоте, посебно оне са израженим санитарним 
дејством. Коришћење четинарских врста је важно из 
хигијенско-санитарних разлога, а такође, и због 
стварања зимског ефекта. 

Услови за уређење зеленила у зонама 
индивидуалног становања 

У оквиру приватних дворишта не смеју се гајити 
биљке које могу да изазову повреде пролазника и 
суседа као и оштећења објеката. 

 
Д) Зеленило на површинама и објектима комерци-

јалних и прибредних делатности 
 
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. 

Зависно од намене објекта, зеленило може да има 
и карактер заштитног, односно да има веће учешће 
високог дрвећа. 

Процентуално учешће зеленила дефинисано је 
општим урбанистичким условима према врсти 
објекта. 

Не смеју се гајити биљке које могу да изазову 
повреде корисника простора и пролазника, као и 
оштећења објеката. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености грађе-

винског 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 обухваће-

ног 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 
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претходну заштиту у складу са Законом о културним 
добрима („Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 
99/11-др. закон).  

• 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.  

 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и природ-

них добара  
 
У обухвату ПДР-а Шумице 2 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.   

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 2 у Крушевцу, бр. 992/2 од 17.12.2020.г. 

 
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 „Шумице 2“ на 
животну средину (Службени лист града Крушевца, 
бр.15/2018).  

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;  

• рационално коришћење енергије, већа упо-
треба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности објеката код изградње нових 
или реконструкцији постојећих објеката; 

• примена мера заштите животне средине 
обавезна је у поступку реализације пројеката 
(пројектовање, 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 
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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 
процентуално учешће зелених површина на 
појединачним локацијама.     

 
Заштита од буке 
 
Зона породичног становања у акустичком зони-

рању 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 ста-
новања, 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 специ-
фикација, 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 
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, 
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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 оба-
везне мере и услове коришћења и уређења простора. 

Систематско испитивање и праћење нивоа нејо-
низујућих зрачења и вођење евиденције о изворима 
нејонизујућих зрачења и контрола степена излагања 
нејонизујућем зрачењу у животној средини, као и 
обавезно информисање становништва о здравстве-
ним ефектима излагања нејонизујућим зрачењима. 

При реализацији објеката/уређаја извора 
нејонизујућег 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 ватро-
гасним 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 запосленох радника и 
материјалних добара из објеката док слободне 
површине у оквиру плана представљају противпо-
жарну 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 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 норма-
тивима 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 
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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. 217-374/20 од 30.09.2020 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 органи-
зације 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 
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 оси-
гурати 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 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, 44/18 – др. закон) 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.  

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, 
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• рационално коришћење необновљивих при-
родних 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 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 

комерцијалних и привредних делатности као ближа 
разрада локације; 

 
Планом нису одређене локације за израду 

урбанистичко архитектонског конкурса. 

3.2. Локације за које је обавезна израда 
планова парцелације, односно препарцелације 

 
Планом се одређује израда пројеката парцелације, 

одн. препарцелације за: 
• све јавне површине у оквиру плана (улице, 

јавне зелене површине и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле. 

 
3.3. Општи урбанистички услови за парцела-

цију, 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 повр-
шини, 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 плани-
раној 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. 
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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 
инфра-структурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе 
парцеле. Она се дефинише посебно уколико се не 
поклапа са грађевинском линијом при-земља. 

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 

објеката у функцији детаљних намена: 
• становање - породично становање – тип 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. 

Могу се градити и помоћни објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење 
пољопривредних 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 
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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 подразу-
мевају: пословање, трговину, угоститељство, занат-
ство, 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 складиште-
ње 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 макси-

малне 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.  

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, 
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у зависности од ранга саобраћајнице минимално 
износи: 

• за државне путеве I реда 10м или према 
грађевинској линији изграђених стамбених објеката, 
како је дато на адекватном графичком прилогу 

• за примарне, секундарне и остале 
саобраћајнице 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 саобраћај-

нице 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 експлоа-
тацијом 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 мини-
мално 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 
фундирања 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), 

• 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 - растојање 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 - 
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, 
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• 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, 
дограђују 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 и дозвољена је искључиво 
санација и адаптација у постојећој хоризонталној и 
вертикалној регулацији. 

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 и вертикалној регулацији уколико нису 
на коридорима или у зони заштите комуналне 
инфраструктуре (магистрални водовод). 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољша-
ње, 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 и дозвољена је искључиво 
санација и адаптација у постојећој хоризонталној и 
вертикалној регулацији. 

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 и вертикалној регулацији. 

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 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, 
• транспарентне браварске конзолне надстреш-

нице у зони приземне етаже – 2,0м по целој ширини 
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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 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 
парцели, 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 
кори¬сног простора, угоститељске објекте – једно ПМ 
на користан простор за осам столица; 

• 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 урачу¬на¬вају се 
при утврђивању индекса заузетости (Из). Подземне 
гараже се не урачунавају у индекс заузетости. 

Није дозвољено привремено ни трајно претва-
рање простора намењеног за паркирање или гара-
жирање возила у друге намене. 

 
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. 
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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, регу-

лације 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 
 

Урбанистички параметри ПС-01 – слободностојећи или двојни 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-01 
 

П+1+Пк 
 

слободностојећи 
50 

300 12 

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. 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 катастарски 
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. 
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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 (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и дозвољена је искључиво 
санација и адаптација у постојећој хоризонталној и 
вертикалној регулацији. 

 
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 и вертикалној регулацији уколико нису 
на коридорима или у зони заштите комуналне 
инфраструктуре (магистрални водовод). 

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, макси-

мална 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 угости-
тељства 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. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
3.4.2 Урбанистичка зона А.2 
 
Дозвољена намена 
 
Привредне делатности ПД-02 
 
Компатибилна намена 
 
У оквиру привредних делатности компатибилна 

намена која може бити заступљена су комерцијалне 
делатности КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.). 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор и угрози животну 
средину. 

 
Привредне делатности ПД-02 
 
За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности на посебној парцели који подразумевају 
мање производне јединице, занатску производњу 
мањег капацитета, сервисе, складишта, радионице и 
сл., користе се следећи урбанистички параметри: 
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Урбанистички параметри ПД-02 
 
 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

Из (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 40 800 16 

 

Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели као 

слободностојећи или повезани у јединствену целину. 

 

Уређење зелених и слободних површина на 

парцели 

 

Минимални проценат зелених и слободних повр-

шина износи 30% 
 
Зелене и слободне површине у оквиру парцеле, 

функционално и естетски уредити, у складу са 
потребама простора. 

 
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 стано-
вању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
3.4.3 Урбанистичка зона А.3 
 
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, серви-
си 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 спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(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 парце-
лацију, 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. 
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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. 

 
3.4.4 Урбанистичка зона А.4 
 
Дозвољена намена 
 
Рејонски парк 
 
За рејонски парк користити услове дате у погла-

вљу плана 2.2. Општа правила уређења простора, 
2.2.4. Услови за уређење зеленила.  

Дозвољене намене у оквиру рејонског парка су 
садржаји спорта и рекреације СР-02 и СР-03. као и 
комерцијалне делатности КД-03. 

 
Пратећа намена: спорт и рекреација СР-02  
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске сале са мањим трибинама са теренима за 
различите врсте спортова, отворени терени за 
различите врсте спортова и остали могући спортски 
садржаји на отвореном. 

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

 
Максимални ИЗ (%) 
40% 
 
Тип објекта 
 
Слободностојећи. 
 
Положај објекта 
 
Mинимално удаљење објеката од граница парцеле 

се утврђује на 5м. 
 
Спратност објеката 
П 
 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбеђен је паркинг 

простор уз саобраћајницу у зони рејонског парка, гда 
је планиран паркинг простор за 50 возила. 

Урбанистичким пројектом је могуће планирати и 
додатни паркинг простор и приступне саобраћајнице 
у зависности од планираних садржаја у оквиру парка. 

 
Пратећа намена: спорт и рекреација СР-03  
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим катего-
ријама корисника и ту спадају: различите врсте 

спортских терена, фитнес справе на отвореном, терени 
за мини голф и др.  

Основни услови које је потребно испунити су 
раван терен, заветрина, оријентација север -  
североисток. 

Могући су следећи спортско рекреативни 
садржаји: 

 
Тениски терен  
 
Потребна површина 800м2 (20/40м), - за поје-

диначну игру 8,23/23,77м, за игру парова 10,97/23,77м. 
Ограђивање жичаном оградом - за један терен 

36,6м/18,3м, (бочно обезбедити слободну траку од 
3,65м), обрада терена: трава, бетон, асфалт, шљака. 

 
Терен за кошарку 
 
Потребна површина 480м2 (26/14м). 
 
Oбрада терена: земља, шљака, асфалт. 
 
Терен за одбојку 
 
Потребна површина 242м2 (18/9м), обрада терена: 

земља, шљака, асфалт. 
 
Универзални терен  
 
Kомплексно игралиште за мали фудбал, одбојку, 

кошарку и рукомет потребна површина 800м2 или 
1250м2 (40/20м или 25/50м), обрада терена: земља, 
шљака, асфалт. 

 
Терен за бадминтон 
 
Потребна површина око 120м2 (за појединачну 

игру 5,18/13,40м, за игру парова 6,10/13,40м), обрада 
терена: трава, бетон, асфалт, шљака. 

 
Групација игралишта за стони-тенис  
 
Потребна површина око 40м2 (један сто 

2,74/1,52м) 
 
Wellness справе на отвореном  
 
Минимална површина није утврђена, може бити 

различита, обрада терена: шљака. 
Могући су и други рекреативни садржаји. 
Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 

објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П, 
површине до 30м2. 

 
Паркирање 
 
За паркирање возила потребно је обезбедити 

простор на сопственој парцели.  
Број паркинг места се утврђује као 1ПМ на 10 

посетилаца. 
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Уређење зелених и слободних површина на  
парцели 
 
Остатак парцеле уредити као слободну и зелену 

површину. 
Зелене и слободне површине у оквиру парцеле, 

функционално и естетски уредити у складу са 
потребама простора. 

 
Грађевинска парцела 
 
Минимална величина парцеле зависи од врсте и 

броја терена који се на парцели гради. 
 
Пратећа намена: комерцијалне делатности КД:03 
 
Комерцијалне делатности подразумевају делатно-

сти које је могуће органитовати у оквиру рјеонског 
парка (трговину, угоститељство, објекте у функцији 
туризма и сл.), уз намену спорт и рекреација. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
Максимални ИЗ (%) 
 
15% у односу на укупну површину парка. 
 
Тип објекта 
 
Слободностојећи. 
 
Положај објекта 
 
Mинимално удаљење објеката од граница парцеле 

се утврђује на 5м. 
 
Спратност објеката 
 
П+1 
 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбедити простор у оквиру 

површине опредељене за рејонски парк, према 
критеријумима за паркирање комерцијалних делатно-
сти. 

 
Грађевинска парцела 
 
Пројектом препарцелације могуће је формирати 

јединствену грађевинску парцелу. 
Грађевинска парцела имати приступ са јавне 

површине. 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

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 регу-
лације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, 
елемената попречног профила и мреже инфраструк-
туре (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 Кру-
шевца. 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. 
Урбанистички пројекат се израђује у складу са зако-

ном и на захтев инвеститора за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко архитектонске разраде локације. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и препарце-

лације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се изра-

ђује у складу са законом ради формирања грађевин-
ских 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 

прилози, 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 елеме-

ната за површина јавне намене 
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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: 350-445/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
153 
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 – 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 26.05.2021. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 1“ 

за урбанистички блок Б и део подблока А3 
У КРУШЕВЦУ 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
 
• 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 докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19); 

• Одлуке о изради Изменa плана детаљне 
регулације „Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока 
А2 у Крушевцу,  број 350-993/2020, донетa на седници 
СГ Крушевца, одржаној 25.12.2020.г., oбјављенa у 
Службеном листu Града Крушевца бр. 18/20) 

 
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 „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, a правила уређења и правила 
грађења дефинисана планом су уједно и смернице 
заизраду планова детаљне регулације.  

„Значајна урбанистичка целина стамбено мешо-
вите зоне је простор старог Аеродрома који је на 
северној страни у већем делу неизграђена и неуређена 
површина.“ 

„Развој централних функција усмерен је на 
формирање простора са садржајима који могу даље 
генерисати развој града, односно комплексима који по 
свом значају и функцији имају већи значај од локалног 
и градског, као што су: универзитетски центар са 
смештајним капацитетима, производне делатности 
високе или посебно чисте технологије, ексклузивни 
комерцијални и мулти дисциплинарни садржаји, 
спортски објекти и сл., као и објекти јавних функција 
јавног и приватног сектора. 

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, реконструкцију и унапређење 
постојећег грађевинског фонда, повећање  површина 
за заједничко коришћење и зеленило, као и кроз 
наставак праксе омогућавања услужних и других 
компатибилних делатности унутар објеката и 
блокова.“ 

„Стамбено мешовита зона „Југ“ обухвата северни 
део плана и подељена је на девет урбанистичких 
целина. 

 
Урбанистичка целина 4.4 
 
Површине око 77,40ха обухвата простор огра-

ничен улицама Aeродромском, Жртава фашизма и 
улицом Бруски пут. 
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Ознака 
урб. 

подцел
ине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

4.4.1. 

комерцијалне 
делатности 

КД-01 
КД-02 

комерцијалне 
делатности 

КД-04 

парк 
парк 

суседства 
становање 

ВС-01 
ВС-03 
ВС-04 
ВС-05 

- - - - 

 
 Правила грађења објеката вишепородичног становања 
 
 Вишепородични стамбени објекти су стамбени објекти са четири и више стамбених јединица. 
 
 Урбанистички параметри  тип ВС-01 
 

Урбанистички параметри  тип ВС-01 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-01 до П+2 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 450 12 

прекинути низ 45 500 15 

 
 Изузетно, ширина фронта парцеле 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. 
 Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 
 Урбанистички параметри  тип ВС-02 
 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле 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. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 
Урбанистички параметри  тип ВС-03 
 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-03 до П+4 

слободностојећи 40 750 25 

непрекинути низ 45 600 20 

прекинути низ 45 600 20 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле 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. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
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Урбанистички параметри  тип ВС-04 
 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-04 
од П+6  
до П+4 

слободностојећи 30 1500 30 

непрекинути низ 35 1000 25 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле 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. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 

Урбанистички параметри  тип ВС-05 
 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина фронта 

парц. (м) 

ВС-05 
од П+7  
до П+8 

слободностојећи 25 2500 40 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле 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. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 
Правила грађења објеката комерцијалних делатности 
 
Тип КД – 04 
 
Подразумева комерцијалне делатности у функцији туризма: хотели, мотели, коначишта, виле, 

апартмани и сл. у зависности од локације, дефинисана су два подтипа са урбанистичким параметрима: 
 
Урбанистички параметри тип КД – 041 и КД -042 
 

тип диспозиција 
макс. 

спратност 
тип објекта 

макс. 
ИЗ % 

КД-041 
Стамбено 
мешовита 

зона 
П+5 слободностојећи 

прекинути низ 
непрекинути низ 

60% 

КД-042 Рубна зона П+3 

 

Величина грађевинске парцеле одређује се према садржају објекта и смештајним капацитетима. 

 
 
1.3. Опис обухвата плана  
 
Опис границе Измена ПДР Стари Аерором блок Б 

и део А3 – фаза 1 (у даљем тексту граница) започиње 
у северозападном делу комплекса од западне границе 
к.п.бр. 2655/2      (улица Бруски пут) и у смеру казаљке 
на сату пресецајући исти иде према истоку, такође 
пресецајући к.п.бр. 2635/15 до тромеђе к.п.бр.: 
2635/15, 2635/77 и 2635/76. У истом правцу граница 
наставља северном границом к.п.бр. 2635/77, 
обухватајући исту, до тромеђе к.п.бр.: 2635/77, 
2635/76 и 2635/20. Од те тромеђе граница скреће 
према северу западном границом к.п.бр.: 2635/20 до 
места где скреће према истоку, пресецајући исту, до 

тромеђе к.п.бр.: 2635/20, 2635/114 и 2635/65. У истом 
правцу граница наставља северном границом к.п.бр. 
2635/65 обухватајући је у целости до четворомеђе 
к.п.бр.: 2635/65, 2635/95, 2635/64 и 2635/62. Од тог 
места граница иде у истом правцу северном границом 
к.п.бр. 2635/62, обухватајући је у целости до тромеђе 
к.п.бр.: 2635/62, 2635/63 и 2635/64, где скреће према 
југу источном границом к.п.бр. 2635/62 до тромеђе 
к.п.бр.: 2635/62, 2635/63 и 2635/11, где се ломи према 
истоку северном границом к.п.бр. 2635/11 до тромеђе 
к.п.бр.: 2635/11, 2635/63 и 2656/2 (улица Аеродром-
ска). Пресецајући, у истом правцу, улицу Аеродром-
ску граница иде до источне границе улице 
Аеродромске (к.п.бр. 2656/2). На том месту граница 
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скреће према југу источном границом к.п.бр. 2656/2 
(улица Аеродромска) обухватајући и к.п.бр.: 2656/7, 
2656/8 и 2656/9 све до четворомеђе к.п.бр.: 2656/2 
(улица Аеродромска), 5964 (улица), 2656/1 (улица 
Бруски пут) и 23/1 (КО Мало Головоде). На том месту 
граница скреће према западу јужном границом к.п.бр. 
2656/2 (улица Аеродромска), и даље у истом правцу 
јужном границом следећих катастарских парцела: 
2635/34, 2635/33, 2635/28, 2635/27, 2635/26, 2635/22, 
2635/15 и 2655/2 (улица Бруски пут), обухватајући их 
све у целости, осим к.п.бр. 2655/2 (улица Бруски пут), 
до тромеђе к.п.бр.: 2655/2 (улица Бруски пут), 2632 и 
2610/9. Од те тромеђе граница се ломи према северу 
западном границом к.п.бр. 2655/2 (улица Бруски пут), 
тј. до места одакле је опис започет.     

Катастарске парцеле обухваћене израдом плана 
припадају КО Крушевац. 

Површина обухвата Измена плана је 15,60ха.  
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 
          подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада 
и реке Расине на истоку, а на југу представља обод 
крушевачке котлине у композитној долини Западне 
Мораве. Најизраженији геоморфолошки облик у 
оквиру граница плана је пространа терасна раван, на 
којој је изграђен највећи део градског простора. 
Урбано подручје Крушевца, формирано је на 
најстаријој моравској тераси, која је у геолошком 
погледу најстабилнија. 

Виша равничарска зона, настала је таложе-
њем/акумулацијом наноса и савременим процесима у 
обликовању рељефа. У обухвату плана је релативно 
раван терен, са благим нагибом, надморска висина се 
креће од 162 - 165м, претежно неекспониране повр-
шине, тако да су природни услови у односу на 
експонираност и нагиб терена веома повољни. 

Геолошке карактеристике терна одређују 
простране речне и језерске терасе,које се састоје од 
речних наноса у неогеним седиментима,изграђене од 
шљункова и пескова, суглина и глина повремено 
(алувијум),који пружају различите погодности за 
изградњу. 

Грађевинско подручје претежно је развијано на 
земљишту треће бонитетне класе, а површинских 
водотка у обухвату плана нема. 

 
Бонитет земљишта 
 
Грађевинско подручје претежно је развијано на 

земљишту треће бонитетне класе. 
 
Опште климатске карактеристике 
 
Према доступним подацима за Метеоролошку 

станицу Крушевац, просечна годишња температура 
ваздуха износи 11,4°С,најхладнији месец је јануар са 

средњом температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 
21,8°С, што килими даје обележје умерено континен-
талног типа, са израженим годишњим добима. 

 
Годишње количине падавина су релативно мале 

(средња год. сума 628,1мм), тако да је на овом 
простору заступљен континентални плувиометријски 
режим,распоред падавина је повољан, а падавине у 
облику снега јављају се од новембра до априла. 

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

Средња годишња сума осунчавања изражена у 
часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање највеће у јулу и августу269,0 сати. 

Општа процена погодности терена и природних 
карактеристика је да подручје плана, спада у 
категорију повољних и условно повољних површина, 
односно да не постоје значајнија ограничења. Може се 
рећи да је грађевинско подручје у зони средњих 
услова тла. Обзиром на максимални очекивани интен-
зитет земљотреса, при планирању и пројектовању 
неопходна је примена прописа противсеизмичке 
градње. 

 
Температура ваздуха 
 
Према доступним подацима РХМЗ за период од 

1981. до 2010. за метеоролошку станицу Крушевац, 
просечна годишња температура ваздуха износи 
11,4°С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С.  

 
Падавине 
 
Годишње количине падавина су релативно мале 

(средња год. сума 628,1мм), тако да је на овом 
простору заступљен континентални плувиометријски 
режим, распоред падавина је повољан, а падавине у 
облику снега јављају се од новембра до априла.    

 
Ветрови 
 
Најчешћу заступљеност годишње има јужни 

ветар, а најмању учесталост југозападни ветар, док у 
току године највећу честину јављања имају тишине.  

 
Сеизмичке карактеристике 
 
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 подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
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1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 
 
Планом је обухваћено неизграђено и неуређено 

подручје које се налази у јужном делу града између 
два важна путна правца – путни правац Крушевац - 
Јастребац и путни правац Крушевац - Брус. У 
непосредном је контакту (западна страна) са спомен 
парком Слободиште. Са севера предметно подручје 
наслања се на тренутно неизграђено и земљиште, а 
планирано као зона вишепородичног становања и 
комерцијалних делатности, са источне стране је у 
непосредном контакту са стамбеним насељем 
Прњавор 2 у коме је заступљено породично становање 
средњих густина, док је јужни део предметног 
подручја планиран за привредне делатности 
(комерцијалне и производне). У границама плана 
налази се хидрометеоролошка станица и ауто-мото 
савез. 

У обухвату Плана заступљене су: 
 
површине и објекти јавне намене: 
- саобраћајнице, 
- хидрометеоролошка станица 
 
површине остале намене: 
- комерцијалне делатности, 
- зелене и неуређене површине 
 
1.4.4. Ограничења за коришћење простора 
 
Ограничења за коришћење простора у оквиру 

Плана представљају нерешени имовински односи и 
њихово уклапање са планираним решењима, 
неадекватна изграђеност простора у односу на значај 
и положај локације и недовољна уређеност и 
опремљеност овог простора, односно нерационално 
коришћење грађевинског земљишта. 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је Крфском улицом (са северне стране. 
Крфска улица је са савременим коловозним застором. 
На осталом подручју плана нема изграђених јавних 
саобраћајница. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав посматрани ком-

плекс генерално благо пада ка југу и западно ка 
Државном путу I Б реда бр.38. (ул. Бруски Пут).  

Комплекс се са севера нивелацоино наслања на 
већ предходним планом дефинисану и реализовану 
саобраћајницу која попречно спаја Државни пут I Б 
реда бр. 38. (ул. Бруски Пут) са Аеродромском улицом 
то јест са Државним путем I А реда бр.415.  

Готово све постојеће саобраћајнице ранијим 
плановима су дефинисане а неке чак и асфалтиране са 
котама које су у нивелационом смислу у подпуности 
преузете као постојеће. 

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%. 

Обзиром да се ради о терену који представња  
алувијум фација реке Расине коришћен је без икаквих 
нивелационих интервенција у доскорашњем периоду 
за потребе аеродрома. 

Због наведене нивелације терена као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосверске инфраструктуре. 

 
1.5.2. Хидротехничке инсталације 
 
• Водовод 
 
На западној страни комплекса  пролазе водоводне 

цеви Ø500 и Ø150 које су прикључене на магистрални 
цевовод Ø1000 који доводи воду из фабрике за 
пречишћавање воде у Мајдеву 

Дистрибутивни цевовод Ø500мм од ЛГ цеви 
пролази паралелно са Бруским путом. 

Дистрибутивни цевовод Ø150мм од АЦ цеви 
налази у саобраћајној траци реконструисаног Бруског 
пута и потребна је њена реконструкција како због 
поклапања са трасом пута, тако и због недовољног 
капацитета. 

У ободној улици Аеродромској изграђена је 
улична водоводна мрежа задовољавајућег капацитета 
Ø 100мм.  

 
• Канализација отпадних вода 
 
У улици Аеродромској је изведена канализациона 

мрежа задовољавајућег капацитета. Такође је изведен 
Кошијски колектора отпадних вода који је део 
примарне канализационе мреже Града Крушевца са 
одводом до централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода, а који одводи отпадне воде из дела 
града који се налази дуж Бруског пута, до Липовца. 

 
• Одводњавање 
 
Примарна мрежа атмосферских колектора је 

изведена у улицама Аеродромској и Кнеза Милоша 
(која се налази на северу Плна). Одвод из ових улица 
је изведен према природном реципијенту, реци Расини 
са две трасе атмосферске канализације: у улици Кнеза 
Милоша и улици Николе Пашића. На разделном 
шахту ова два канализациона одвода који се налази на 
североисточној граници Плана је могуће извршити 
прикључење новопланиране атмосферске канали-
зације која је обухваћена овим планским документом.  

На западној граници комплекса се формира 
Кошијски поток који својом трасом пролази кроз 
најуже језгро Града Крушевца са одводом до 
природног реципијента, Западне Мораве. Дуж 
Бруског пута се у склопу реконструкције улице гради 
атмосферска канализација која је нивелационо 
постављена више у односу на површину која је 
предмет овог плана и на њу није могуће прикључити 
атмосферске воде са локације. 



86                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                  27.05.2021.  

 

Треба напоменути да је локација која је 
обухваћена планском документацијом карактеристи-
чна по плитком водонепропусном слоју. Ово има за 
последицу да се са сливне површине скупља велика 
количина процедних вода и долази до забаривања у 
најнижим деловима локације, а који се налазе у зони 
дуж Бруског пута. Услед тога је потребно предвидети 
мере за снижавање нивоа процедних вода у критичним 
деловима локације. 

 
1.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје 

електроенергетски објекти и водови чији је списак дат 
у Претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац. 

Постојећи потрошачи, који се налазе унутар 
предметног плана, напајају се електричном енергијом 
и из околних ТС10/0,4kV: ТС10/0,4kV „Аеродром 2“, 
снаге 1х630 kVА. 

Постојећа НН мрежа изведена је делимићно 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном 
НН мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним 
стубовима са Ал-Че проводницима и са СКС-ом 

Постојећи кабловски водови 10kV, кабловски 
водови 1kV и ваздушна НН мрежа су приказани у оној 
мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
1.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.5.5. Енергофлуиди 
 
• Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметном Планом не 

постоји изграђена инсталација градског топлифика-
ционог система (дистрибутивни топловод).  

 
• Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју Плана, за потребе гасификације потенцијал-
них потрошача, изграђена је дистибутивна гасоводна 
мрежа (ДГМ) ниског притиска.  

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска 
(притисак до 4 бара) изграђена је од полиетиленских цеви.  

Трасе постојеће гасоводне мреже приказане су у 
графичком прилогу. 

 
1.6. Зеленило 
 
У оквиру плана, зелене површине чини самоникла 

трава и вегетација. 
 
 
 

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. 

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 простора 
 
2.1.1. Просторна, функционална и визуелна 

концепција подручја плана са окружењем 
 
Простор обухвата Плана припада зони 

централних функција и  у непосредном контакту са 
државним путем првог Б реда бр. 38, који представља 
један од главних путних праваца уласка и изласка из 
града. 

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. 

Изменама плана 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 пешачко-бициклистичка 
комуникација која се надовезује на пешачку 
комуникацију планирану контактним Планом и 
повезује планиране. 

Оваквим концептом остварена је организација 
јединственог простора намењеног пешацима и 
бициклистима за различите намене. 

Део подблока А3 је од спољашњих контактних 
зона одвојени појасом заштитног зеленила. 

Приступ овом подблоку остварује се преко нове 
саобраћајнице паралелне са ул. Бруски пут која 
представља главни инфраструктурни коридор унутар 
подручја Плана и директно повезује садржаје на 
читавој локацији Старог аеродрома. Планирана 
максимална спратност у блоку А је П+2.  

Блок Б се планира за организовање вишепоро-
дичног становања (детаљна намена) са комерцијалним 
делатностима (компатибилна намена). Саобраћајну 
матрицу одређују две саобраћајницe:  улица која у 
правцу исток-запад повезује стамбено насеље 
Прњавор 2 са деловима града на западној страни и 
улица која у правцу север-југ повезује читав простор 
Старог аеродрома. 

Као веза са северним делом подручја Плана 
задржава се саобраћајница паралелна са ул. Бруски 
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пут. Поред наведених, уводи се и приступна, кружна 
саобраћајница у средишњем делу блока, као и 
пешачко-бициклистичка стаза која дијагонално 
пресеца блок Б и повезује стамбено насеље са источне 
стране са парком Слободиште. У средишњем делу 
стаза се шири у централни трг око кога се формира 
стамбено насеље. 

Блок Б је подељен на пет подблокова којима се за 
сваки појединачно ближе дефинише намена и 
параметри везани за изградњу. Подблок Б1 се налази 
у центру блока Б и директно је орјентисан према тргу.  
Планирана спратност објеката у овом подблоку је  П+6 
и П+8. Подблок Б2 окружује подблок Б1. Планирају се 
објекти спратности П+4. Подблокови Б3 и Б4 су 
ободни и ослањају се на ул. Бруски пут и ул. 
Аеродромску. Спратност у ова два подблока је П+3. У 
оквиру подблока Б3 одређене су локације за дечију 
заштиту - вртић (планирано) и метеоролошка станица 
(постојеће) на којима је могућа изградња спратности 
П+1, односно П. Подблок Б5 чини парковска 
површина која интегрише вишепородично становање 
блока А и блока Б и кружним саобраћајним током по 
ободу представља увођење централне саобраћајнице у 
простор новоформираног насеља у правцу север-југ. 
Поред овог, у подблоку Б2 планирани су мањи 
паркови у склопу самог насеља. 

Као предуслов за реализацију планираних садр-
жаја, планирано је опремање комплетном комуналном 
инфраструктуром.  

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке блокове 
 
На основу Плана детаљне регулације „Стари аеро-

дром фаза 1“ обухват Измене плана обухвата урбани-
стички блок Б и део подблока А3. 

 
Урбанистички подблок Б1  
 
Површине 3.76ха, формиран централно у односу 

на обухват Плана, ограничен планираним саобраћај-
ницама. 

У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања тип ВС-04 и ВС-05. 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.) 
 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
 
 
 
 

Намена дефинисана као компатибилна може 
бити доминантна или једина. 

 

Намена 

површина 
Компатибилна намена 

детаљна  
намена 

тип намена тип 

становање ВС-04 
ВС-05 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

 зеленило зеленило  
у стамбеним 
зонама 
линеарно 
зеленило 

 

начин реализације – изградња 
 
Урбанистички подблок Б2 
 
Површине 3.80ха, формиран у западном делу 

Плана, ограничен планираним и једном изведеном 
саобраћајницом. 

У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања тип ВС-03 и ВС-04. 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
зеленило. 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
доминантна или једина. 
 

Намена 
површина 

Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

становање ВС-03 
ВС-04 

комерцијалне  
делатности 

КД-02 
КД-041 

 зеленило зеленило у  
стамбеним  
зонама 
парк  
суседства 

 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички подблок Б3 
 
Површине 2.40ха, формиран у источном делу 

Плана, ограничен планираним саобраћајницама и 
улицом Аеродромском. 
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У обухвату овог блока изграђени су хидро-
метеоролошка станица, објекти Ауто-мото савеза, 
складишта и део фудбалског терена са свлачионицама. 

 
детаљна намена – вишепородично становање  
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања типа ВС-02. 
 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу са 
наменом објекта и контактним садржајима уз адекватан 
избор декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

Постојећи објекти планирани су за уклањање.  
 
компатибилна намена – објекти дечије заштите, 

објекти државне управе, објекти енергетскe 
инфраструктуре (ТС, МРС), комерцијалне делатно-
сти (трговина, угоститељство, туризам, пословање и 
сл.), зеленило. 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. 

Намена дефинисана као компатибилна може 
бити доминантна или једина. 

 
Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

становање ВС-02 комерцијалне делатности КД-02 
КД-041 

дечија заштита вртић 

државна управа метеоролошка 
станица 

енергетска 
инфраструктура 

ТС, МРС 

зеленило зеленило у 
стамбеним зонама 
линеарно зеленило 

 

начин реализације – изградња 
 
Урбанистички подблок Б4 
 
Површине 0.90ха, формиран у западном делу 

Плана, ограничен једном изведеном саобраћајницом 
са источне стране, улицом Бруски пут и планираном 
саобраћајницом. 

У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – комерцијалне делатности 
 
Планирана је изградња комерцијални објекта тип 

КД-02. 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

 
компатибилна намена – зеленило 
 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

 
комерција-
лне 
делатности 

 
КД-02 
 

 
зеле-
нило 

 
зеленило у 
комерцијалним 
зонама 
линеарно 
зеленило 

Урбанистички подблок Б5 
 
Површине 0.60ха, формиран у северном делу 

Плана, ограничен једном изведеном кружном`1` 
саобраћајницом. 

 
У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – зеленило 
 
Планирано је изградња зеленила, парка суседства 

уз адекватан избор урбаног мобилијара, декоративног 
зеленила, расвете и поплочања.  

 
Урбанистички подблок А3 
 
Површине 0.90ха, формиран у западном делу 

Плана, ограничен једном изведеном саобраћајницом 
са источне стране, улицом Бруски пут и планираном 
саобраћајницом. 

У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – комерцијалне делатности 
 
Планирана је изградња комерцијални објекта тип 

КД-02. 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

компатибилна намена – зеленило, комунална 
инфраструктура (ТС, МРС) 
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Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
 

зеленило зеленило у комерцијалним зонама 
линеарно зеленило 

енергетска инфраструктура ТС, МРС 

 
 
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: 
• дечија заштита  (вртић), 
• државна управа (метеоролошка станица), 
• енергетска инфраструктура (ТС, МРС), 
• саобраћајне површине (улице и ванулични 

паркинг простор), 
• пешачке стазе, пешачко-бициклистичке стазе, 
• тргови, 
• зеленило 

Као површине осталих намена дефинисане су: 
• површине за становање, 
• површине за комерцијалне делатности 
 
Планом је  дефинисана детаљна намена простора 

као и њој компатибилна намена. 
Детаљна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору 
преовлађујућа. 

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 

вишепородично становање  
(тип ВС-02) 

комерцијлне делатности 
(КД-02, КД-041) 
дечија заштита (вртић) 
државна управа (метеоролошка 
станица) 
енергетска инфраструктура (ТС, МРС) 

вишепородично становање  (тип ВС-04) комерцијлне делатности 
(тип КД-02, КД-041) 

вишепородично становање (тип ВС-05) комерцијлне делатности 
(тип КД-02, КД-041) 

комерцијалне делатности   (КД-02) - 

 
Биланс површина грађевинског земљишта 

 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

вишепородично становање - - 7.3 47 

комерцијалне делатности 1.5 3.2 0.7 4.5 

дечија заштита (вртић) - - 0.2 1.2 

државна управа (метеоролошка станица) 0.4 2.5 0.4 2.5 
енергетска инфраструктура  
(ТС, МРС) 

- - 0.06 0.4 

неизграђене површине 11.0 70 - - 

зеленило 
(парк суседства, пешачке стазе са 
партерним уређењем) 

- - 1.1 7.0 

саобраћајнице у укупном профилу  2.7 17.3 5.84 37.4 

УКУПНО 15.60 100 15.60 100 
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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: 
 
• дечија заштита  (вртић), 
• државна управа (метеоролошка станица), 
• енергетска инфраструктура (ТС, МРС), 
• саобраћајне површине (улице и ванулични 

паркинг простор), 
• пешачке стазе, пешачко-бициклистичке стазе, 
• зеленило 
 
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 Крушевац: 
делови: 2635/8, 2635/28, 2635/33 
и 2635/34 

Грађевинска 
парцела бр. 2 

КО Крушевац: 
делови: 2635/26 и 2635/28 
цела: 2635/23 

Грађевинска 
парцела бр. 3 

КО Крушевац: 
делови: 2635/28, 2635/33 и 
2635/35 
целе: 2635/36, 2635/37 и 2636/6 

 

 

 

 

 

Jавне пешачке стазе – грађевинске парцеле 
 

 

Јавна површина 

 

 

катастарске парцеле 

 

Грађевинска 

парцела 

 бр. 4 

КО Крушевац: 

део: 2635/26 

Грађевинска 

парцела  

бр. 5 

КО Крушевац: 

делови: 2635/26, 2635/22 и 2635/15 

цела: 2635/27 

Грађевинска 

парцела  

бр. 6 

КО Крушевац: 

део: 2635/35 

цела: 2635/68 

 

Jавно зеленило – грађевинске парцеле 
 

 

Јавна површина 

 

 

катастарске парцеле 

 

Грађевинска парцела 

 бр. 7 

КО Крушевац: 

део: 2635/26 

Грађевинска парцела  

бр. 8 

КО Крушевац: 

делови: 2635/26, 2635/22 и 

2635/15 

цела: 2635/27 

Грађевинска парцела  

бр. 9 

КО Крушевац: 

део: 2635/35 

цела: 2635/68 

Грађевинска парцела  

бр. 10 

КО Крушевац: 

делови: 2635/15 и 2635/54. 

Грађевинска парцела  

бр. 11 

КО Крушевац: 

делови: 2635/15 и 2635/54. 

Грађевинска парцела  
бр. 12 

КО Крушевац: 

цела: 2635/31 

Грађевинска парцела  

бр. 13 

КО Крушевац: 

део: 2635/49 

Грађевинска парцела  

бр. 14 

КО Крушевац: 

део: 2635/60 

Грађевинска парцела  

бр. 15 

КО Крушевац: 

део: 2635/47 

Грађевинска парцела  

бр. 16 

КО Крушевац: 

део: 2635/51 

Грађевинска парцела  

бр. 17 

КО Крушевац: 

део: 2635/42 

Грађевинска парцела  

бр. 18 

КО Крушевац: 

део: 2635/40 

Грађевинска парцела  

бр. 19 

КО Крушевац: 

део: 2635/33 
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Jавне површине за енергетику – грађевинске 
парцеле 

Јавна 

површина катастарске парцеле 

Грађевинска 

парцела 

 бр. 20 

КО Крушевац: 

део: 2635/77 

Грађевинска 

парцела  

бр. 21 

КО Крушевац: 

део: 2635/33 

 
 

Jавне површине за јавне функције – 
грађевинске парцеле 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела 

 бр. 22 

КО Крушевац: 

део: 2635/34 

Грађевинска парцела  

бр. 23 

КО Крушевац: 

део: 2635/6 

Грађевинска парцела  

бр. 24 

КО Крушевац: 

део: 2635/56 

 

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 Изменама Плана детаљне 

регулације оивичен је делом Улице О2-О3-О4 (са 
северне стране), делом Улице Аеродромске (са 
источне стране) која се поклапа са државним путем 
другог Б реда број 415, делом улице Бруски пут (са 
западне стране) која се поклапа са државним путем 
првог B реда број 38 и планираном Улицом О13-О14 
(са јужне стране). 

Планом генералне регулације Улица Аеродром-
ска је дефинисана као део примарне саобраћајне 
мреже града Крушевца. 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

 
У функционалном смислу Улица Аеродромска и 

улица Бруски пут представљају ободне саобраћајнице 
за посматрани простор, којима се одвија транзитни 
саобраћај, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање унутарбло-
ковског саобраћаја. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Ободне улице служе 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, предви-

ђено је да се улица Аеродромска задржава са 
постојећим габаритима, а за остале ободне улице су 
предвиђене следеће измене: 

• Улица Бруски пут за двосмеран саобраћај са 
две коловозне траке са по две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 2 X 6.50 метара са разделним 
острвом ширине 3,00 метара, са појасом зеленила од 
1.50 метара и бициклистичком стазом са једне стране 
од 2.50 метара као и тротоарима од 2.00 метара; 
(Напомена: у току израде овог Плана изводе се радови 
на предметној улици), 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

• саобраћајница планирана ПГР-ом (улица 
Бруски пут - О6 – О7 – О12 – О9 – улица Аеродромска) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 7.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 2.00 метара; 

• планирана саобраћајница (О1 – О2 – О6 – О13) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 2.00 метара; 

• планирана саобраћајница (О13 – О14 – О10 – 
О9) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 1.50 метара; 

• планирана саобраћајница (О9 – О8 – О7) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 2.00 метара (у делу улице је планирано и 
управно паркирање ван коловоза); 

• планирана саобраћајница (О7 – О11 – О10) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 1.50 метара (у делу улице је планирано и 
управно паркирање ван коловоза); 

• планирана саобраћајница (О5 – О8 – О12 – 
О11 – О14) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
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бициклистичким стазама ширине 1.50 метара и са 
обостраним тротоарима ширине 2.00 метара; 

• планиране саобраћајнице (О2 – О3) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 2.00 метара (у делу улице је планирано и 
управно паркирање ван коловоза); 

• планирана саобраћајница (О4 – улица 
Аеродромска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са 
обостраним тротоарима ширине 2.00 метара (у делу 
улице је планирано и управно паркирање ван коловоза 
као и обострана бициклистичка стаза ширине по 1.50 
метара); 

• планирана саобраћајница (О5 – О4 – О3) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, 
ширине коловоза 4.00 метара, са једностраном 
бициклистичком стазом ширине 1.50 метара и са 
обостраним тротоарима ширине 2.00 метара. 

• планирана бициклистичко–пешачка саобраћај-
ница која повезује улицу Бруски пут и саобраћајницу 
(О4 – улица Аеродромска), ширине 8.00 метара. 

Приступ на (са) ободних саобраћајница треба да 
буде строго контролисан и то: 

• приступ на (са) улице Бруски пут није 
дозвољен осим у зони кружне раскрсницe са улицом 
Краља Александра ујединитеља, са свим дозвољеним 
смеровима као и зони планиране кружне раскрсницe 
са улицом (улица Бруски пут - О6 – О7 – О12 – О9 – 
улица Аеродромска); 

• приступ на (са) улице Аеродромске је 
дозвољен, и то само са десним скретањима на (са) 
локације. 

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, осим у улицама где 
је предвиђена посебна бициклистичка стаза, и то: 

• улица Бруски пут, 
• планирана саобраћајница (О5 – О8 – О12 – 

О11 – О14), 
• планирана саобраћајница (О4 – улица 

Аеродромска), 
• планирана саобраћајница (О5 – О4 – О3). 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
Планом је предвиђена и посебна бициклистичко – 

пешачка саобраћајница (без моторног саобраћаја). 
 
Посебне обавезе према кретању хендикепираних 
 
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 
ПГР-у, Правилницима и нормативима. 

Поред паркинг места на парцелама корисника, 
планира се и изградња јавних паркинг места  (управно 
паркирање ван коловоза) у следећим саобраћајницама: 

(О2 – О3), (О4 – улица Аеродромска) (О9 – О8 – 
О7) и (О7 – О11 – О10) са укупно 204 паркинг места 
за путничка возила. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на про-
стору 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 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 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. 

 
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.  

Подземне гараже се не урачунавају при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 
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4.4.2.3. Нивелација 
 
Нивелационим решењем дефинисани су нивела-

циони услови на изграђеним и неизграђеним површи-
нама и извршено њихово усклађивање. 

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова према 
техничкој документацији. 

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено ће бити начином прикључка 
приступних саобраћајница на градске саобраћајнице 
ул. Аеродромска и ул. Бруски пут. 

Новопланиране саобраћајнице приказане су гра-
фички као саобраћајно, регулационо и нивелационо 
решење комплекса са апсолутним котама у тачкама осо-
вине прелома саобраћајнице, уздужним падовима и ра-
стојањима. Уздужни падови се крећу од 0.4% до 1.80%. 

Из нивелационог плана и на основу идеја 
сагладавања планираних саобраћајница, може се 
закључити да све саобраћајнице испуњавају пропи-
сане техничке услове,па су самим тим техничке 
оправдане и могуће. Из срачунатих просечних падова 
терена на подручју старог аеродрома може се закљу-
чити да је предвиђена намена површина узела у обзир 
природне услове – конфигурацију терена. 

У нивелационом смислу ободне сабирне саобра-
ћајнице: ул. Аеродромска, ул. Бруски пут у потпу-
ности задржавају постојеће нивелационо решење на 
које су повезани контактни објекти , платои и парцеле 
и већ формиране у нивелационом смислу. 

Планирано је пројектовање атмосферске канали-
зације на свим саобраћајницама, посебно где није 
могуће само само површинско одвођење вода. 

Попречни падови саобраћајница су за постојеће 
постојећи а за новопредвиђене једноставни по пропи-
сима мин. вредности у правцу 1.0 %, а подужних вре-
дности до мах 2%. Колске од пешачких и слободних 
површина препоручује се да буду денивелисане 
непрелазним ивичњацима висинске разлике 12 - 15 цм 
осим на местима улаза у колективну или индиви-
дуалне поседе и намене. 

Попречни падови пешачких комуникација треба 
да су у вредностима од око 2.0% ка коловозу а исти да 
се у максималној могућој мери опреме атмосферским 
колекторима. 

Сва нивелациона решења максимално могуће су 
уклопљена у околни терен и контактне комуникације 
у нивоу. 

Нивелациона решења као и коте на графичком 
прилогу дата су у апсолутним вредностима преко 
К.Н.В. (кота надморске висине) и падова израженим у 
процентима.  

 
2.4.3. Услови за уређење површина за инфра- 

структурне објекте и комплексе 
 
2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
(графички прилог бр. 5 "Водоводна и канализа-

циона мрежа и објекти") 
 
• Водовод 
 
У зони постојећег водовода Ø500мм потребно је 

формирати заштитини појас у коме није дозвољено 

градити никакве објекте. Овај заштитини појас је 
укупне ширине 6.0м (по 3.0м са сваке стране осовине 
цевовода). 

Делом се укида траса постојећег цевовода 
АЦ150мм у зони Бруског пута и гради се нови цевовод 
минималних димензија Ø 200мм, а према графичком 
прилогу. 

У новопланираним саобраћајницама се поставља 
секундарна водоводна мрежа. Минимална димензија 
секундарне водоводне мреже износи Ø 100мм, а у 
складу са Правилником о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
(“Сл. Гласник РС", br. 3/2018. год.). Стварне димензије 
секундарне водоводне мреже ће се добити 
одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

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

За све новопланиране цевоводе спољног развода 
водоводне мреже употребити цеви за радне притиске 
10 Бара. 

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. 

Дубине укопавања цеви износе између 1 и 1.5м. 
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. 

 
• Канализација отпадних вода 
 
Нивелационо генерално све новопланиране 

саобраћајнице гравитирају у правцу исток – запад (од 
Аеродромске улице ка Бруском путу) тј. према 
изграђеном кошијском колектору отпадних вода те је 
тако концепцијски планирана канализација отпадних 
вода у оквиру локације. 

У новопланираним саобраћајницама се формира 
мрежа колектора отпадних вода, са одводом према 
кошијском колектору. Минимална димензија уличне 
канализације износи Ø 200мм, а стварне димензије ће 
се добити одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

При изградњи цевовода канализације отпадних 
вода 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 
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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).  

 
• Одводњавање 
 
Нивелационо је могуће атмосферске воде са 

локације одвести до прикључног шахта који се налази 
у склопу формираног кружног тока на углу улица 
Кнеза Милоша, Николе Пашића и Аеродромске, (дато 
у графичком прилогу плана хидротехничке 
инфраструктуре који је део Плана. Како је напред 
речено није могуће нивелационо прикључити 
атмосферске воде са локације на атмосферску 
канализацију Бруског пута (слив Кошијског потока). 

Дуж саобраћајнице у оквиру локације која је 
паралелна са Бруским путем формира се примарни 
колектор на локацији. Његова минимална димензија је 
Ø500мм, а одвод до прикључног шахта је минималних 
димензија Ø600мм, у свему према графичком прилогу. 

У осталим саобраћајницама се формира 
секундарна канализациона мрежа минималних 
димензија Ø300мм. 

Стварне димензије канализационе мреже ће бити 
одређене одговарајућим хидрауличким прорачунима, 
са меродавном двогодишњом кишом за подручје 
Града Крушевца. При прорачуну се у обзир мора узети 
и узводна сливна површина која није обухваћена овим 
планом. 

Обзиром на напред поменуту проблематику у 
вези високог нивоа процедних вода у контактној зони 
плана и Бруског пута, предвиђа се изградња 
дренажног система како би се ниво процедних вода 
снизио и како би земљиште било погодно за намену 
како је планом и предвиђено. Примарни централни 
дрен се поставља дуж контактне зоне плана и Бруског 
пута, а према графичком прилогу, са одводом према 
планираној атмосферској канализацији на локацији. 

Димензионисање примарног дрена и евентуалне 
секундарне дренажне мреже извршити одговарајућим 
хидрауличким прорачунима. 

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. 

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 димен-
зија 200 мм. 

Шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) елеме-
ната.  

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.  
 
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 (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 ново-

планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је 
једновремена снага: Pj=5656,34kW 

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 
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изградити 3 (три) нових ТС 10/0,4кV снаге до 
2х1000kVA типа MBTS-DS. Локације новопла-
нираних трафостаница је обавезујућа, и свака измена 
локације подразумева и измену целог предметног 
плана. 

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. 

 
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 енергет-

ских 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   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. 

 
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. 
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Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профи-

лима 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 90º  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 
90º;   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 телекомуника-
ционог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6м. Укрштање телекомуника-
ционог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 90º а најмање 30º. 

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 90º а најмање 30º. 

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

Од регулационе линије зграда телекомуника-
циони кабл се води паралелно на растојању од нај-
мање 0,5м. 

 
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 
 
Постојећа гасоводна мрежа пројектована је тако 

да обезбеди потребну количину гаса за  потребе свих 
потенцијалних потрошача на планском подручју.  

За потребе гасификације потенцијалних потро-
шача у обухвату Измене плана до којих још није 
изграђена дистрибутивна гасна мрежа планирана је 
изградња дистрибутивне гасне мреже од полиети-
ленских цеви ниског притиска (притисак до 4 бара).  

У графичком прилогу је приказана траса 
планираног гасовода. На тај начин је омогућен једно-
ставни прикључак свих потенцијалних потрошача на 
дистрибутивни гасовод. 

У делу плана где је предвиђена изградња нових 
саобраћајница а већ постоји изграђен гасовод, уколико 
је кота постојећег гасовода мања од једног метра од 
пројектоване нивелете коловоза, предвидети меха-
ничку заштиту гасовода или измештање ван коловозне 
површине уколико за то постоје просторне могућно-
сти. 

 
2.4.4. Услови за уређење зелених површина 
 
Планом су дефинисане површине јавног зеленила 

– зеленила на површинама јавне намене и зеленила на 
површинама остале намене.  

Јавно зеленило чине мање површине парковског 
типа, линеарно зеленило дуж саобраћајница и зеле-
нило кружног тока.  

Парковске површине су појединачне величине 
око 10а до 60а и организоване су по принципу парка 
суседства, односно зеленила кружног тока.  

Парк суседства се планира у подблоку А3, Б1, Б2, 
Б3 и Б4. У парку суседства се могу планирати 
садржаји и опрема за игру деце, одмор, рекреацију, 
забаву, едукацију и други садржаји који немају 
негативан утицај на стамбену зону у окружењу. У 
парковским површинама у подблоку А3 и Б4 које су 
планиране између комерцијалних делатности и јавне 
саобраћајнице не препоручује се организовање 
простора и садржаја за игру деце. С обзиром да су све 
површине у директном контакту са планираним 
саобраћајницама у насељу сви садржаји за игру деце 
морају да буду на прописаном растојању и заштићени 
оградом. Садржај  паркова суседства чине зеленило, 
поплочане површине, опрема за рекреацију и урбани 
мобилијар. 

При уређењу планирати савремене и трајне 
елементе пејзажне архитектуре а опрему за игру деце 
планирати према узрасним групама. Архитектонски и 
пејзажни елементи у парку (канделабри, корпе за 
отпатке, клупе), планирају се тако 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. Планирање 
озелењавања парка суседства заснива се на правилном 
распореду декоративне високе вегетације и партерног 
уређења. 
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Учешће зеленила у парку суседства (високо 
дрвеће и жбуње на травнатој подлози) не сме бити 
мање од 60%   

Дозвољена је изградња терена за мале спортове 
(кошарка, мали фудбал, тенис и сл.), постављање 
справа за фитнес на отвореном, опреме за дечја 
игралишта, изградња пешачких стаза, урбаног 
мобилијара и сл.  

Није дозвољено увођење колских саобраћајница 
ни паркирање у овом простору.  

У спољнем појасу према саобраћајницама у 
ширини од 5м, препоручује се формирање ограде од 
зеленила (дрвеће и шибље) без елемената за игру деце, 
клупа и сл. 

Линеарно зеленило се планира дуж саобраћајница 
са циљем визуелне заштите, маскирања и ублажавања 
буке, естетског обликовања простора и регулисања 
микроклиматских елемената. Укупне површине је око 
40а. 

У зеленим тракама ширине 2-5м планира се 
формирање дрвореда и баштица. 

Дозвољено је постављање одговарајућег урбаног 
мобилијара (клупе). 

У линеарном зеленилу није дозвољено 
формирање дечјих игралишта. 

Уколико је могуће зелену траку (баштицу) 
формирати до коловоза како би се пешачки саобраћај 
одвојио од колског. 

Око кружног тока у централном делу блока Б 
планира се пејзажно-архитектонски уређена 
површина-трг. Површине је око 45а. Представља 
централни простор окупљања са садржајима одмора, 
забаве, културних манифестација и сл.  

Простор око кружног тока у ширини 5м и у самом 
кружном току не сме да садржи елементе забаве, 
рекреације, спорта, дечје игре и сл. Дозвољено је само 
зеленило које не омета саобраћај, као  и примерени  
урбани мобилијар (скулптуре, новогодишња расвета и 
сл.). 

У ширем појасу трга планира се формирање 
платоа за одмор са елементима забаве, едукације, 
обавештавања и сл и са великим учешћем зеленила. 

Дозвољена је изградња фонтана, скулптура, 
рекламних и стубова за обавештавање, организовање 
манифестација и сл. 

У делу трга који је најудаљенији од саобраћаја 
дозвољено је организовање кутака за игру деце нижих 
узраста. 

У оквиру пешачко-бициклистичке стазе  се 
планира зеленило у виду травнате баштице са 
централно постављеним дрворедом.  

 
Остале зелене површине 
 
Зеленило у стамбеним зонама се планира у зонама 

вишепородичног становања.  У зеленило стамбених 
зона 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. Због близине стамбених објеката, нарочито 
је важно планирати биљне врсте које имају 
контролисани раст и не угрожавају кориснике, као ни 
становнике 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. 

У оквиру блокова, на нивоу грађевинске парцеле, 
учешће високог дрвећа и жбуња на травнатој подлози  
не сме бити мање од 10%  

 
Зеленило на јавним површинама - зеленило јавног 

коришћења 
 
Општи урбанистички услови 
 
Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 

уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може, зависно од намене, да садржи разне 
пејзажно-архитектонске елементе, а намењена је 
јавном коришћењу. 

За изградњу  планираних зелених површина 
јавног коришћења, неопходна је израда пројекта 
партерног уређења који, по потреби, може да садржи 
и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила и 
предлог мера за његову санацију. 

Зелене површине јавног коришћења морају бити 
доступне и особама са посебним потребама и особама 
из социјално осетљивих група. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном 
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. 

 
Линеарно зеленило 
 
Линеарно зеленило се планира дуж новопла-

нираних саобраћајница у виду зелених трака 
(баштица), зеленила паркинга и интегралног зеленила 
пешачке саобраћајнице. 

Зелене баштице се планирају обострано на 
колским саобраћајницама унутар блока у ширини 1,5м 
и дуж ободне саобраћајнице у правцу север-југ, у 
ширини 2м. 

У баштицама се планира формирање дрвореда од 
високих лишћара са основном функцијом засене 
пешачких површина-тротоара. У доњем спрату се 
планира садња ниских дрвенастих садница и 
жбунастих врста које својим лишћем смањују утицај 
издувних гасова и буке на стамбене објекте. Овако 
формиране зелене траке се целом дужином 
затравњују, а могуће је делимично траву заменити 
природним материјалима (малч и сл.) или 
покривачима тла.  

За  засену паркинга, планира се формирање 
дрвореда садњом одговарајућих садница, са 
хоризонталном заштитом садне јаме. 

Пешачко-бициклистичка зона ширине 8м, 
планира се са интегрисаним зеленилом и уличним 
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мобилијаром. Зеленило се планира као естетски  и 
еколошки елемент. Планира се формирање мањих 
ниша са клупама, чесмама, фонтанама, вајарским 
делима, жардињерама, корпама за отпатке и сл. 
Расвета, поплочавање, и архитектонско-пејзажни 
елементи треба да буду естетски и колоритно 
усклађени. 

Партерно уређење и озелењавање пешачко-
бициклистичке зоне треба да буде репрезентативно и 
у складу са наменом. Садњом дрвећа и шибља 
постиже се динамичност зоне сменом годишњих доба. 

Зеленило својим положајем и величином не сме 
да омета одвијање саобраћаја и да угрожава пешаке.  

За  линеарно зеленило важе следећи услови: 
Обавезна је израда пројекта пејзажног уређења са 

дефинисаним међусобним односима комуналних 
инсталација и садних јама за садњу високог дрвећа. 

Када није могућа садња садница због подземних 
инсталација, садне јаме могу да буду озидане. 

Дрворедне саднице се могу садити и у мобилним 
жардињерама. 

Није дозвољена садња високих стабала која имају 
јак и површински коренов систем који може да оштети 
застор, као и врсте ломљивим гранама, плодовима и 
сл., односно врсте које могу ометати саобраћај или 
изазвати повређивање учесника у саобраћају.  

Није дозвољена садња врсте која имају отровне 
делове или су јаки алергогени. 

На пешачкој улици је дозвољена уградња и 
постављање архитектонско-пејзажних елемената. 

Урбани мобилијар и други архитектонско-
пејзажни елементи примењени на пешачкој 
саобраћајниц не смеју да угрожавају одвијање 
саобраћаја и да угрожавају безбедност пролазника.  

 
Зеленило ограниченог коришћења - зеленило на 

површинама остале намене 
 
Зеленило у стамбеним зонама 
 
Планирано је вишепородично становање са 

пратећим зеленилом. Зелене површине у стамбеним 
зонама намењене су стварању nовољних услова за 
живот, организовању места за краткотрајни одмор, 
спорт и игру становника и nобољшавању естетског 
квалитета непосредне околине стана.  

Слободне просторе око објеката партерно 
уредити у виду скверова, пешачких платоа и 
озелењених површина.  

Партерно уређење и озелењавање овог простора 
треба да буде репрезентативно и у складу са наменом 
и карактером објеката и локације. Садњом дрвећа и 
шибља постиже се разноликост у облицима и бојама, 
односно аутентичност саме стамбене зоне. 

За зеленило стамбених објеката важе следећи 
услови:  

У зони становања посебну пажњу обратити на 
правилну организацију зеленила у околини објеката, 
између стамбених зграда и улице.  

У блоку не треба садити дрвеће јако великог 
хабитуса, јер би се тако онемогућило проветравање и 
целокупни простор „угушио“.  

Високо дрвеће користити за акцентовање и 
постизање потребне сенке за одмаралишта.  

Користити претежно високо шибље, које има 
велики значај у апсорбцији прашине и буке.  

Однос листопадног и четинарског дрвећа треба да 
буде 3:1.  

При избору врста за озелењавање треба одабрати 
оне са најмањим захтевима у односу на услове 
средине.  

Предност се даје листоnадном дрвећу, јер је у 
хигијенском погледу ефикасније. 

 
Применити одговарајуће биљне врсте које су 

прилагођене природним и створеним условима 
станишта и резистентне су на екстремне темnературне 
услове, аерозагађења, високу концентрацију соли у 
земљишту и др. 

Минималан % озелењених површина на парцели 
у је 30% са минималано 10% незастртих зелених 
површина – површина у директном контакту са тлом. 

Обавезно је озелењавање површинских паркинга. 
 
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 водо¬ва, 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.  

Опште мере заштите природних вредности:  
• заштита биодиверзитета и очување, 

планирано повећање површина под зеленилом; 
• примена интегративног модела успостављања 

система зелених зона и коридора и њихово 
повезивање у мреже; 

• уколико се у току извођења радова наиђе на 
природно добро које је геолошко – палеонтолошког 
или минералошко – петрографског порекла, а за које 
се претпоставља да има својство споменика природе, 
обавезно је обавестити министарство надлежно за 
послове животне средине или Завод за заштиту 
природе Србије и предузети све мере заштите. 

   
2.6.2. 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 Изменe и допуне  ПДР 
„Стари аеродром -фаза 1“ за део урбанистичког блока 
Б и део подблока А3 на животну средину. 
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Подручје у обухвату Плана јеу оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону, коју карактерише разно-
врсност намена. 

Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом ширег простора и условима надлежних 
предузећа, уз уважавање концепта развоја овог дела 
града и стратешких опредељења развоја инфра-
структурних система. 

Опште мере заштите у оквиру стамбено мешовите 
зоне, подразумевају да је забрањена свака активност 
или изградња објеката, који на било који начин могу 
да угрозе или деградирају животну средину. Уређење 
грађевинског земљишта и активирање ове значајне 
локације захтева пажљиво планирање и примену 
најсавременијих, еколошки прихватљивих решења, 
који су усаглашени са стандардима и принципима 
борбе против климатских промена.    

Обавезне мере заштите: 
• Поштовање задатих урбанистичких параме-

тара, посебно односа изграђених и слободних повр-
шина, карактера изградњеи правила грађења; 

• 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 и 
адекватно управљање отпадним водамаи отпадом 
свих врста;  

• Поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, 
применомаутохтоних и декоративних врста; 

• Обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток) и 
контрола квалитета отпадних вода;   

• Увођење мониторинга квалитета ваздуха и 
нивоа буке, ради праћења стања животне средине и 
обавеза носиоца пројеката да адекватно реагују у 
случају прекорачених граничних вредности или 
акцидентних ситуација, објављивање и информисање 
јавности; 

• Рационално коришћење енергије, већа упо-
треба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности при изградњи свих објеката; 

• 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). 

У циљу спречавања и смањења утицаја 
планираних садржаја на чиниоце животне средине, 
потребно је испоштовати следеће мере и услове: 

 
 
 
 

Заштита ваздуха 
 
Мере заштите ваздуха, спроводе се на основу 

Закона о заштити ваздуха и других прописа и поред 
општих, обавезна је примена следећих мера: 

• коришћење система централизованог 
снабдевања топлотном енергијом и гасификација, као 
и веће учешће обновљивих извора енергије у 
енергетском билансу; 

• очување имаксимална заштита зеленила и 
вреднијих примерака дендрофлоре и планиране нове 
површине под зеленилом (блоковско зеленило, 
линијско зеленило, дрвореди и заштитни зелени 
појасу саобраћајним коридорима) реализовати по 
савременим еколошким стандардима; 

• за планиране тротоаре и паркинг површине, 
обавезно је озелењавање слободних површина и 
уклапање бициклистичких стаза; 

• у циљу очувања и унапређења биодивер-
зитета, планирано уређење зелених површина 
реализовати као систем, уз повезивање са постојећим 
зеленилом у мрежу и зелене коридоре, као и обавезно 
процентуално учешће зелених површина на 
грађевинским парцелама;   

 
Заштита од буке 
 
Мере заштите од буке подразумевају: 
• саобраћајне површине пројектовати тако да је 

обезбеђена добра проточност саобраћајаи формирање 
линијског зеленила, где услови регулације то 
дозвољавају и обавезно озелењавање паркинг 
површина; 

• обавезно формирање заштитног зеленог 
појаса или заштитних баријера (антизвучне баријере) 
према саобраћајницама са интензивним саобраћајем; 

• интервенције на самом извору буке и примена 
техничких мера звучне заштите у планираним 
објектима, а нарочито објектима намењеним 
становању и јавним објектима, којима ће се бука 
свести на дозвољени ниво у складу са Техничким 
условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика 
у зградарству); 

• нивои буке морају бити у складу са граничним 
вредностима индикатора буке према Уредби о 
индикаторима буке, тако да за све активности које 
могу утицати на изложеност буци, постоји обавеза 
адекватне мере звучне заштите при пројектовању, 
грађењу и употреби. 

 
Заштита вода 
 
Заштита површинских и подземних вода 

подразумева превентивне и одговарајуће техничко 
технолошке мере: 

• планирана је изградња комуналне хидро-
техничке инфраструктуре и обавезно прикључивање 
свих објеката на канализациону мрежу; 

• за потребе пројектовања, ради дефинисања 
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изград-
ње планираних објеката извршити детаљна 
истраживања на предметној локацији, у складу са 
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одредбама Закона о рударству и геолошким 
истраживањима; 

• потпуни контролисани прихват свих зауљених 
атмосферских и отпадних вода са свих платоа, 
манипулативних површина, интерних саобраћајница и 
паркинга, извршити на безбедан начин – изградњом 
сепаратора (таложника) уља имасти, уз одговарајући 
третман пре упуштања у јавну канализацију. 

Заштита земљишта 
Заштита земљишта подразумева рационално и 

одрживо коришћење грађевинског земљишта у складу 
са планираном наменом: 

• стриктно поштовање дефинисаних урбани-
стичких параметара и обавезно процентуално учешће 
слободних и уређених зелених површина на парцели; 

• забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности и изградња 
објеката, који могу загадити или деградирати земљи-
ште. 

 
Јавни надземни паркинг простори  
 
• 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 кон-
кретна локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса; 

• Спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 

 
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; 

• планирање отвора вентилационих канала и 
потенцијалне генераторе буке и вибрација, који се 
планирају на крову гараже, поставити тако да буду на 
највећој могућој удаљености од припадајућег 
пословног простора и суседних објеката стамбене зоне 
и узети у обзир правце доминантних ветрова; 

• 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 процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 

припреми терена и изградњи објекта потребно 
јепланирати 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 форми-
рањем уређених зелених површина у одговарајуће 
процентуалне заступљености, у циљу повећања 
заступљености зеленила и његове функционалности у 
складу са планираном наменом; 

• у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање грађе-
винског материјала током транспорта; 

• отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад,грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописносакупити, 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 радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеро-
лошко-петрографског порекла, за које се претпо-
ставља да има својствоприродног добра, извођач 
радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе 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  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. 
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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 
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 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. 

 
2.6.4. 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 Репу-

бличког 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, разме¬штају објеката од виталног значаја 
и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
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; 
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• 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 оба-везна 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,   

• 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде и  
• 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
Опште мере за унапређење енергетске ефи-

касности: 
• 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 ефикас-
ности за све нове и постојеће зграде које пролазе кроз 
велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

• Извођење грађевинских радова на свим обје-
ктима у границама Плана, у циљу повећања енергет-
ске 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 водо-
вода и канализације – уградњом фреквентних регула-
тора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 
побољшање енергетске ефикасности даљинског гре-
јања изградњом модерних подстаница, уградњом 
термостатских вентила. 

 
2.9. Управљање отпадом 
 
• забрањено је депоновање отпада ван посебних 

судова за сакупљање отпада; 
• обавезно је да се за сваку зграду или групу 

зграда, обезбеди простор за постављање судова 
(контејнери, канте) за сакупљање отпада, који треба да 
задовоље хигијенске и естетске захтеве и захтеве свих 
корисника јавних површина; 

• на локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, паркови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће; 

• објекти који имају туристичку, спортско - 
рекреативну и комерцијално - услужну намену, морају 
имати посебне просторије за привремено одлагање 
комуналног отпада. Величина просторије се утврђује 
према броју корисника, а приступ овом простору мора 
бити повезан на приступни пут (преко рампе за 
приступ комуналног возила). Просторије се налазе у 
оквиру објеката као засебне, без прозора, са електри-
чним осветљењем, са точећим местом за славину, 
холендером и Гајгер-сливником са решетком; 

• чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се органи-зовано 
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 урба-

нистичког пројекта, пројеката парцелације, одн. 
препарцелације, урбанистичко-архитектонског кон-
курса и Пројекта пејзажно-архитектонског уређења 

 
Даља разрада урбанистичким пројектом за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене и урбанистичко архитектонске 
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разраде локације тј. дефинисања и верификације 
јединственог урбанистичко-архитектонског решења 
пре изградње прописана је за: 

• изградњу вишепородичних објеката типа ВС-
04 и ВС-05, 

• изградњу објекта дечије заштите, 
• 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 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, а по ука-
заној потреби ради формирања грађевинске парцеле. 

За површине осталих намена, пројекти парце-
лације, 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 комерцијалне делатности и вишепородичног 
становања, 

• уређење слободних и зелених јавних повр-
шина 

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, 
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 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 форми-
рања 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, 83/18, 31/19, 37/19 -  др. Закон и 
9/20); и Правилником 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 грађе-

винском линијом у односу на: 
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• 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 парце-
ли, 

• не ометају формирање инфраструктурне мре-
же на парцели и 

• не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним парце-
лама. 

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 
инфра¬структурне 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 (вишепородично становање - 

типови: ВС-01, ВС-03, ВС-04, ВС-05), 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне 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. 

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. 

Стамбени објекти намењени вишепородичном 
становању су са 4 и више стамбених јединица. 

• комерцијалнe делатности – тип: КД-02 
Комерцијалне делатности подразумевају обавља-

ње 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. 

• комерцијалнe делатности – кип КД – 041 
Подразумева комерцијалне делатности у функци-

ји туризма: хотели, мотели, коначишта, виле, 
апартмани и сл. 

• дечија заштита (вртић) 
• државна управа (метеоролошка станица) 
• енергетска инфраструктура (ТС, МРС) 
• 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 помоћних објеката. 
У оквиру грађевинских парцела са објектима 

комерцијалних делатности, забрањено је скла-
диштење 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. 
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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 магистралног  
цевовода: 
 
Заштитни  појас цевоводе  износи по 3 m са обе 

стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви. 
У појасу заштите: 
• није дозвољена изградња објеката, ни вршења 

било којих радњи које могу загадити воду или 
угрозити стабилност цевовода, 

• забрањено је кретање, као и маневар моторних 
возила и тешког саобраћаја, 

• забрањено је сађење било каквог засада 
(посебно дрвенасте структуре) осим траве, 

није дозвољено насипање земљом (као ни 
скидање земље) и промена нивелете терена у циљу 
изградње приступног пута на предметној парцели.  

 
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 грађе-
винске 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), 
• 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. 

 Положај објекта не може се мењати у односу 
на Планом усвојено регулационо решења (растојање 
грађевинске од регулационе линије) осим за случај : 

• За стамбене објекте било којег типа код којег 
се планира гаражирање возила у подземној и 
приземној етажи  минимално растојање грађевинске 
од регулационе линије мора бити 5.0м  (на делу улаза 
у гаражу). 

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 спрат-
ношћу. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње гео-техничке 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) 

 
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 не може бити 
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, 

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

• за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савла-
дава 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. 

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прелазити регулациону ли-
нију. 
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Грађевински елементи на нивоу приземља  
 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризон-
талне 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 надстре-
шнице 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. 

 
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 
 
Парцела мора имати директан приступ на пут или 

другу јавну површину намењену за саобраћај тј. није 
могуће формирање приватног пролаза за парцелу. 

Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима на парцели морају бити органи-зо¬вани 
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. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Савременим архитектонским формама, атрактив-

ним 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 новог 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 архитектонских 
вредности објекта. 

 
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. 

Није дозвољена изградња лучних и мансардних 
кровова. 

Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег 
или изградњом новог крова, формирају поткровне 
етаже у више нивоа. 

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. 

 
Пејзажно уређење 
 
• минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30% на нивоу блока 
• на нивоу грађевинске парцеле, учешће 

високог дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме 
бити мање од 10% 

 
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.  
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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 урбанистичким  
       блоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова регулације и изградње који се односе 
на појединачне урбанистичке блокове и грађевинске 
парцеле. 

 
3.3.1. Правила грађења за урбанистички 

подблок Б1 
 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-04 и ВС-05 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

90% : 10%. 
 
компатибилна намена 
 
У оквиру вишепородичног становања компати-

билна намена која може бити заступљена су 
комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.) 

Комерцијалне и привредне делатности морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих обје-

ката. 
 
 
 
 
 
 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип 
спрат- 
ност 

тип  
објекта 

макс. 
ИЗ  

(%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. 
(м) 

 
ВС-04 

 
П+6 

слободно- 
стојећи 

 
30 

1500 30 

 
ВС-05 

 
П+8 

слободно- 
стојећи 

25 2500 40 

 
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. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим оних који се односе на партерно 
уређење терена. 

висина венца објекта  
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

Максимална висина венца објекта спратности 
П+6 је 22.50м, у односу на коту приступне саобра-
ћајнице. 

Максимална висина венца објекта спратности 
П+8 је 28.50м, у односу на коту приступне саобра-
ћајнице. 

 
приступ парцели 
 
Приступ парцелама је могућ само преко ободне 

кружне улице. Дозвољено је максимално два колска 
улаза-излаза на парцелу са саобраћајнице. Колски 
приступ парцели (улаз-излаз) мора бити минимално 
удаљен 10м од раскрснице. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање којом се обезбеђује 

међусобна удаљеност вишепородичних станбених 
објеката, типа становања ВС-04 и ВС-05 је најмање ½ 
висине вишег објекта. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1.2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% фасаде изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати тако да својом меком 

формом, обликом и волуменом прате кружне форму са 
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којима су у непосредном контакту, учвршћују 
хоризонталну и вертикалну регулацију и наглашавју 
атрактивност простора и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
планираној пешачкој стази и тргу. 

Планирати кровне баште са различитим атракти-
вним садржајима (отворени бар, видиковац и сл.), 
постављањем транспарентних пергола и других инте-
ресантних форми. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угао-
них форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

Водити рачуна да елементи одвођења воде са 
кровних равни буду ''скривени''. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Није дозвољено ограђивање грађевинских парцела. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места 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. 
 
Пешачко-бициклистичка зона ширине 8м и 

централни трг планирани су са интегрисаним 
зеленилом и уличним мобилијаром. Зеленило се 
планира као естетски  и еколошки елемент. Планира 
се формирање мањих ниша са клупама, чесмама, 
фонтанама, вајарским делима, жардињерама, корпама 
за отпатке и сл. Расвета, поплочавање, и архитек-
тонско-пејзажни елементи треба да буду естетски и 
колоритно усклађени. 

Партерно уређење и озелењавање пешачко-
бициклистичке зоне и централног трга треба да буде 
репрезентативно и у складу са наменом. Садњом 
дрвећа и шибља постиже се динамичност зоне сменом 
годишњих доба. 

Минималан % озелењених површина на парцели је 
30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 10%. 

На делу централног трга није дозвољена изградња 
објеката нити постављање монтажних објеката, осим 
урбаног мобилијара и сл. 

 
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 
подблок Б2 

 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-03 и ВС-04 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

90% : 10%. 
 
компатибилна намена 
 
У оквиру вишепородичног становања компати-

билна намена која може бити заступљена су 
комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.)  

Комерцијалне и привредне делатности морају 
бити еколошки и функционално примерене зони ста-
новања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих обје-

ката. 
 
услови за формирање грађевинске парцеле 

 
 

тип 
спрат- 
ност 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 
(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

 
ВС-03 

 
П+4 

слободно- 
стојећи 

 
40 

1500 30 

 
ВС-04 

 
П+6 

слободно- 
стојећи 

 
30 

1500 30 

 

 
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. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих обје-
ката осим оних који се односе на партерно уређење 
терена. 

 
висина венца објекта 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 
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Максимална висина венца објекта спратности 
П+4 је 16.50м, у односу на коту приступне 
саобраћајнице. 

Максимална висина венца објекта спратности 
П+6 је 22.50м, у односу на коту приступне саобра-
ћајнице. 

 
приступ парцели 
 
Дозвољено је максимално два колска улаза-излаза 

на парцелу са саобраћајнице. Колски приступ парцели 
(улаз-излаз) мора бити минимално удаљен 10м од 
раскрснице. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање којом се обезбеђује 

међусобна удаљеност вишепородичних станбених 
објеката, типа становања ВС-03 и ВС-04 је најмање ½ 
висине вишег објекта. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
вишепородичних објеката је 7.0м. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), не могу прелазити грађевинску ли-
нију више од 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% фасаде изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати тако да својом меком 

формом, обликом и волуменом прате кружне форму са 
којима су у непосредном контакту, учвршћују 
хоризонталну и вертикалну регулацију и наглашавју 
атрактивност простора и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
планираној пешачкој стази. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

Водити рачуна да елементи одвођења воде са 
кровних равни буду ''скривени''. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Није дозвољено је ограђивање грађевинских 

парцела. 
 

паркирање 
 
Неопходан број паркинг места 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. 
 
Пешачко-бициклистичка зона ширине 8м 

планирана је са интегрисаним зеленилом и уличним 
мобилијаром. Зеленило се планира као естетски  и 
еколошки елемент. Планира се формирање мањих 
ниша са клупама, чесмама, фонтанама, вајарским 
делима, жардињерама, корпама за отпатке и сл. 
Расвета, поплочавање, и архитектонско-пејзажни 
елементи треба да буду естетски и колоритно 
усклађени. 

Партерно уређење и озелењавање пешачко-
бициклистичке зоне треба да буде репрезентативно и 
у складу са наменом. Садњом дрвећа и шибља 
постиже се динамичност зоне сменом годишњих доба. 

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 

подблок Б3 
 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 
 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

60% : 40%. 
 
компатибилна намена 
 
Oбјекти дечије заштите, објекти државне управе, 

објекти енергетскe инфраструктуре (ТС, МРС), 
комерцијалне делатности (трговина, угоститељство, 
туризам, пословање и сл.), зеленило. 

У оквиру вишепородичног становања компати-
билна намена која може бити заступљена су комер-
цијалне делатности тип КД-02 (трговина, угости-
тељство, туризам, пословање и сл.)  

Комерцијалне и привредне делатности морају 
бити еколошки и функционално примерене зони 
становања. 
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Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у засебним објектима или у приземним 
етажама стамбених објекта. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле 

 

тип 
спрат- 
ност 

тип  
објекта 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 
фронта 

парц. (м) 

 
ВС-02 

 
П+3 

слободно- 
стојећи 

40 600 20 

непреки- 
нути низ 

45 600 15 

О П+1 
слободно- 

стојећи 
40 1500 20 

МС П 
слободно- 

стојећи 
20 2000 20 

 
 

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. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта постављене на међи не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

Висина пешачког пролаза за објекте у 
непрекинутом низу је минимум 3.5м. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим оних који се односе на партерно 
уређење терена. 

 
висина венца објекта  
 
При пројектовњу објекта у низу обавезно водити 

рачуна о суседном објекту и усаглашавању висине 
венаца. 

Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
вишепородичних објеката типа становања ВС-02 је 
5.0м. 

 
приступ парцели 
 
Колски приступ парцели (улаз-излаз) је мини-

мално удаљен 10м од раскрснице. 

грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према улици (улица 
Аеродромска), не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1.6м. Укупна површина наведених грађе-
винских елемената не може бити већа од 50% уличне  
фасаде изнад приземља.  

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према задњем дво-
ришту, (најмањег растојања од суседне грађевинске 
парцеле од 5м) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад 
приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), за објекте на углу (почетак и крај 
низа) не могу прелазити грађевинску линију више од 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта које треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

Водити рачуна да елементи одвођења воде са 
кровних равни буду ''скривени''. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела 

за вишепородично становање, само живом оградом. 
Ограђивање грађевинских парцела осталих на-

мена (дечија заштита, метеоролошка станица) према 
нормативима за одређену врсту објекта. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места 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%. 
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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. 

 
3.3.4. Правила грађења за урбанистички  

подблок Б4 
 
детаљна намена 
 
Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
Планирани објекти могу имати пословну намену 

(трговачко-пословни центри, велики маркети, 
угоститељски објекти, сервиси, бензинске и гасне 
пумпе и сл.), односно могу служити за обављање 
привредних делатности (занатска производња, гараже, 
радионице, сервиси и сл.). 

Комерцијалне и привредне делатности морају 
бити еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, 
мирисима, отпадним водама и другим штетним 
дејствима или визуелно могла да угрози основну 
намену простора. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип 
спрат- 

ност 

тип  

објекта 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 

фронта 
парц. (м) 

КД-02 П+2 
слободно- 

стојећи 
50 1500 20 

 
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. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса, као и паркинг простор. 

 
изградња других објеката на парцели 
 
На истој парцели дозвољава се изградња више 

објеката. 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња помоћних, економских као и објеката који су 
у функцији главног објекта. 

 
 
 

ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање парцела живом оградом 

или транспарентном оградом до висине од 1,4м са 
парапетом од 0,4м. 

паркирање 
Неопходан број паркинг места 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 

подблок Б5 
 
детаљна намена 
 
Зеленило – парк суседства 
 
Забрањена је било која врста делатности која би 

могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Није дозвољена изградња објеката нити 
постављање монтажних објеката, осим урбаног 
мобилијара. 

Није дозвољено увођење колских саобраћајница 
ни паркирање у овом простору. 

Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 
2.4.4. 

 
3.3.6. Правила грађења за урбанистички 

подблок А3 
 
детаљна намена 
 
Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
Планирани објекти могу имати пословну намену 

(трговачко-пословни центри, велики маркети, угости-
тељски објекти, сервиси, бензинске и гасне пумпе и 
сл.), односно могу служити за обављање привредних 
делатности (занатска производња, гараже, радионице, 
сервиси и сл.). 

Комерцијалне и привредне делатности морају 
бити еколошки и функционално примерене зони ста-
новања. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, 
мирисима, отпадним водама и другим штетним 
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дејствима или визуелно могла да угрози основну 
намену простора. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип 
спрат- 
ност 

тип  
објекта 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 
(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

КД-02 П+2 
слободно- 

стојећи 
50 1500 20 

 
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. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса, као и паркинг простор. 

 
изградња других објеката на парцели 
 
На истој парцели дозвољава се изградња више 

објеката. 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња помоћних, економских као и објеката који су 
у функцији главног објекта. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање парцела живом оградом 

или транспарентном оградом до висине од 1,4м са 
парапетом од 0,4м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места 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. 

 

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. 
 
4.2. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Овим планом се ставља ван снаге урбанистички 

блок Б и део подблока А3 у оквиру Плана детаљне 
регулације „Стари Аеродром-фаза 1“(Сл. лист града 
Крушевца" бр. 3/11). 

 
4.3. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички 

прилози: 
1. Постојећa намена површина 1:500 
2. План намене површина 1:500 
3. Регулационо-нивелациони план за грађење 

објеката и саобраћајних површина 1:500 
4. План грађевинских парцела за јавне намене са 

аналитичко-геодетским елементима за обележавање
 1:500 

5. Водоводна и канализациона мрежа и објекти
 1:500 

6. Електроенергетска и телекомуникациона 
мрежа и објекти 1:500 

7. Енергофлуиди 1:500 
 
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: 350-446/21            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, 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 – 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  26.05.2021. год., донела је 

 
ИЗМЕНE И ДОПУНЕ  

 
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

КРУШЕВАЦ 2025 У ДЕЛУ ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ 8 
 

1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Увод 
 
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

("Сл. лист Града Крушевца, бр. 3/15“) рађен је по 
важећим прописима, а методолошки приступ у изради 
Измена Генералног урбанистичког плана Крушевац 
2025, у делу просторне зоне 8. (у даљем тексту: 
Измене плана) заснива се на задржавању основних 
одредница Генералног урбанистичког плана у тексту-
алном делу - у делу садржаја, назива и ознака 
поглавља, као и графичких прилога.  

Измена плана се односи на прерасподелу 
површина грађевинског и пољопривредног земљишта 
и планираних претежних намена у оквиру грађе-
винског земљишта, а ради усклађивања исказаних 
потреба за резервисањем површина за спорт и 
рекреацију, односно проширење грађевинског подру-
чја за комплекс хиподрома. На одређеној површини, 
које су у основној намени опредељене као пољо-
привредно земљиште, овим Изменама плана плани-
рано је грађевинско земљиште, са претежном наменом 
спорт и рекреација – хиподром.   

Измена плана обухвата назначене делове у Тексту-
алном делу, при чему се наводе само поглавља у којима 
се врше промене и назначене графичке прилоге.  

 
 1.2. Правни и плански основ за израду Изменa 

плана 
 
Правни основ за израду Измена плана: 
• 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, 31/19, 
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 Измена и допуна Генералног 
урбанистичког плана Крушевац 2025. у делу про-
сторне зоне 8. бр. 350-225/2021 ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 3/21) 

 
Плански основ за израду Измена плана:   

• Просторни план града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 4/11). 

 
2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА ПЛАНА  
 
Предмет Измене плана у обухвату Генералног 

урбанистичког плана Крушевац 2025. као основном 
планском документу, јужни део Рубне зоне „ИСТОК“, 
која је означена као „просторна зона 8“.   

Изменама плана су обухваћена следећа поглавља 
у Текстуалном делу:   

• ОПШТИ ДЕО, тачка 1.4. Опис граница 
грађевинског подручја, 

• ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ, тачка 3.8. 
Рубна зона „ИСТОК“; 

• ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА, 
тачка 4.1. Основна намена земљишта, подтачка 4.1.1. 
Грађевинско земљиште; 

• ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА, 
тачка 4.1. Основна намена земљишта, подтачка 4.1.2. 
Пољопривредно земљиште; 

• ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА, 
тачка 4.1. Основна намена земљишта, подтачка „4.1.5. 
Биланс основних намена земљишта;  

• 4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕ-
ЊА, тачка 4.2. Грађевинско подручје; 

• 4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕ-
ЊА, тачка „4.3. Намене површина које су претежно 
планиране у грађевинском подручју, подтачка „4.3.9. 
Спорт и рекреација;  

• 4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕ-
ЊА, тачка 4.3. Намене површина које су претежно 
планиране у грађевинском подручју, подтачка 4.3.10. 
Биланс површина грађевинског земљишта; 

• 5. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ, 
тачка 5.2. Општи урбанистички услови по наменама 
површина, подтачка 5.2.9. Спорт и рекреација; 

• 5. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ, 
тачка 5.3. Преглед претежних, допунских и пратећих 
намена по урбанистичким целинама. 

 
У Графичком делу приказани су само измењени 

прилози у обухвату Измена плана: 
Лист 3. - Планирано грађевинско подручје са 

поделом на просторне зоне 
Лист 4. - Планиране претежне намене површина 

по урбанистичким целинама 
Лист 5. - Планиране претежне, допунске и пратеће 

намене по урбанистичким целинама 
Лист 6. - План саобраћајне инфраструктуре 
 
3. ИЗМЕНА У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 
    ПЛАНА 
 
У текстуалном делу Генералног урбанистичког 

плана Крушевац 2025. („Службени лист града 
Крушевца, бр. 3/15“) уносе се следеће измене: 

У поглављу „1. ОПШТИ ДЕО“, тачка „1.4. Опис 
граница грађевинског подручја“ у оквиру алинеје КО 
ПАРУНОВАЦ  

Други пасус мења се и гласи:  
„Граница обухвата и планирану саобраћајницу 

(приступни пут за аеродром „Росуље“), која иде према 
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западу, од комплекса аеродрома до планиране трасе 
источне обилазнице, пресецајући следеће катастарске 
парцеле бр.: „Росуље“: 1559, 3163, 3143(пут), 1455/3, 
1454(цела), 1457/1, 1455/1, 1452, 1453, 1571, 1574, 
1448, 1575, 1411, 1410, 1409, 1576, 1408, 1407, 1416, 
1583, 1585, 1586, 1582/2, 1400, 1399, 3142(пут), 1376, 
1375, 1374, 1591, 1592, 3141(пут), 1370, 1373, 1371, 
1597, 1598, 1599, 1358, 3140(пут), 1357, 1606, 
3119(пток), 1608/1, 1611/1, 1612/1, 1614/1, 1614/2, 
1615, 1616, 1612/2, 1626, 1627, 1617, 1618, 1619, 1620, 
3139(пут), 1651, 1652, 1625, 1654, 1655, 1656, 1671, 
1670, 3120/1(поток), 2062, 2063/2, 2063/1, 2064/1, 
2065/4, 2065/7 и 2065/2 све КО Паруновац до линије 
експропријације за источну обилазницу Крушевца.“ 

Иза другог пасуса, додаје се нови пасус који 
гласи:   

„Граница затим, од места где планирана саобра-
ћајница пресеца  к.п. 1358 и долази до пута 
(к.п.бр.3140), одакле скреће према југу и иде источном 
границом к.п. 3140 (пут), који обухвата и у истом 
правцу долази до тромеђе к.п. 3140, 2234 и 3119 (река), 
одакле пресецајући реку скреће према југозападу и 
иде до границе КО Паруновац и КО Велико Головоде, 
односно до јужне границе ГУП-а. Од те тачке граница 
скреће према западу и прати границу ГУП-а, односно 
границу катастарских општина (КО Паруновац и КО 
Велико Головоде), обухватајући к.п. 3154 (пут), до 
тромеђе КО Паруновац, КО Велико Головоде и КО 
Мало Головоде. Граница затим прати границу 
катастарских општина (Мало Головоде и Велико 
Головоде) односно границу ГУП-а и иде према 
југозападу, обухватајући катастарске парцеле у делу 
КО Мало Головоде, све до линије експропријације за 
источну обилазницу.“     

 
У поглављу „3. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ 

ЗОНЕ“, тачка 3.8. Рубна зона „ИСТОК“, пасус 
шести, после речи „у Паруновцу и Капиџији.“ уместо 
тачке ставља се зарез и додаје текст:  

„као и површина за спорт и рекреацију – 
хиподром, у циљу унапређења коњичког спорта и 
туристичке промоције града.“   

У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИ-
ЧКА РЕШЕЊА“, тачка „4.1. Основна намена 
земљишта“, подтачка „4.1.1. Грађевинско земљи-
ште“ први пасус мења се и гласи:   

„Укупна површина грађевинског земљишта 
износи 3.644ха, односно 48,3% од укупне површине 
обухвата плана (7.537ха). Површина грађевинског 
земљишта је повећана у односу на постојеће стање за 
888ха.“  

У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧ-
КА РЕШЕЊА“, тачка „4.1. Основна намена 
земљишта“, подтачка „4.1.2. Пољопривредно 
земљиште“, први пасус мења се и гласи: 

„Укупна површина пољопривредног земљишта је 
3.044ха, или 40,4% од укупне површине у обухвату 
плана и заступљено је у рубним просторним зонама, 
између границе грађевинског подручја и границе 
плана. Укупна површина пољопривредног земљишта 
се смањује за око 876ха у односу на постојеће стање.“  

У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИ-
ЧКА РЕШЕЊА“, тачка „4.1. Основна намена 

земљишта“, подтачка „4.1.5. Биланс основних 
намена земљишта“, брише се „Табела бр. 4.1. Биланс 
површина основних намена земљишта“ и замењује 
табелом и текстом који гласи:   

 
Табела бр. 4.1. Биланс површина основних намена 

земљишта: 
 

Основна намена  

земљишта 

Површина 

постојеће планирано 

(ха) (%) (ха) (%) 

Пољопривредно земљиште 3.920 52,0 3.044 40,4 

Шуме и шумско земљиште 697 9,2 685  9,1 

Воде и водно земљиште 164  2,2  164  2,2 

Грађевинско земљиште 2.756  36,6 3.644 48,3 

Укупно 7.537 100 7.537 100 

 
 

У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИ-
ЧКА РЕШЕЊА“, тачка „4.2. Грађевинско подру-
чје“, пасус шест, мења се и гласи:    

„Планирано грађевинско подручје повећано је за 
965ха, у односу на постојеће стање и заузима 
површину од око 3.800ха или око 50% од укупне 
површине плана.“  

 
У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИ-

ЧКА РЕШЕЊА“, тачка „4.3. Намене површина које 
су претежно планиране у грађевинском подручју“, 
подтачка „4.3.9. Спорт и рекреација“ иза првог ста-
ва, додаје се нови став који гласи: 

 
У јужном делу Рубне зоне „Исток“ планирана је 

површина за спорт и рекреацију – хиподром, који 
поред спортско рекреативне има и едукативну, 
еколошку и туристичку сврху. 

У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИ-
ЧКА РЕШЕЊА“, тачка „4.3. Намене површина 
које су претежно планиране у грађевинском 
подручју“, подтачка „4.3.10. Биланс површина 
грађевинског земљишта“, Табела бр. 4.6. – Биланс 
површина грађевинског земљишта по претежним 
наменама, бришу се редови табеле: Спорт и 
рекреација и Укупно и замењују текстом који гласи: 

 

Спорт и 
рекреација 

23 0,8 62 1,7 

Укупно 2.756  100  3.634 100 

  

У поглављу „5. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ 
УСЛОВИ, тачка 5.2. Општи урбанистички услови 
по наменама површина, подтачка 5.2.9. Спорт и 
рекреација, Тип СР-03 

у првом ставу, иза речи „терени за мини голф“ 
додаје се реч „ хиподром“. 

у другом ставу, иза речи „санитарни чвор“, 
додаје се реч „трибине на отвореном“. 
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У поглављу „5. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ 
УСЛОВИ, тачка 5.3. Преглед претежних, допун-
ских и пратећих намена по урбанистичким 
целинама, Табела бр. 5.21. – Просторна зона 8 - 
Рубна зона „ИСТОК“, иза реда/ознаке 8.7. допуњује 
се новим редом и текстом који гласи: 

 

8.8. 

спорт и 

рекре- 

ација 

СР-03 

комерци- 

јалне дела- 

тности 

КД-02 

КД-041 

заштитно 

зеленило 
-- 

   

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВО0ЂЕЊЕ ИЗМЕНА 
    ПЛАНА 
 
4.1.  Примена Измена плана  
 
Доношењем ових Измена плана, основни плански 

документ Генерални урбанистички план Крушевац 
2025 (Службени лист града Крушевца, бр. 3/15), као и 
Измене Генералног урбанистичког плана Крушевац 
2025 у делу урбанистичких целина 5.10, 10.2 и 5.11 
(Службени лист града Крушевца, бр. 4/19) остају на 
снази и примењују се у свему, осим у делу који се 
односи на наведена поглавља и приложене графичке 
прилоге ових Измена и допуна.  

 
4.2. Ступање на снагу  
 
Ове Измене и допуне плана ступају на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-447/21            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, 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 – 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 26.05.2021. год., донела је 

 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ИСТОК 5“ У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 

8.5 И 8.4 У КРУШЕВЦУ 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
 
1.1. Увод 
 
Обзиром да је План генералне регулације „Исток 

5“ ("Сл. лист Града Крушевца", бр. 04/19), рађен по 
важећим прописима, методолошки приступ у изради 
Измена и допуна Плана генералне регулације “ Исток 
5“ у делу урбанистичке целине 8.5 и  8.4 у Крушевцу 
(у даљем тексту Измена плана) заснива се на 
задржавању основног Плана генералне регулације 
„Исток 5“ у потпуности – у делу садржаја, назива и 
ознака поглавља, као и графичких прилога. 

Измена се односи и обухвата само назначене 
делове текста и графичке прилоге који се мењају, при 
чему се наводе само поглавља у којима се врше 
промене. 

У графичком прилозима приказани су само 
графички прилози који су измењени и то: 

• Начин коришћења земљишта 
• Планирана претежна намена површина 
• План саобраћајнице и регулационо нивела-

циони план 
• Урбанистичка регулација и нивелација за део 

плана за који није предвиђено доношење плана 
детаљне регулације за целину 8.5 и подцелине 8.4.1.и 
8.4.2. 

• План површина јавне и остале намене 
• Спровођење плана 
• Електроенергетика и тк мрежа 
• Аналитичко геодетски елементи за пренос, 

СКИЦА 23 
За поглавља која нису наведена у овом 

Измењеном и допуњеном ПГР „Исток 5“ у делу 
урбанистичке целине 8.5 и 8.4 у Крушевцу, у 
потпуности важи текст из основног планског 
документа – План генералне регулације „Исток 5“ у 
Крушевцу“ објављеног у "Сл. лист Града Крушевца", 
бр. 4/19). 

Посматрани простор обухваћен Изменом  и допу-
ном Плана генералне регулације „ИСТОК 5“ у делу  
урбанистичких целина 8.4 и 8.5, оивичен је државним 
путем IIA реда бр.215 (Капиџијска), општинским 
путем Дедина-Текије-Капиџија и општинским путем 
О27 (регионални пут 221 б) Добромир 

 
1.2. Правни и плански основ за израду Измене 

плана 
 
Правни основ за израду Измене плана генералне 

регулације: 
 
• Закон о планирању и изградњи (Службени 

гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 
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одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 
9/2020) у даљем тексту Закона. 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања(„Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

• Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник РС“, бр. 32/2019); 

• Одлука о изради Измене и допуне плана 
генералне регулације „Исток 5“ у делу урбанистичке 
целине 8.5 и 8.4 у Крушевцу I бр. 350-222/2021 од 
19.03.2021. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
03/21). 

• Одлука о неприступању изради Стратешке 
процене утицаја Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Исток 5“ у делу урбанистичке целине 8.5 
и 8.4 у Крушевцу на животну средину IV бр. 350-
214/2021 („Службени лист града Крушевца“, бр. 
03/21). 

Плански основ за израду Плана генералне 
регулације:  

• Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15). 

 
2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
 
Предмет Измене и допуне Плана генералне 

регулације „Исток 5“ у делу урбанистичке целине 8.5 
и 8.4 у Крушевцу су урбанистичке целине 8.5 и 8.4, 
односно деo подцелинe 8.4.1. које подразумевају 
повезивање тих урбанистичких целина саобра-
ћајницом, које су у оквиру Плана генералне 
регулације „Исток 5“, као  основном планском 
документу, означене као урбанистичка целина 8.5 и 
8.4 и формирање нове урбанистичке подцелине 8.4.5. 

У обухвату граница Измена плана је простор око 
постојећег општинског пута  Обр.26 Паруновац – 
Текије – Дедина и Обр. 27 за Добромир, у појасу 
ширине око 10м, у оквиру регулације приступног пута 
за комплекс посебне намене.  

Парцеле које су у обухвату  Измењеног и 
допуњеног плана генералне регулације „Исток 5“ су: 

Целе катастарске парцеле: 3795/4 КО Текије; 
 
450/3; 450/4; 450/6; 450/5; 451/3; 452/3; 454/3; 

455/7; 455/8; 455/9; 456/3; 457/5; 457/6; 458/3; 459/3; 
632/3; 635/3; 636/4; 638/3; 661/4; 661/5; 661/6; 662/3; 
662/4; 663/2 и 652/8 све КО Капиџија и  

 Делови катастарских парцела: 4199; 3817/3; 
3817/11; 3817/7; 3817/12; 3816; 3815; 3811; 3810; 
3809/1; 3809/2; 3794; 3795/3; 3795/2; 3795/1; 3796/2; 
3796/1; 3796/3; 3784; 3783; 3782; 3781/2; 3781/1; 
3768/2; 3768/1; 3767/2; 3750/1; 3750/3; 3750/2; 3749; 
3748; 3746; 3745; 3743; 3742; 3741; 3740; 3738; 3680; 
3681; 3682; 3683/2; 3683/1; 3730/2; 3730/1; 3723; 3719; 
3718; 3715; 3714; 3711; 3710/3; 3710/4; 3710/1; 3710/2; 
3785/2, 3787/7; 3787/5; 3787/2; 3787/6; 3786; 3787/4; 
3787/1; 3788/1; 3788/4; 3789; 3790; 3791; 3792; 3793 и 
4221 (заједнички пут) све КО Текије;  

1514(заједнички пут); 1504/1(пут); 402; 403; 404/1; 
404/2; 405; 406; 407; 408; 418/1; 418/2; 419; 450/1; 

450/2; 451/1; 452/1; 454/1; 457/4; 458/2; 636/3; 638/2; 
660/1; 660/2; 661/2; 661/3; 662/2; 662/1; 663/1;652/1; 
652/2; 649; 639/3; 451/2; 453; 457/1; 460/2; 399 (пут); 
400; 153; 152; 151; 150; 149; 148; 142/1; 142/2; 141; 
140/1; 136 (пут); 4221 (заједнички пут) и 135 све КО 
Капиџија. 

 
Планираном саобраћајницом створили би се 

услови за формирање регулације за изградњу 
поменуте саобраћајнице као прикладног пута, 
односно безбедног пута,  за локацију Окружног 
затвора, односно Казнено поправног завода.  

Изменама су обухваћена следећа поглавља: 
 
2.1. Концепција уређења 
            2.2.2.2. Урбанистичка целина 8.4. 
 
2.3. Претежна намена земљишта 
      2.3.1. Грађевинско земљиште 
     2.3.2. Земљиште ван границе грађевинског 

подручја 
 
2.5. Биланси површина 
 
2.6. Услови за уређење површина и објеката јавне 

намене  
        2.6.1. Услови за уређење и изградњу 

површина и објеката јавне намене, попис парцела          
и опис локација по урбанистичким целинама за делове 
плана за директну примену, 

 2.6.2. Попис парцела за површине јавне 
намене 

2.6.4. Услови за уређење саобраћајне и комуналне  
инфраструктуре,                                            

      2.6.4.1. Саобраћајна инфраструктура и 
нивелација 

2.7. Услови за уређење пољопривредног 
земљишта 

3.2. Правила грађења за делове Плана за које није 
предвиђено доношење Планова  детаљне регулације 
(директна примена плана) 

      3.2.1. Посебна правила грађења по урбани-
стичким целинама и подцелинама 

 
3. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 

ПЛАНА 
 
1.5. Опис границе обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
У оквиру  овог поглавља дат је опис границе овог 

Измењеног и допуњеног Плана који једним делом 
захвата урбанистичке целине 8.4 и 8.5, као и 
подцелину 8.4.1 и пољопривредно земљиште. 

Граница комплекса обухваћена Изменом и 
допуном  ПГР-а " Исток 5 "у урбанистичким целинама 
8.4 и 8.5 (у даљем тексту граница) почиње, у северном 
делу комплекса, у смеру казаљке сата, и то :     

Кроз К.О. Текије, почиње од тромеђе кп. бр. 4199 
(улица Вукомана Милошевића); 3737 и 3738, где 
пресеца улицу к.п. бр. 4199 према североистоку до к.п. 
бр. 3680. На том месту граница се ломи према 
југозападу пресецајући следеће к.п. бр. 3680; 3681; 
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3682; 3683/2; 3683/1; 3730/2; 3730/1; 3723; 3719; 3718; 
3715; 3714; 3711; 3710/3; 3710/4; 3710/1; 3710/2; 
3785/2; 3787/2; 3787/5; 3787/2; 3787/6 и 3786, до 
раскрснице улица Вукомана Милошевића, улице 
Ртањске и пута к.п. бр. 4221. Скрећући према истоку 
граница даље пресеца следеће к.п. бр. 3786; 3787/4; 
3787/1; 3788/1; 3788/4; 3789; 3790; 3791; 3792 и 3793 
до пута к.п. бр. 4221 ( заједнички пут) тј. границе К.О. 
Текије и К.О. Капиџија.  

Кроз К.О. Капиџија граница наставља такође 
према истоку пресецајући к.п. бр. 1514 (заједнички 
пут), као и следеће к.п. бр. 402; 403; 404/1; 404/2; 405; 
406; 407; 408; 418/1; 418/2 и 419. Код те парцеле 
граница се ломи према југоистоку, пресецајући к.п. бр. 
1504/1 ( пут) и даље у истом правцу североистичном 
границом к.п. бр. 450/3 до пута за Добромир тј. улице 
Добромирске. Пресецајући исту, у истом правцу 
североисточном границом к.п. бр. 450/6, долази до 
четворомеђе к.п. бр. 450/6; 449/9; 449/2 и 450/1. На том 
месту граница се ломи према југу пресецајући 450/1; 
450/2; 451/1; 452/1 и 454/1. Граница наставља у истом 
правцу западном границом следећих к.п. бр. 455/3; 
455/2; 455/1; 456/1 и 457/3. Граница даље у истом 
правцу пресеца к.п. бр. 457/4 и 458/2, па пратећи 
западну границу к.п. бр. 459/2; 632/2; 635/2 у истом 
правцу даље пресеца к.п. бр. 636/3; 638/2; 660/1; 661/2; 
661/3; 662/2; 662/1 и 663/1 долази до раскрснице улица 
Капиџијске и Добромирске. Скрећући према западу 
северном границом улице Капиџијске ( к.п. бр. 1498), 
ломи се према северу другом страном улице 
Добромирске,  источном границом к.п. бр. 650 и 652/4, 
па пресеца 652/1; 652/2 и 649, па источном границом 
к.п. бр . 648/1; 648/2 и 648/3, па пресеца 639/3, па 
источном границом к.п. бр. 638/4; 638/1; 636/1; 635/1; 
632/1; 459/1; 458/1; 457/2; 457/1; 456/2; 455/6; 455/5; 
455/4; 454/2; 452/2 и 451/2. Граница се ломи према 
северозападу, североисточном границом к.п. бр. 451/2, 

па се ломи према западу пресецајући исту као и к.п. 
бр. 453. Граница наставља у истом правцу северном 
границом следећих к.п. бр. 454/2; 455/4; 455/5; 455/6; 
456/2, пресеца 457/1, па северном границом к.п. бр. 
457/2 наставља у истом правцу пресецајући к.п. бр. 
460/2; 399 ( пут ) и 400. Граница даље наставља у 
истом правцу тј. према западу северном границом, к.п. 
бр. 395/1; 401 ; 1503 ( пут) и 155, и даље пресецајући 
к.п. бр. 153;152; 151; 150; 149; 148; 142/1; 142/2; 141; 
140/1; 136 ( пут) и 135, до раскрснице к.п. бр. 1541( 
пут), улице Ртањске и улице Вукомана Милошевића 
тј. границе  К. О. Капиџија - К.О. Текије. 

Кроз К.О. Текије граница се ломи према северо-
истоку пресецајући улицу Ртањску југоисточном 
границом к.п. бр. 3818/1 и 3818/2 и даље у истом 
правцу пресецајући следеће к.п. бр. 3817/3; 3817/11; 
3817/7; 3817/12; 3816; 3815; 3811; 3810; 3809/1; 3809/2; 
3794; 3795/3; 3795/2; 3795/1; 3796/2; 3796/1: 3796/3; 
3784; 3783; 3782; 3781/2; 3781/1; 3768/2; 3768/1; 
3767/2; 3750/1; 3750/3; 3750/2; 3749; 3748; 3746; 3745; 
3743; 3742; 3741; 3740 и 3738 до тромеђе тј. места 
одакле је опис и започет. 

 
У текстуалном делу Плана генералне регулације 

„Исток 5“ у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
4/19) уносе се следеће измене: 

 
У правилима грађења, 
 У поглављу „2.1. Концепција уређења“, у 

поднаслову   2.2.2.2. Урбанистичка целина 8.4. 
Брише се реченица „Ова убанистича целина 

подељена је на 4 урбанистичке подцелине“ и додаје се 
Ова убанистича целина подељена је на 5 
урбанистичких подцелина,тако да се у табели 

„приказ планираних намена подцелина у оквиру 
урбанистичке целине 8.4, додаје урбанистичка 
подцелина 8.4.5. и табела гласи:

 
приказ планираних намена подцелина у оквиру урбанистичке целине 8.4. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 
(допунска) намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.4.1. 
директна 
примена становање 

ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности КД-02 

привредне делатности ПД-03, 
ПД-02 

спорт и рекреација 
СР-02, 
СР-03 

јавне функције црква, МЗ 

8.4.2. 
директна 
примена становање 

ПС-03 
 

комерцијалне 
делатности КД-02 

привредне делатности 
 ПД-03 

заштитно зеленило          / 

8.4.3. ПДР становање ПС-03 
привредне 
делатности 

ПД-03 
 

парк суседства           / 

8.4.4. ПДР становање ПС-03 привредне 
делатности 

ПД-03 
 

заштитно зеленило           / 

8.4.5. 
директна 
примена 

саобраћајн
ица 

/ / / / / 
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У поглављу 2.3. Претежна намена земљишта
  

У првом ставу наведено је: 
„Земљиште у обухвату Плана подељено је на 

земљиште у:  
• грађевинском подручју (површине јавне и 

површине за остале намене)  
 

•  земљиште ван границе грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско и водно)“ 

 
Овим Планом се мењају нумерички подаци 

грађевинског подручја и земљишта ван грађевинског 
подручја тако да табела гласи: 

 

 

претежна намена земљишта 

постојеће 
стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

грађевинско подручје (јавне и остале 
намене) 

244.97 18.04 330.9 24.36 +85.93 +6.32 

земљиште ван граница грађевинског 
подручја (пољопривредно, шумско, 
водно) 

1113.03 81.96 1027.1 75.64 -85.93 -6.32 

УКУПНО 1358.0 100 1358.0 100  
 

 
У поглављу 2.3.1. Грађевинско земљиште, у 

поднаслову Опис границе грађевинског подручја: 
 У делу текста који каже:„У грађевинском реону 

ПГР-а „Исток 5“, грађевинским подручјем за 
новопројектоване саобраћајнице предвиђене су и 
следеће катастарске парцеле, односно њихови делови 
и то:“ 

После датог пописа  катастарских парцела које су 
у грађевинском подручју и после пописа кат.парцела 
у грађевинском реону ПГР-а „Исток 5“, за 
новопројектоване саобраћајнице додаје се текст који 
гласи: 

• Саобраћајница која повезује урбанистичку 
целину 8.4 и 8.5 , која је предмет измена и допуна ПГР 
„ИСТОК 5“ састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 457/4; 458/2; 636/3; 638/2; 660/1; 661/2; 661/3; 
639/3; 652/1; 652/2; 649; 660/21;504/1; 402; 403; 404/1; 
404/2; 405; 406; 407; 408; 418/1; 418/2; 419; 451/2; 453; 
460/2; 399; 400; 153; 152; 151; 150; 149; 148; 142/1; 
142/2; 141; 140/1; 136; 135 и 1514   и целих к.п.бр.: 
450/6; 450/5; 451/3; 452/3; 454/3; 455/7; 455/8; 455/9; 
456/3; 457/5; 457/6; 458/3; 459/3; 632/3; 635/3; 636/4; 
638/3; 661/4; 661/5; 661/6; 662/3; 662/4; 663/2 ;652/8 
;115/3, 142/5, 142/6, 142/8 и 162 

све КО Капиџија, од делова катастарских  парцела 
бр.: 3786; 3787/4; 3787/1; 3788/1; 3788/4; 3789; 3790; 
3791; 3792 и 3793 све КО Текије и  од делова 

катастарских  парцела бр.: 4199; 3817/3; 3817/11; 
3817/7; 3817/12; 3816; 3815; 3811; 3810; 3809/1; 3809/2; 
3794; 3795/3; 3795/2; 3795/1; 3796/2; 3796/1; 3796/3; 
3784; 3783; 3782; 3781/2; 3781/1; 3768/2; 3768/1; 
3767/2; 3750/1; 3750/3; 3750/2; 3749; 3748; 3746; 3745; 
3743; 3742; 3741; 3740; 3738; 3680; 3681; 3682; 3683/2; 
3683/1; 3730/2; 3730/1; 3723; 3719; 3718; 3715; 3714; 
3711; 3710/3; 3710/4; 3710/1; 3710/2; 3785/2, 3787/7; 
3787/5; 3787/2; 3787/6 и 3786 и целе к.п.бр. 3795/4 све 
КО Текије 

У поглављу 2.3.2. Земљиште ван границе 
грађевинског подручја мења се нумеричка вредност 
земљишта ван граница грађевинског подручја и она 
сада гласи: 

Планирана намена земљишта ван граница грађе-
винског подручја обухвата пољопривредно, шумско и 
водно земљиште. 

Површина земљишта ван граница грађевинског 
подручја износи 1027.1 ха. 

 
У поглављу 2.5. Биланси површина 
мењају се нумерички подаци у табелама: 
1. биланс површина земљишта у грађевинском 

подручју / у табели / 
2. биланс површина земљишта ван грађевинског 

подручја везано за саобраћајне и пољопривредне 
површине, тако да табела сада гласи: 

 
Биланс површина земљишта у грађевинском подручју 

 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % 
(ха) 

 
становање 133.27 54.4 159.67 48.4 +26.40 
јавне функције 42.61 17.4 42.61 12.9 - 
привредне делатности 22.63 9.2 36.03 10.9 +13.40 
комуналне делатности 2.56 1.0 3.17 0.9 +0.61 
спорт и рекреација 2.12 0.9 5.53 1.7 +3.41 
посебна намена - - 25.89 7.9 +25.85 
парк суседства - - 0.66 0.2 +0.66 
рејонски парк - - 3.29 1.0 +3.29 
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парк-шума  - - 1.2 0.4 +1.20 
заштитно зеленило - - 9.65 2.9 +9.65 
саобраћајне површине 23.51 9.6 43.20 13,0 +19,69 
неизграђено грађевинско 

земљиште 
18.27 7.5 - - -18.27 

УКУПНО 244.97 100 330.9 100  

 

Биланс површина земљишта ван грађевинског подручја 

 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

      (ха) % (ха) % (ха) 
пољопривредне површине 857.20 77.0 772.49 75.2 -84.71 
шумско 249.03 22.4 247.81 24.1 -1.22 
водно 6.80 0.6 6.80 0.7 - 

УКУПНО 1113.03 100 1027.10 100 
-

85.93 
 

 
 
У поглављу 2.6. Услови за уређење површина и 

објеката јавне намене  
Поднаслов 2.6.1. Услови за уређење и изградњу 

површина и објеката јавне намене, попис парцела 
и опис локација по урбанистичким целинама за 
делове плана за директну примену, после 
Урбанистичке подцелине 8.4.2. додаје се урбани-
стичка подцелина 8.4.5., тако да текст сада гласи: 

 
Урбанистичка подцелина 8.4.5. 
        саобраћајне површине 
 
У поднаслову 2.6.2. Попис парцела за површине 

јавне намене 
У коме су наведене  парцеле опредељене за 

површине и објекте јавне намене, где су пописане 
саобраћајнице на крају пописаних парцела додати. 

• новопланирана саобраћајница која повезује 
урбанистичку целину 8.4 и 8.5, односно подцелина 
8.4.5 

Грађевинска парцела. Бр. 1 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 457/4; 
458/2; 636/3; 638/2; 660/1; 661/2; 661/3; 639/3; 652/1; 
652/2; 649 и 660/2 и целих к.п.бр.: 450/6; 450/5; 451/3; 
452/3; 454/3; 455/7; 455/8; 455/9; 456/3; 457/5; 457/6; 
458/3; 459/3; 632/3; 635/3; 636/4; 638/3; 661/4; 661/5; 
661/6; 662/3; 662/4; 663/2 и 652/8 све КО Капиџија.  

Грађевинска парцела. Бр. 2 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1504/1; 
402; 403; 404/1; 404/2; 405; 406; 407; 408; 418/1; 418/2; 
419; 451/2; 453; 460/2; 399; 400; 153; 152; 151; 150; 149; 
148; 142/1; 142/2; 141; 140/1; 136; 135 и 1514  и целих 
к.п.бр.: 115/3, 142/5, 142/6, 142/8 и 162 све КО 
Капиџија. 

Грађевинска парцела. Бр. 3 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 3786; 
3787/4; 3787/1; 3788/1; 3788/4; 3789; 3790; 3791; 3792 
и 3793 све КО Текије.  

Грађевинска парцела. Бр. 4 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4199; 
3817/3; 3817/11; 3817/7; 3817/12; 3816; 3815; 3811; 
3810; 3809/1; 3809/2; 3794; 3795/3; 3795/2; 3795/1; 
3796/2; 3796/1; 3796/3; 3784; 3783; 3782; 3781/2; 

3781/1; 3768/2; 3768/1; 3767/2; 3750/1; 3750/3; 3750/2; 
3749; 3748; 3746; 3745; 3743; 3742; 3741; 3740; 3738; 
3680; 3681; 3682; 3683/2; 3683/1; 3730/2; 3730/1; 3723; 
3719; 3718; 3715; 3714; 3711; 3710/3; 3710/4; 3710/1; 
3710/2; 3785/2, 3787/7; 3787/5; 3787/2; 3787/6 и 3786 и 
целе к.п.бр. 3795/4 све КО Текије.  

 
У поднаслову 2.6.4. Услови за уређење 

саобраћајне и комуналне  инфраструктуре, подна-
слов 2.6.4.1. Саобраћајна инфраструктура и ниве-
лација у Техничким карактеристиамае саобра-
ћајница  иза првог става додати текст који гласи: 

 
Саобраћајница која повезује урбанистичке целине 

8.4 и 8.5. односно саобраћајница која чини подцелину 
8.4.5. је ширине коловоза 7м са регулацијом датој у 
графичком прилогу. 

--- Минимална ширина регулације је 10,0м 
--- Ширина коловоза саобраћајнице је 7,0m 
--- На основу сагледаних услова на терену и одре-

ђене нивелације терена, као начин дренирања и 
одводњавања простора предлаже се гравитационо 
одвођење воде 

--- Подужни пад саобраћајнице се креће у 
границама од 0,10% до 7,73%. 

 
У односу на државни пут предмет израде 

нивелационог плана је са северне стране. 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. 

Читав посматрани комплекс генерално пада ка 
југу, тј. према државном путу. 

На целокупном посматраном нивоу блока, а за 
уклапање постојећег терена који је по конфигурацији 
брдовит, подужни нагиб се креће у границама од 
0,10% до 7,73%. Подужни падови су усвојени на 
основу сагледавања постојећег стања њиховог 
уклапања са саобраћајницама. Растојање између ових 
тачака је дато до тачности на 1цм, са падом на тој 
деоници израженим у процентима и са смером пада.  
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На основу сагледаних услова на терену и одређене 
нивелације терена, као начин дренирања и 
одводњавања простора предлаже се гравитационо 
одвођење воде.  

У нивелационом смислу, постојеће стање се 
максимално могуће  задржава.  

У поднаслову 2.7. Услови за уређење пољо-
привредног земљишта  

Мења се нумеричка вредност пољопривредног 
земљишта, тако да сада текст гласи: 

Пољопривредно земљиште заузима површину од 
772.49ха или 75.2% од укупне површине обухвата 
плана. У односу на постојеће стање смањено је за 
84.71ха, највише на рачун грађевинског земљишта.  

У поднаслову 3.2. Правила грађења за делове 
Плана за које није предвиђено доношење Планова  
детаљне регулације (директна примена плана) 

 
У поднаслову 3.2.1.Посебна правила грађења по 

урбанистичким целинама и подцелинама, додаје се 
следећи поднаслов: 

 
 

3.2.1.3а. Урбанистичка подцелина 8.4.5. са следећим текстом 
 

приказ планираних намена у оквиру урбанистичке целине 8.4.5. 

 

Ознака урб. подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) 
намена 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.4.5. директна примена саобраћајница / / / / / 

 
 
Претежна намена 
 
    •  Саобраћајница 
 
- Правила за изградњу саобраћајнице дата су у тачки 3.1. Општим правилима грађења у Плану генералне 

регулације ( тачке 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.2.) 
- Ширина приватног пролаза на  парцели изузетно може бити 2,0м ако је то затечено стање. 
- Одстојање објеката од регулационе линије утврђено је у граф.прилогу бр. 5.2. 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
Не постоји компатибилна намена 
 
Пратеће намене 
 
Не постоји пратећа намена 
 
 
СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.7. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
        
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
  I Број: 350-447/21                            ПРЕДСЕДНИК, 
           Предраг Вукићевић, с.р. 
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156 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

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 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 26.05. 2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ИСТОК  5" У  КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 8.8. 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне  Плана  

генералне регулације  „Исток 5“ у Крушевцу  у делу 
урбанистичке целине 8.8.(у даљем тексту: Измене и 
допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
У обухвату Измена Плана је део просторне зоне 

8., односно урбанистичка целина 8.8. укупне повр-
шине око 47,0ха, у крајњем југозападном делу плана, 
односно простор између планиране источне 
обилазнице на западу, коридора планиране приступне 
саобраћајнице за Аеродром Росуље са севера, 
постојећа улица Милана Коњовића је источна граница 
и са југа до границе ПГР-а, све КО Паруновац.    

Граница Измена Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта 
Плана.  

 
Члан 3. 

 
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

("Службени лист града Крушевца", бр. 3/15) и 
Измене и допуне ГУПа Крушевац 2025 у делу 
просторне зоне 8 ("Службени лист града 
Крушевца“, бр. --/21): 

Рубна зона „ИСТОК“ – „До источне границе 
обухвата плана налази се рубна зона коју чине насеља: 
Капиџија и Текије, ка југу Паруновац, и ка северу 
насеља Дедина и Макрешане, са претежном наменом 
периурбаног становања...“  

„Значајне површине ове зоне су ван граница гра-
ђевинског подручја чија је основна намена пољо-
привредно земљиште.“ 

Урбанистичка целина 8.8. са планираном пре-
тежном наменом спорт и рекреација, специјализовани 
центар – хиподром, за развој коњичког спорта и 
туристичку презентацију.     

За израду плана користиће се дигитални 
катастарски план или ажурни ортофото достављен од 
стране РГЗ-а или КТП оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.   

 
Члан 4. 

 
План генералне регулације „ИСТОК 5“ 

("Службени лист града Крушевца", бр. 4/2019) 
определио је планиране урбанистичке целине и 
концепт уређења целина са планирани претежним 
наменама. Изменама ГУП-а опредељена је површина 
за спорт и рекреацију - хиподром.    

Измене Плана се односе на организацију и 
уређење површина јавне намене и стварање услова за 
уређење локације планиране за хиподром у 
урбанистичкој целини 8.8., што подразумева 
прерасподелу површина са претежно планираним 
наменама у делу просторне зоне, утврђивања јавног 
итереса и уређења и активирања ове функционалне 
целине у складу са планираном претежном наменом 
површина из плана вишег реда.  

 
Члан 5. 

 
Основни циљеви израде Измена Плана, плани-

рања и уређења простора: 
• Усаглашавање концепта уређења површина 

јавне намене са опредељењима развоја града и 
унапређења спорта и рекреације и туристичке понуде 
града;  

• Стварање услова за уређење и опремање 
предметне локације, односно активирање простора у 
складу са планираном наменом и решавање имовин-
ских односа.       

  
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања се не мења и 

заснива се на разради стратешких планских опре-
дељења развоја града и стварање услова за органи-
зовање и уређење површина у оквиру опредељених 
функционалних целина.   

Изменама плана дефинише се регулација и начин 
коришћења, уређења и заштите за урбанистичку 
целину 8.8. са планираном претежном наменом спорт 
и рекреација на отвореном – хиподром са пратећим 
површинама и објектима. Структура основних намена 
се задржава, а измене се односе на дефинисање 
правила уређења и коришћења површина у оквиру 
опредељене урбанистичке целине. 

              
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је два месеца, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
  

Члан 8. 
 
Средства за израду  Измене и допуне  Плана  

генералне регулације  „Исток 5“ у Крушевцу  у делу 
урбанистичке целине 8.8., обезбеђују се у буџету 
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Града Крушевца, а носилац израде је надлежни орган 
Градске управе града Крушевца, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Измене и допуне  Плана  
генералне регулације  „Исток 5“ у Крушевцу  у делу 
урбанистичке целине 8.8. поверавају се Јавном преду-
зећу за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 2.820.000,00 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 
Измене и допуне Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Поступак Измене и допуне  Плана спроводиће се 
на основу чл. 51.б Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон 
и 9/2020), по скраћеном поступку. У скраћеном 
поступку не спроводи се поступак раног јавног увида,                   
а поступак јавног увида траје најмање 15 дана.     

Излагање Нацрта Измене и допуне Плана 
генаралне 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: 350-449/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА ПЛАНА: 
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На основу члана 27. став 6., 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 26.05.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И“ (ДЕО ИСТОЧНЕ 

ОБИЛАЗНИЦЕ ОД ПЕТЉЕ  
"КРУШЕВАЦ-ИСТОК" ДО БИВОЉСКЕ 

УЛИЦЕ) 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

"ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И" (део источне обилазни-
це од петље „Крушевац – исток“ до Бивољске улице) 
(у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана обухвата деоницу планиране 

источне обилазнице од раскрснице улица Бивољске и 
Железничке до петље „Крушевац – исток“ у коридору 
аутопута Е – 761 деоница кроз Крушевац. Границом 
Плана обухваћене су катастарске парцеле које чине 
коридор планиране источне обилазнице, правца 
пружања од југа ка северу, све у КО Бивоље.          

План обухвата површину од око 6,0ха.  
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

Граница Плана обухвата деоницу планиране 
источне обилазнице од раскрснице улица Бивољске и 
Железничке до петље „Крушевац – Исток“ у коридору 
аутопута Е – 761 деоница кроз Крушевац. Границом 
Плана обухваћене су катастарске парцеле које чине 
коридор планиране источне обилазнице, правца 
пружања од југа ка северу, све у КО Бивоље.          

План обухвата површину од око 6,0ха.  
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
ПГР „СЕВЕР“ у Крушевцу ("Службени лист града 

Крушевца", бр. 7/2017), опредељује зоне за даљу 
разраду, односно израду планова детаљне регулације, 
од којих је један и предметни план, који обухвата део 
урбанистичке целине 6.4. односно потцелину 6.4.1. 
Планирана претежна намена: источна обилазница, 
односно планирана јавна саобраћајна површина са 

пратећом инфраструктуром. „За део ове урбанистичке 
подцелине (планирана саобраћајница) обавезно се 
доноси план детаљне регулације.“ Планирана саобра-
ћајница је у функцији усаглашавања са планским ре-
шењима и дефинисаним наменама у оквиру инфра-
структурног коридора аутопута Е-761, на основу 
ППППН за деоницу Појате – Крушевац и повезивања 
са петљом „Крушевац – Исток“.    

Подлога за израду плана је катастарско - топо-
графски план, оверен од стране лиценциране геодет-
ске организације.  

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања подразумевају 

детаљну разраду у складу са смерницама плана вишег 
реда и савременим стандардима планирања, уз 
усаглашавање са планским решењима Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора аутопутаЕ-761, деоница кроз Крушевац. 
Планирана претежна намена површина је дефинисана 
планом вишег реда, као јавна саобраћајна површина у 
функцији повезивања источне обилазнице у зони 
петље „Крушевац – Исток“.    

Концепција уређења простора усклађује се са 
резервисаним коридором за потребе изградње 
аутопута са пратећим сервисним саобраћајницама и 
функционално повезивање са постојећом и 
планираном саобраћајном матрицом.   

Основни принцип планирања, уређења и заштите, 
подразумева детаљну разраду површина у складу са 
смерницама из плана вишег реда, односно ширег 
простора, чиме се стварају услови за повезивање 
градске саобраћајне мреже са коридором аутопута Е-
761 и даљи развој дела северне индустријске зоне.     

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за функционало повезивање саобра-
ћајне матрице града и усаглашавање са планским 
решењима дефинисаним у оквиру коридора аутопута 
у зони петље „Крушевац – Исток“.   

Планирана претежна намена је јавна саобраћајна 
површина, а 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: 

• усклађивање са дефинисаним наменама у ок-
виру инфраструктурног коридора планираног ауто-
пута Е-761 Појате – Прељина, деоница кроз Крушевац;   

• унапређење и развој саобраћајне и основне 
комуналне инфраструктуре и детаљна намена повр-
шина и објекта.  

  
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања представљају 

смернице из плана вишег реда (ПГР СЕВЕР), који 
представља плански основ за израду предметног 
плана, као и усаглашавање са дефинисаним наменама 
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у оквиру коридора планираног аутопута Е-761. План 
детаљне регулације је основ за дефинисање површина 
јавне намене и даљи плански развој дела северне 
индустријске зоне.  

Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег реда. 
Структуру планираних претежних намена за планско 
подручје чине јавне саобраћајне површине у функцији 
заокруживања трасе источне обилазнице. Планирани 
развој усмерен је на дефинисање трајне регулације 
саобраћајнице и уређење јавних површина, које су 
неуређене и неизграђене и функционално повезивање 
предметне целине у оквиру северне инду-стријске зоне.     

 
Члан 7. 

 
  Рок за израду  Плана је 6 месеци, 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 регула-
ције поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 1.122.000,00 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: 350-451/21            ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 

ПРИКАЗ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27. став 6., 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 26.05.2021.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„НДУСТРИЈСКА ЗОНА Л“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације „ 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Л“ у Крушевцу  (у даљем 
тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
План обухвата источни део „северне индустријске 

зоне“ у оквиру ПГР-а Север, између планиране 
источне обилазнице и коридора аутопута Е-761 у зони 
петље „Крушевац – Исток“. Граница плана обухвата 
простор источно од планиране петље аутопута и дела 
источне обилазнице, која чини западну границу, 
коридор аутопута са сервисном саобраћајницом је 
северна граница, са истока граница прати   
некатегорисани пут, обухватајући део к.п.бр.3410/1, 
до к.п.бр.1422/1, одакле граница скреће према западу 
пресецајући к.п.1422/1, 1422/2, 1456, 1466, 1467, 1468, 
1479 и даље у истом правцу до појаса регулације 
планиране источне обилазнице, све у КО Бивоље, 
укупне површине од око 40,0 хектара.     

Граница обухвата Плана приказана је у 
графичком прилогу и може се сматрати прелими-
нарном, а коначна граница биће дефинисана у фази 
припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
План генералне регулације „Север“ у Крушевцу 

("Службени лист града Крушевца", бр. 7/2017) 
На основу ПГР-а Север опредељене су зоне и 

целине за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације, што се односи и на предметни план, који 
обухвата део урбанистичке целине 6.5. односно 
потцелину 6.5.1. „Урбанистичка потцелина за коју се 
обавезно доноси план детаљне регулације.“ 
Планирана претежна намена: привредне делатности, а 
допунске намене комерцијалне делатности, спорт и 
рекереација и пратећа комунална инфраструктура.  

Планом је дефинисана основна саобраћајна 
матрица, као и комплетно опремање комуналном 
инфраструктуром, „што је основ за развој привредних 
делатности, уређење неизграђених, као и формирање 
нових привредних зона, односно за њихово 
ефикасније привођење намени.“  

„Комерцијалне делатности планиране су као 
допунска намена, обзиром на трасе главних саобра-
ћајних коридора (планирани аутопут, северна и источ-
на обилазница, веза западне са источном обилазни-
цом) који чине планско подручје атрактивним за 
њихов развој.“   

Подлога за израду плана је катастарско-топо-
графски план, оверен од стране лиценциране геодет-
ске организације. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, заснивају се на 

смерницама плана вишег реда и савременим 
захтевима и стандардима планирања, чиме се стварају 
услови за уређење и опремање површина опредељене 
за развој привредних делатности. Планирана 
претежна намена је привредна делатност типа ПД-01 
са допунским комерцијалним наменама, спорт и 
рекреација и комплетно комунално опремање 
потребном комуналном инфраструктуром.    

Простор у обухвату Плана није изграђен, 
планирано је комплетно комунално уређење у складу 
са планираном наменом, као и усаглашавање са 
планским решењима из ППППН инфраструктурног 
коридора аутопута Е-761, деоница кроз Крушевац. 
Планирано је опремање инфраструктуром целокупног 
подручја и  привођење простора планираној намени.  

  
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање услова за 

уређење дела северне индустријске зоне и резерви-
сање простора за потребе изграње аутопута са сер-
висним саобраћајницама, као и опремање неизгра-
ђеног грађевинског земљишта, решавање имовинских 
односа, уређење и опремање локација потребним 
садржајима и одговарајућом комуналном инфра-
структуром.  

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 привредних 
делатности, решавање имовинских односа и комунално 
уређење и опремање дела северне индустријске зоне,  

• дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, уређење површина јавне намене и унапре-
ђење привредних делатности.  

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања је разрада 

планских решења из плана вишег реда и дефинисање 
површина јавне намене и даљи плански развој дела 
северне индустријске зоне. 

Планирана претежна намена је: привредна 
делатност, са пратећом комуналном инфраструктуром 
и објектима, уређење јавних површина, формирање 
појасева заштитног зеленила и сл. Планирани развој 
усмерен је на уређење површина које су неизграђене и 
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увођење компатибилних намена, које проистичу из 
планских решења за инфраструктурни коридор 
аутопута Е-761 (деоница кроз Крушевац).   

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на уређењу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре овог дела индустријске зоне и основ је 
за утврђивање јавног интереса и решавање имовинских 
односа ради уређења дела северне индустријске зоне.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 6 месеци, 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 регу-
лације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 1.984.000,00 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: 350-453/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

                
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 27. став 6., 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 26.05.2021.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

САОБРАЋАЈНИЦА „С2“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
САОБРАЋАЈНИЦА „С2“  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана обухвата коридор планиране 

саобраћајнице између ЦППОВ (Централно постро-
јење за пречишћавање отпадних вода) и коридора 
аутопута Е – 761 у зони петље „Крушевац – Исток“.  

Границом Плана обухваћени су делови следећих 
к.п.бр.: 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1039/2, 1117/1, 
1117/2, 1114, 1117/1, 1115, 1116,1112/1, 1111/1, све КО 
Бивоље, правца пружања од истока према западу до 
комплекса ЦППОВ.         

План обухвата површину од око 1,0ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
ПГР „СЕВЕР“ у Крушевцу ("Службени лист града 

Крушевца", бр. 7/17), опредељује зоне за даљу 
разраду, односно израду планова детаљне регулације, 
од којих је један и предметни план, који обухвата део 
урбанистичке целине 6.7. односно део потцелине 
6.7.1. Планирана претежна намена: комуналне дела-
тности - ППОВ са приступном саобраћајницом и 
пратећом инфраструктуром. „За део ове урбанистичке 
подцелине (планирана саобраћајница) обавезно се 
доноси план детаљне регулације.“ Локација централ-
ног постројења за пречишћавање отпадних вода, утвр-
ђена је планском документацијом из ранијег периода, 
„планом се оставља могућност њеног проширења.“ 
Планирана саобраћајница је у функцији приступног 
пута комплексу ЦППОВ, због обавезе усаглашавања 
са планским решењима и дефинисаним наменама у 
оквиру инфраструктурног коридора аутопута Е-761, 
на основу ППППН за деоницу Појате – Крушевац.    

Подлога за израду плана је катастарско-топограф-
ски 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, уз 

усаглашавање са планским решењима Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина. 
Планирана претежна намена површина је дефинисана 
планом вишег реда за комуналне делатности, односно 
Централно постројење за пречишћавање отпадних 
вода са приступном саобраћајницом.  

Концепција уређења простора усклађује се са 
резервисаним коридором за потребе изградње 
аутопута са пратећим сервисним саобраћајницама и 
функционално повезивање ЦППОВ са постојећом и 
планираном саобраћајном матрицом.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите, 
подразумева детаљну разраду површина у складу са 
смерницама из плана вишег реда, односно ширег 
простора, чиме се стварају услови за остаривање 
приступа комплексу централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода и даљи развој дела 
северне индустријске зоне.     

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за саобраћајним повезивањем 
централног постројења за пречишћавање отпадних 
вода са саобраћајном матрицом града и усаглашавање 
са планским решењима дефинисаним у оквиру 
коридора аутопута у зони петље „Крушевац – Исток“.   

Планирана претежна намена је комунална 
делатност ЦППОВ и део планиране саобраћајнице, 
која повезује комплекс постројења са градском 
саобраћајном мрежом. 

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: 

• усклађивање са дефинисаним наменама у 
оквиру инфраструктурног коридора планираног ауто-
пута Е-761 Појате – Прељина, деоница кроз 
Крушевац;   

• унапређење и развој саобраћајне и основне 
комуналне инфраструктуре и детаљна намена повр-
шина и објекта. 

  
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања представљају 

смернице из плана вишег реда (ПГР СЕВЕР), који 
представља плански основ за израду предметног 
плана, као и усаглашавање са дефинисаним наменама 
у оквиру коридора планираног аутопута Е-761. План 
детаљне регулације је основ за дефинисање површина 
јавне намене и даљи плански развој дела северне 
индустријске зоне.  

Планом се дефинише детаљна намена површина 
на основу смерница и планских решења из плана 
вишег реда. Структуру планираних претежних намена 
за планско подручје чине комуналне делатности 
односно ЦППОВ са приступном саобраћајницом. 
Планирани развој усмерен је на дефинисање трајне 
регулације приступне саобраћајнице и уређење јавних 
површина, које су неуређене и неизграђене и 
функционално повезивање предметне целине у 
оквиру северне индустријске зоне.    
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Члан 7. 
 
Рок за израду  Плана је 6 месеци, 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 регула-
ције поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 345.000,00 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: 350-454/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 

ПРИКАЗ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА: 
 

 
 
 



   27.05.2021.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                        129 
 

 

 

 

 

 

 

 
160 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

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 9/20), чл. 32. Правилника о садржини, начину 
и поступку израде докумената просторног и урбани-
стичког 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 26.05.2021. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ПАРК БАГДАЛА" У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ 

УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ А1 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне  Плана  

детаљне регулације  „Парк Багдала“  у  Крушевцу у 
делу урбанистичке подцелине А1(у даљем тексту: 
Измена и допуна Плана). 

 
 

Члан 2. 
 
Изменама Плана обухваћен је северозападни део 

парка, који је у оквиру ПДР-а „Парк Багдала“ 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2016) 
означен као урбанистичка подцелина А1, односно део 
к.п.бр. 2483/1 КО Крушевац, површине око 3,0ха.  

Граница обухвата Измена плана, приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прелими-
нарном. Коначна граница биће дефинисана у фази 
припреме Нацрта.  

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 14/16), којим су 
опредељени планови детаљне регулације, односно 
ПДР Парк Багдала и обухвата урбанистичку целину 
2.5. Планирана претежна намена: зелене и слободне 
површине, јавни парк са допунским и пратећим 
комерцијалним наменама. „У парку Багдала постоји 
више објеката спорта и рекреације а планира се 
употпуњавање постојећих као и изградња нових 
спортско-рекреативних садржаја у складу са општим 
урбанистичким условима.“ Планом генералне 
регулације одређене су зоне за које је обавезна израда 
планова детаљне регулације, са дефинисаним општим 
смерницама за израду плана.  
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Члан 4. 
 
Планирано уређење ове зоне усмерено је на 

опремање предметне локације у складу са планираном 
наменом. У процесу спровођења и реализације 
програма уређења парка и припреме локације за јавни 
санитарни чвор, уочене су неусаглашености у оквиру 
планираних намена у делу урбанистичке подцелине.       

Основни принцип планирања, подразумева 
детаљну разраду у складу са планом вишег реда и 
савременим захтевима и стандардима, посебно за 
површине и објекте јавне намене, чиме се стварају 
услови за уређење и опремање овог простора у складу 
са наменом.       

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати односе се на стварање 

услова за реализацију јавног санитарног чвора и 
спровођење пројеката на уређењу и опремању 
конкретне локације у складу са дефинисаном 
наменом.    

Основни циљеви израде Измена Плана, плани-
рања и уређења простора: 

• детаљна намена површина у делу урбани-
стичке целине и рационално коришћење дела парка, 

• усаглашавање урбанистичких параметара, са 
програмским опредељењима града.     

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, ПГР-а Центар, који представља плански основ за 
израду предметног плана. Изменама плана се 
дефинише детаљна намена у делу подцелине и 
стварање услова за уређење јавног санитарног чвора и 
функционално прилагођавање планираној намени.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је три 

месеца, 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 регула-
ције поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 565.000,00 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 
Измена и допуна Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Поступак Измена и допуна  Плана спроводиће се 
на основу чл. 51.б Закона о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), 
по скраћеном поступку. У скраћеном поступку не 
спроводи се поступак раног јавног увида, а поступак 
јавног увида траје најмање 15 дана.     

Излагање нацрта Измена и допуна Плана детаљне 
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: 350-455/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ИЗМЕНА ПЛАНА: 

 

 

 
 

 

 
 

 

Обухват Измена плана у оквиру ПДР-а Парк Багдала: 
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161 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним преду-

зећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 15. 
Одлуке о оснивању ЈКП „Градска топлана“ 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 одржаној 
26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Градска топлана“ Крушевац број 17/1 од 
29.04.2021. године, којом се врши измена Програма 
пословања за 2021.године. Додаје се кредитно заду-
жење у износу од 500.000.000,00 динара. 

 
II - Саставни део измене и допуне Програма 

пословања ЈКП “Градска топлана“ Крушевац за 2021. 
годину је табеларни приказ који се налази у прилогу. 

 
III – Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-34/21              ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
162 
На основу члана 22. став 1. тачка 11. и 69. став 1. 

тачка 9. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 
РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 15. Одлуке о органи-
зовању 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 одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донелa је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног од-

бора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац број 20/08 
од 13.05.2021. године за давање средства обезбеђења  
путем јемства ради дугорочног кредитног задужења 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац код „Поштанске 
штедионице“ а.д. Београд у износу од 500.000.000,00 
динара, са роком враћања од 48 месеци (уз грејс 
период од 12 месеци), уз обавезу ЈКП „Градска 
топлана“ Крушевац да изда предузећу ЈКП „Водовод-
Крушевац“ Крушевац валидне инструменте обезбе-
ђења плаћања који се могу активирати у случају 
активирања инструмената јемства и којом се овла-
шћује директор предузећа ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац да потпише уговор и сву пратећу доку-
ментацију везану за предметно кредитно задужење 
као и да преда средства обезбеђења.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-36/21              ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

163 
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 оснивању Јавног кому-
налног предузећа „Водовод Крушевац“ Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2013 – 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 одржаној 
26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања ЈКП „Водовод Крушевац“ Кру-
шевац за 2021. годину, које је донео Надзорни одбор 
Одлуком број 20/2 на седници одржаној дана 
13.05.2021. године и то: 

  
I - Брише се  у целости део: 
„Врста прихода/расхода“ и замењује се са новим: 

„Врста прихода/расхода“ (у прилогу). 
 
II- У Прилогу 3: брише се у целости табела: 

„Биланс стања“ и замењује са новом табелом: „Биланс 
стања“ (у прилогу) 

 
III- У Прилогу 3a: брише се у целости табела: 

„Биланс успеха“ и замењује са новом табелом: 
„Биланс успеха“ (у прилогу) 

 
IV- У Прилогу 5: брише се у целости табела: 

„Трошкови запослених“ и замењује са новом табелом: 
„трошкови запослених“ (у прилогу) 

 
V - У Прилогу 13, брише се у целости табела: 
 
„Планирана финансијска средства пословања за 

набавку добара, радова и услуга“ и замењује се са но-
вом табелом: „Планирана финансијска  средства посло-
вања за набавку добара, радова и услуга“  (у прилогу). 

 
VI- У Прилогу 14, брише се у целости део: „План 

инвестиција“ и замењује са новом табелом: „План 
инвестиција“ (у прилогу) 

 
II - Табеле наведене под  I , II, III, IV, V и VI, које 

се налазе у прилогу, чине саставни део Одлуке којом 
се врши Измена и допуна Програма пословања ЈКП 
„Водовод Крушевац“ Крушевац за 2021. годину.   

 
III -  Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-37/21              ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
164 
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), 
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Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац број 3618 од 
14.05.2021. године којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Крушевац" Крушевац за 
2021. годину и то: 

 
Измене у плану прихода за 2021. год.  су следеће: 
 
Повећава се вредност позиције „Јавнo зеленило“ 

за 16.363.000,00 динара па сада износи 131.663.000,00 
динара. 

Смањује се вредност позиције „Јавна хигијена“ за 
6.818.000 динара па сада износи 113.182.000,00 
динара. 

Повећава се вредност позиције „Јавно и 
декоративно осветљење“ за 4.166.000,00 динара па 
сада износи 33.326.000,00 динара. 

Укупни планирани приходи се повећавају за 
13.711.000,00 динара и сада износе 572.724.000,00 
динара. 

 
Измене у плану расхода за 2021. год.   су следеће: 
 
Повећава се вредност позиције „Материјал“ за 

9.545.000,00 динара па сада износи 52.820.000,00 
динара. 

Повећава се вредност позиције „Материјал за 
јавно и декоративно осветљење“ за 4.166.000,00 па 
сада износи 28.496.000,00 динара. 

Укупни расходи се повећавају такође за 
13.711.000,00 динара, па сада износе 571.816.000,00 
динара. 

 
Исказане вредности су без ПДВ-а. 
 
II - Саставни део измене и допуне Програма 

пословања ЈКП“Крушевац“ Крушевац за  2021. годину 
је табеларни приказ који се налази у прилогу. 

 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-38/21              ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
165 
На основу члана 124. став 2.  Закона о 

здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 25/19) и 
чл. 22 Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.05.2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут  Апотекарске 

установе Крушевац, који је усвојио Управни одбор 
Апотекарске установе Крушевац под бројем  725/4 на 
седници одржаној дана 26.11.2020. године.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-315/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
166 
На основу члана 7. Одлуке о критеријумима и 

поступку за утврђивање назива, улица и тргова на 
подручју града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/09 - Пречишћен текст и 5/17) члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
НАЗИВА УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
1. У Решењу о одређивању назива улица на 

подручју града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" 
бр.18/2020 ) став 1.тачка 3. МЕЊА СЕ и гласи:  

"3. Чкаљина улица  пружа се од улице Хероја са 
Кошара, према истоку, до улице Аеродромске, обу-
хвата катастарске парцеле бр. 2635/65 и 2635/62 обе КО 
Крушевац, искључујући кружну саобраћајницу. 

 
2. Задужује се Одељење за стамбено комуналне и 

имовинско правне послове Градске управе града 
Крушевца да ажурира Списак улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца.  

 
3. Саставни део овог Решења чини скица нав-

едене улице.  
 
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 015-1/21                ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 

167 
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и 47/18) члана 3. и 5. 
Одлуке о критеријумима и поступку за утврђивање 
назива, улица и тргова на подручју града Крушевца 
(''Сл. лист града Крушевца'' бр. 1/09 - Пречишћен текст 
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и 5/17) и члана 8. Статута града Крушевца (''Сл. лист 
града Крушевца'' бр. 15/18) уз претходну сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе 
број: 015-05-00020/2021-24 од 7. маја 2021. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ОДРЕЂУЈУ СЕ називи улица на  подручју 

града Крушевца и то: 
 
 1. Назив Улица патријарха Иринеја, за улицу 

која се пружа од улице Багдалски венац, према 
североистоку до Његошеве  капеле, део је катастарске 
парцеле бр. 2461/110 КО Крушевац.  

 

 2. Назив Трг кнеза Лазара, за кружну саобра-
ћајницу која обухвата катастарску парцелу бр. 
2635/65 КО Крушевац, а налази се у контакту са 
катастарском парцелом бр. 2635/66 КО Крушевац. 

 
II - Саставни део овог Решења чини скица за 

наведене улице.  
 
III - Задужује се Одељење за стамбено кому-

налне и имовинско правне  послове Градске управе 
града Крушевца да ажурира списак и скицу улица  на 
подручју града Крушевца. 

 
IV - Ово Решење објавити у ''Службеном листу 

града Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 015-2/21                ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 
 

 

 
Скица Чкаљине улице и Трга кнеза Лазара 
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Скица Улице патријарха Иринеја 
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168 
На основу чл. 35. Закона о култури ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), чл. 6. Одлуке о 
оснивању Историјског архива у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца ", бр. 1/09 - Пречишћен текст и 6/10 
и 9/16)  и чл. 22. Статута града Крушевца ( "Сл. лист 
града Крушевца", бр.  15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У  
КРУШЕВЦУ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ НЕНАД СОКОЛОВИЋ, про-

фесор историје из Крушевца, за директора Исто-
ријског архива у Крушевцу, на период од четири  
године почев од 09.06.2021. године. 

 
II - Решење објавити у " Службеном листу града 

Крушевца ".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-299/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
 

169 
На основу чл. 7. Одлуке о оснивању  Туристичке 

организације града Крушевца ("Сл. лист града Кру-
шевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст 4/10 и 7/10) чл. 9. 
Одлуке о усклађивању пословања Туристичке орга-
низације града Крушевца са Законом о туризму ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 14/16) и чл. 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
 КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ СУЗАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 

дипломирани економиста из Крушевца, за директора 
Туристичке организације града Крушевца, на период 
од четири  године, почев од 10.06.2021. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-300/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

170 
На основу члана 17. став 3. и члана 21. став 1. 

Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16 и 88/19), члана 19 - 22. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „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 26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ПРЕДСЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

"ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"  
КРУШЕВАЦ 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Миодрагу Лапчевићу, 

магистару економских наука, председнику Надзор-
ног одбора Јавно комуналног предузећа "Водовод 
Крушевац" Крушевац престао мандат, даном насту-
пања смрти 25.03. 2021. године. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Ивица Петровић, дипломи-

рани хемичар за истраживање и развој, из  Крушевца,  
за  председника Надзорног одбора. 

 
III – Изборни период новоименованог предсе-

дника траје до истека мандата на који су  именовани  
председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Водо-
вод Крушевац“ Крушевац, 

 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-40/21              ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
171 
На основу члана 17. став 3. и члана 21. став 1. и 3. 

Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 
15/16 и 88/19), члана 19 – 22. Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/20 - Пречишћен 
текст) и члана 22. Статута  града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КРУШЕВАЦ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ Ивана Живковић Антић, ди-

пломирани биолог-еколог, дужности члана Надзорног 
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одборо Јавног комуналног предузећа "Кру-шевац" 
Крушевац.  

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Jасмина Марковић, мастер 

филолог, за члана Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа "Крушевац" Крушевац. 

 
III – Изборни период новоименованог члана 

траје до истека мандата на који су именовани 
председник и чланови Надзорног одбора ЈКП 
„Крушевац“ Крушевац, 

 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-41/21              ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
172 
На основу чл. 115, 116. и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
88/17, 27/18-др. закон , 10/19 и 6/20) и члана 22.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-                                 
-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Александра Гвозденовић, 

представник запослених, дужности члана Школског 
одбора  Хемијско-технолошке школе у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ Биљана Пешић за члана Школ-

ског одбора Хемијско-технолошке школе у Крушев-
цу, представник запослених. 

 
III - Изборни период новоименованог члана 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
 IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-314/21            ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
173 
На основу члана 116 . став 2. и 5.  и члана 117.   

став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17) и члана 22. 

тачка 10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 26.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЖАБАРЕ"  

У ЖАБАРУ 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Браниславу Кљајићу, 

приватном предузетнику из Крушевца, представнику 
локалне самоуправе престао мандат члана Школског 
одбора  Основне школе "Жабаре" у Жабару, даном 
наступања смрти  05.12.2020. године. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ Ивица Радојевић, бравар из 

Мале Врбнице, за члана Школског  одбора  Основне 
школе "Жабаре" у Жабару, представник локалне 
самоуправе.  

 
III - Изборни период новоименованог члана орга-на 

управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-305/21            ПРЕДСЕДНИК, 
  Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
174 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и члана 22. 
Одлуке о локалном омбудсману града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Годишњи извештај  о раду локал-

ног омбудсмана града Крушевца за 2020. годину. 
 
II - Годишњи Извештај објавити на званичној 

интернет страници Града.  
 
III - Закључак  објавити у “Службеном листу 

града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-15/21              ПРЕДСЕДНИК, 
  Предраг Вукићевић, с.р. 
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175 
На основу члана 14. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/09, ...), члана 34. и 35. Правилника о раду савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 8/20) и члана 
22. Статута града Крушеваца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца за 
2020. годину, који је саставни део овог Закључка. 

 
2. Закључак  објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-363/21            ПРЕДСЕДНИК, 
  Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 43.став 2. Закона о државном 

премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 
65/13, 15/15 - одлука УС, 96/15, 47/17 - аутентично 
тумачење, 113/17 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/18 
– др. закон и 9/20 - др. закон) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.05.2021. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ПРОМЕНУ 
ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА 

МУДРАКОВАЦ И МАЛО ГОЛОВОДЕ 
 
ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење за промену грани-

ца катастарских општина и то: 
- да се катастарској општини Мало Головоде при-

поји катастарска парцела број 523/1 КО Мудраковац. 
 
Саставни део овог закључка чини копија плана са 

приказаном предложеном новом границом предло-
жене парцеле за прелазак из КО Мудраковац у КО 
Мало Головоде. 

 
Закључак објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 015-3/21                ПРЕДСЕДНИК, 
  Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
II – АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
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На основу члана 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2021. годину (,,Сл. лист града Крушевца'' 
број 17/20), члана 47. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 15/18), и Одлуке Комисије 
за избор пројеката у култури бр. 78 од 16.03.2021. 
године,  

Градоначелник града Крушевца, дана 19.03.2021. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I - Утврђују се програми и пројекти у култури који 

ће се финансирати и суфинансирати из буџета града 
Крушевца у 2021. години у укупном износу од 
4.000.000,00 динара, програм 13-развој културе и 
информисања, програмска активност 0002–јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, 
позиција 132, функција 820, економска класификација 
481941,  и то по следећим областима: 

 
1. За област: књижевност (стваралаштво, 

преводилаштво) 
 
1.1. Удружење песника Србије ''Поезија СРБ'' 

– за реализацију пројекта ,,Часопис за поезију - 
Поезија Срб'', деловодни број IV-03/601, у износу од 
50.000 динара.  

Овај Издавачки пројекат који представља 
песничко стваралаштво, усклађен је са општим 
интересом у култури и доприноси унапређењу, 
очувању и промоцији поезије и књиге. Пројекат је 
усклађен са општим интересом у култури и циљевима 
и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и укључује 
више извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота.  

 
1.2. Удружење ,,Српски витез'' Кукљин, 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Новци Кнеза 
Лазара'',  деловодни број IV-03/678, у износу од 
110.000 динара.  

Пројекат доприноси очувању прошлости и 
културног наслеђа. Усклађен је са општим интересом 
у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
остали неопходни ресурси). Финансијски план је 
разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 
економичан је и укључује више извора финансирања. 
Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота. 
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1.3. Удружење историчара Расинског округа, 
Крушевац – за реализацију пројекта ,,Квиз – такмичење 
,,Шта знам о историји свога града?'', деловодни број 
IV-03/677, у износу од 100.000 динара.  

Пројекат доприноси промовисању знања млађих 
генерација из области историје свог града кроз 
квизове. Усклађеност пројекта је са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, као и капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује више извора 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 

 
1.4. Књижевни клуб ''Багдала'' – за реализацију 

пројекта ,,Штампање часописа ,,Багдала за децу и 
младе'', деловодни број IV-03/676, у износу од 100.000 
динара. 

  Пројекат доприноси унапређењу, очувању и 
промоцији културне писане речи, поезије и књига. 
Пројекат обухвата периодичну публикацију за децу и 
младе са традицијом у културној јавности. Усклађен је 
са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
1.5. Књижевни клуб ''Багдала'' –  за реализацију 

пројекта ,,Штампање часописа за књижевност, уме-
тност и културу ,,Багдала'', деловодни број IV-03/677, 
у износу од 70.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и 
промоцији културне писане речи, поезије и књига. 
Усмерен је на штампање периодичне публикације која 
обухвата књижевну и кулурну историју града и 
намењена свим узрастима са традицијом у културној 
јавности. Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта. Изражени су капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује више извора 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 

 
1.6. Друштво српско-руског пријатељства 

,,Православље'' – за реализацију пројекта ,,Матеус и 
Јулка'' – Историјско-биографски роман'', деловодни 
број IV-03/683, у износу од 60.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању и промоцији 
прошлости и културног наслеђа кроз историјске 
догађаје који ће бити обухваћени историјско-
биографским романом. Усклађеност пројекта је са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, тако и остали неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен степен 
утицаја пројекта на квалитет културног живота.  

 
1.7. Завичајно друштво ,,Крушевац'' Крушевац 

– за реализацију пројекта ,,Издавање часописа 
ЧАРАПАНиЈА'', деловодни број IV-03/706, у износу 
од 40.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и 
промоцији завичајне књижевности, афирмацији 
завичајних писаца и истакнутих личности, културне 
писане речи и очувању нематеријалне културне баштине 
наших суграђана. Усклађеност пројекта је са општим 
интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, 
тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 
разрађен и усклађен са планом активности пројекта и 
економичан је. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 

 
1.8. Удружење грађана ,,Романи Цикна'' 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Књига поезије 
на српском и ромском, двојезично: Деца света / Čara e 
lumjaće", деловодни број IV-03/740, у износу од 20.000 
динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, заштити и 
очувању ромске културне писане речи, поезије и 
књига. Пројекат ће се реализовати кроз књигу поезије 
на српском и ромском језику, као и кроз афирмацију 
ромског језика и ромске културе. 

Усклађеност је пројекта са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан 
је и укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 
ромске популације. 

 
1.9. Удружење ,,Перо'' Крушевац – за реaлиза-

цију пројекта ,,Израда зборника родољубиве поезије'', 
деловодни број IV-03/742, у износу од 110.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу и очувању и 
промоцији културе и поезије. Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
1.10. Удружење жена пензионерки ,,Звоник'' 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Жене – чувари 
обичаја Крушевца и околине'', деловодни број IV-
03/751, у износу од 40.000 динара. 
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Пројекат доприноси развоју и неговању завичајне 
књижевности, очувању прошлости и културног 
наслеђа. Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је еконо-
мичан, разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота.  

 
2.  За област: музика (стваралаштво, 

продукција, интерпретација) 
 
2.1. Ансамбл "Божури царева града'' – за 

реализацију пројекта ,,Гостовање Ансамбла на Косову 
и Метохији, учествовање на прослави школске славе 
Св.Кирила и Методоија у Призрену'',  деловодни број 
IV-03/572, у износу од 60.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији традицио-
налне игре, песме и мелодије српског народа и има 
одговарајући ниво репрезентативности на међу-
народном нивоу. Пројекат је усклађен је са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, као и капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и остали неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
2.2. Ромски културни центар Крушевац – за 

реализацију пројекта ,,Музичко наслеђе и традиција 
Рома у Крушевцу'', деловодни број IV-03/732, у износу 
од 30.000 динара. 

Пројекат доприноси заштити и очувању Ромске 
изворне песме и мелодије. Усклађеност пројекта је са 
општим интересом у култури и циљевима конкурса. 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта и укључује сопствене изворе 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота Рома у Крушевцу. 

 
2.3. Национални развојни форум, Крушевац - 

за реализацију пројекта ,,Оаза фестивал 2021'',  
деловодни број IV-03/770, у износу од 150.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији електронске 
музике и подразумева аспекте културног деловања, 
који су уједно и циљеви конкурса, и то кроз 
афирмацију уметника, богатство културног живота и 
развој културе и туризма. Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирањ. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
2.4. Нишки креативни студио из Ниша – за 

реализацију пројекта ,,Зборник композиција за децу 

,,Папарацо'', скуп компонованих песама за децу 
песника из Крушевца Момира Драгићевића, 
деловодни број IV-03/694, у износу од 50.000 динара. 

Пројекат доприноси развоју музичког образовања 
код деце кроз зборник композиција за децу 
крушевачког песника Момира Драгићевића. 
Усклађеност је пројекта са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан је 
и укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 
3. За област: ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајн и архитектура 
 
3.1. Удружење ликовних уметника ,,Расиниус'' 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Ликовно 
стваралаштво'' Расиниус - изложбе, ликовне 
колоније'', деловодни број IV-03/677, у износу од 
50.000 динара. 

 
Пројекат доприноси и подстиче ликовну уметност 

кроз ликовне колоније. Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
3.2. Етно удружење ,,Цар Лазар'' Крушевац – за 

реализацију пројекта ,,Дечија радост – подршка 
болесној деци'', у износу од 30.000 динара. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. 
Изражени су капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан 
је и не укључује и друге изворе финансирања. 
Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота. 

 
3.3. Cat Corner-Ана Бербаков, Крушевац – за 

реализацију пројекта ,,Златни штит на камену'', 
деловодни број IV-03/753 , у износу од 25.000 динара. 

Пројекат подстиче ликовно стваралаштво и развој 
креативности. Пројекат је реализован са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, као и  капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује више извора 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 
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3.4. Удружење за помоћ и унапређење положаја 
деце и младих са посебним потребама ,,Осмех на 
длану'' Крушевац – за реализацију пројекта 
,,Инклузивна представа ,,Савршени на само мало 
другачији начин'', деловодни број IV-03/508 у износу 
од 15.000 динара. 

Пројекат подстиче дечије ликовно стваралаштво 
и развој креативности код деце и младих са посебним 
потребама. Усклађеност пројекта је са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса, изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта. Изражени су капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота деце и младих 
са Дауновим синдромом. 

 
4.  За област: уметничка игра – класичан балет, 

народна игра, савремена игра (стваралаштво, 
продукција и интерпретација) 

 
4.1. Удружење грађана за неговање традиције 

и културе ,,Чарапани'' Крушевац – за реализацију 
пројекта ,,Дечији фестивал фолклора ,,Опа цупа 
скочи''/ Уметничка игра (народна игра), деловодни 
број IV-03/412 , у износу од  60.000 динара. 

Пројекат популаризује изворно народно 
стваралаштво код деце и младих. Пројекат је усклађен 
са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 
деце и младих. 

 
4.2. Фолклорни ансамбл ,,Лазарица'' Круше-

вац – за реализацију пројекта ,,На крилима душе 
српске'', деловодни број IV-03/ 476, у износу од 
150.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању и афирмацији 
културне баштине града Крушевца са већим 
ангажовањем и постицајем деце и омладине у очувању 
културе и традиције, промовисане кроз 
традиционалне народне игре, песме и мелодије 
српског народа и етничких група у Србији. Подршка 
овом пројекту се заснива на давању доприноса 
унапређењу очувања српских народних обичаја и 
традиције, промовисању знања и вештина млађим 
генерацијама, показујући изворност културе наших 
народа из свих области Србије. Активности су 
изражене кроз аматерско културно и уметничко 
стваралаштво и усмерене су ка презентовању града 
Крушевца. Пројекат је усклађен са општим интересом 
у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан 

је и укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота.  

 
4.3. Удружење ,,Марко Цара Милановић'' Као-

ник, за реализацију пројекта ,,Балканска фолкло-
ријада '', деловодни број IV-03/531, у износу од 50.000 
динара. 

Пројекат популаризује изворно народно 
стваралаштво код деце и младих. Пројекат је усклађен 
са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта, како 
стручни, односно уметнички, тако и неопходни 
ресурси. Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
4.4. Културно уметничко друштво ,,14. окто-

бар'' Крушевац – за реализацију  Програма рада 
Ансамбла народних игара и песама Културно 
уметничког друштва  ,,14.октобар'' за 2021. годину, 
деловодни број IV-03/73, у износу од 2.250.000,00 
динара. 

Подршка овом пројекту се заснива на унапређењу 
очувања српских народних обичаја и традиције, 
промовисању знања и вештина млађим генерацијама, 
показујући изворност културе наших народа из свих 
области Србије. Пројекат доприноси развоју и 
унапређењу аматерског културно–уметничког ствара-
лаштва, као и очувању нематеријалног културног 
наслеђа, односно стваралаштва и интерпретације у 
области народне игре. Пројекат доприноси популари-
зацији традиционалне народне игре, песме и мелодије 
српског народа и етничких група у Србији. Пројекат 
има одговарајући ниво репрезентативности на 
локалном, регионалном и међународном нивоу. 
Пројекат је усклађен са општим интересом у култури 
и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је 
квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен је висок 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота.  

 
5.   За област: дигитално стваралаштво и 

мултимедији  
 
5.1. Лига за истраживачко новинарство Кру-

шевац – за реализацију пројекта ,,Крушевац у 365 
слика - 2021'', деловодни број IV-03/410, у износу од 
30.000 динара. 

Пројекат доприноси афирмацији фотографије као 
уметности. Усклађеност пројекта је са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта. Изражени су капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
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активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
6. За област: остала извођења културних 

програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, 
пантомима, улична уметност) 

 
6.1. Друштво за источњачку културу ,,Змај'' - 

за реализацију пројекта ,,9 мај - Дан победе херојских 
народа над фашизмом'', деловодни број IV-03/704, у 
износу од 50.000 динара. 

 Пројекат доприноси неговању културне баштине 
српског и руског народа кроз историјске догађаје. 
Пројекат је усклађен са општим интересом у култури 
и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је 
квалитет и садржајна иновативност пројекта као и 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта и економичан је. Изражен 
је степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
6.2. Удружење пензионера града Крушевца – за 

реализацију пројекта ,,Мини олимпијада трећег доба 
на Багдали'', деловодни број IV-03/734, у износу од 
30.000 динара. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан 
је и укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
6.3. Удружење ,,Нове форме'' Крушевац – за 

реализацију пројекта ,,Дечији ПУТ-перформанси 
уличног театра'', деловодни број IV-03/ 710, у износу 
од 50.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији уличне 
позориштне уметности. Усклађеност пројекта је са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
6.4. Удружење грађана ,,Фабрика уметности'' 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Мала причао-
ница у свету маште ,,Позоришни бонтон'', деловодни 
број IV-03/738, у износу од 40.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији и неговању 
позоришне уметности за децу и младе. Усклађеност 
пројекта са општим интересом у култури и циљевима 
и приоритетима конкурса, Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
7. За област: откривање, прикупљање, истра-

живање, документовање, проучавање, вредновање, 
заштита, очување, представљање, интерпретација, 
коришћење и управљање културним наслеђем 

 
7.1. Удружење пензионера ,,Цар Лазар'' Кру-

шевац - за реализацију пројекта ,,Развијање културно-
уметничких садржаја Расинског и Пиротског округа'', 
деловодни број IV-03/264, у износу од 30.000 динара. 

Пројекат доприноси неговању културног наслеђа 
и усклађен је са општим интересом у култури и 
циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је 
квалитет и садржајна иновативност пројекта. 
Изражени су капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен, 
економичан и усклађен са планом активности 
пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота старије популације. 

 
7.2. Центар за истраживачко новинарство 

Крушевац - ЦИНК – за реализацију пројекта 
,,Историја крушевачког спорта у периоду између два 
светска рата'', деловодни број IV-03/715, у износу од 
20.000 динара. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури, циљевима и приоритетима конкурса. Овај 
истраживачко-медијски пројекат промовише 
историјско-културно наслеђе крушевачког спорта 
кроз форму текстова и илустрованих фотографија. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан 
је и укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
7.3. Удружење српско-македонског пријатељ-

ства ,,Шар планина'' Крушевац - за реализацију 
пројекта ,,Пријатељство и сарадња суседа, вредност за 
бољу будућност'', деловодни број IV-03/712, у износу 
од 40.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији 
традиционалне српске и македонске културе и 
усклађен је са општим интересом у култури и 
циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је 
квалитет и садржајна иновативност пројекта, као 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен степен 
утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 
7.4. Удружење грађана ,,Етно Расина'', Круше-

вац – за реализацију пројекта ,,Хеклала-казала-Мала 
градска занатска школа у ,,Кући Симића'', деловодни 
број IV-03/737, у износу од 40.000 динара. 
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Пројекат доприноси популаризацији и неговању 
културне баштине. Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, као и капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује више извора 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 

 
7.5.  Удружење сународника и пријатеља Руси-

је "Свеславица" Крушевац - за реализацију пројекта 
,,Духовно наслеђе руске беле емиграције у 
Крушевачком крају-свештена лица руског порекла у 
црквама и манастирима СПЦ (друга фаза 
истраживања)'', деловодни број IV-03/773, у износу од 
50.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању духовног и 
културног наслеђа српског и руског народа, као и 
духовно наслеђе руске беле емиграције у 
крушевачком крају. Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта. Изражени капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, тако и неопходни ресурси), 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
II –  ОДБИЈА СЕ  финансирање пројеката, и то:  
 
1. Пројекта под називом ,,Чувари природе'' 

подносиоца пријаве - Удружење љубитеља путовања 
и природе Крушевац, бр.IV-03/681 од 11.02.2021. 
године јер не задовољава основни критеријум да 
својим квалитетом доприноси развоју и презентацији 
уметности и културе у граду Крушевцу за 
2021.годину. 

 
2. Пројекта под називом ,,За децу Крушевца и 

Србије – како се постаје шампион'' подносиоца 
пријаве - Удружење ТК Либрум из Београда, бр. IV-
03/709 од 12.02.2021. године јер не задовољава 
основни критеријум да својим квалитетом доприноси 
развоју и презентацији уметности и културе у граду 
Крушевцу за 2021.годину.  

 
III – ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпуна пријава по 

Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката у култури који својим квалитетом 
доприносе развоју и презентацији уметности и 
културе у граду Крушевцу за 2021. годину, 
објављеном у недељном листу "Град"и на сајту града 
Крушевца дана 15.01.2021. године, подносиоца 
Удружења ликовних уметника Крушевац-УЛУК, 
бр. IV-03/99 од 09.02.2021. године, с обзиром да није 
уредно попуњен образац пријаве, као и да исти не 
садржи обавезну документацију прописану 
Конкурсом, односно није достављен образац пријаве и 
остала пратећа документација у електронском облику, 
на ЦД-у или ДВД-у, у Adobe Acrobat-овом формату. 
Пријава не садржи обавезно попуњен образазац 

пријаве, односно у обрасцу бр. 1 није наведен назив, 
односно врста трошкова за које се аплицира у делу 
који се односи на структуру трошкова 
програма/пројекта (3.4). У Обрасцу пријаве на 
Конкурс (бр. 1), није наведено досадашње 
финансирање програма/пројекта из буџета града 
Крушевца, које је евидентно било у 2018. и 2020. 
години. На основу чл.12. тачка 3. Уредбе, прописано 
је да непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве које нису у складу са условима јавног 
конкурса се не разматрају. 

 
IV – ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена при-

јава по Конкурсу за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката у култури који својим 
квалитетом доприносе развоју и презентацији 
уметности и културе у граду Крушевцу за 2021. 
годину, објављеном у недељном листу ,,Град’’и на 
сајту града Крушевца дана 15.01.2021. године, 
подносиоца Центра за информационе технологије 
из Крушевца бр. IV-03/799 од 19.02.2021. године, с 
обзиром да је рок за пријаву на конкурс истекао 
15.02.2021, односно 17.02.2021. године (одлагање рока 
због Дана државности -15.02.2021.г. и нерадних дана 
15. 02. и 16.02.2021.године). На основу чл.12. тачка 3. 
Уредбе, прописано је да непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима 
јавног конкурса се не разматрају. 

 
V – ОДБАЦУЈЕ СЕ финансирање пројекта 

,,Веште руке'' подносиоца Удружења ,,Нулта 
емисија угљен-диоксида'' из Крушевца, бр.                           
IV-03/762 од 17.02.2021.године, јер је подносилац 
пројекта доставио Изјаву бр.66 од 05.03.2021. године, 
да средства у износу од 20.000 динара нису довољна 
за спровођење и реализацију активности предвиђених 
пројектом. 

 
VI -  Пројекти из става I ове Одлуке изабрани су 

на основу критеријума утврђених чланом 3. Уредбе о 
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединица локалне самоуправе. 

 
VII – Учесници конкурса који су добили мањи 

износ средстава од траженог, дужни су да доставе 
нову спецификацију трошкова у складу са додељеним 
средствима, у року од 15 дана од дана објављивања 
решења о додели средстава на интернет страници 
града Крушевца. Уколико то не учине, сматраће се да 
су одустали од средстава која су им додељена. 

 
VIII – Средства за финансирање одобрених 

програма и пројеката из тачке I овог Решења пренеће 
се удружењима и другим субјектима у култури у 
складу са потписаним уговорима. 

Уговоре о регулисању међусобних права и 
обавеза у поступку реализације програма и пројеката 
у култури за 2021. годину потписаће Градоначелник 
града Крушевца и овлашћено лице субјекта у култури 
из тачке I овог Решења. 

 
IX -   Реализатори  програма и пројеката утврђени 

тачком I овог Решења, дужни су да: 
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- приликом реализације одобрених програма и 
пројеката, примењују Закон о јавним набавкама, 

- пре потписивања Уговора отворе рачун код 
Управе за трезор, 

- изврше усклађивање буџета програма/пројекта 
са одобреним средствима. 

 
X - Ако се реализатор одобреног програ-

ма/пројекта не одазове позиву за закључење Уговора 
у року од осам дана од дана пријема позива, сагласно 
Закону, сматраће се да је одустао од  програма. 

 
XI – Решење објавити на сајту града Крушевца и 

у ,,Службеном листу града Крушевца''. 
 

II Број: 022-101/21  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

 
III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 
178 
На основу члана 40. Одлуке о буџету Града 

Крушевца за 2021. годину (,,Сл. лист града Крушевца,, 
бр. 17/20), Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од Јавног интереса која 
реализују удружења (''Сл. гласник Републике Србије'' 
бр. 16/18), Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава за финансирање и суфинансирање 
програма од јавног интереса за реализацију Локалног 
плана акције за децу града Крушевца  бр. 022-414/18 
(“Сл. лист града Крушевца”, бр. 15/18), Предлогa 
Одлуке о избору програма/пројеката за финансирање 
или суфинансирање из буџета града усмерених ка 
реализацији Локалног  плана акције за децу града 
Крушевца  у 2021. години, број 92/21  од  25.03.2021. 
године и члана 50. Статута града Крушевца (,,Сл. лист 
града Крушевца'', бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.04.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ  

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ  
ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

У 2021. ГОДИНИ 
 
I - ФИНАНСИРАЈУ СЕ програми/пројекти у 

области имплементације Локалног  плана акције  за 
децу  града Крушевца за 2021. годину, у укупном 
износу од  1.000.000,00 динара са позицијe 27 конта 
481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног  плана акције за децу за 
2021. годину),  који поред задовољења основних  и 
допунских мерила из чл. 10. Правилника (референце  
програма, циљеви који се постижу, суфинасирање 

програма, законитост и ефикасност коришћења 
средстава ранијих програма, одрживост ранијих 
програма, капацитет носиоца програма, усклађеност 
са Локалним акционим планом  за децу, прецизност и 
изводљивост плана, промене које се очекују од 
примене програма, економска оправданост буџета, 
прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма, промоција самог пројекта) задовољавају 
квалитетом, обухватом довољног броја корисника, а 
имају 40 и више поена, и то: 

 
1. Пројекат ''Дечија сваштаоница у Закићевој 

улици“ – подносиоца Удружење „Нове Форме“. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-820/2021 
од 22.02.2021. године. Област:  4. Унапређење култу-
ре, информисања и физичке културе. Укупна вредност 
пројекта је 100.000,00 динара 100%, средства која се 
траже од града су 70.000,00 динара 70%, износ соп-
ствених средстава 30.000 динара 30%. Број бодова 52. 
Пројекат се финансира у висини од 50.000 динара 
(материјал за штампу, материјал за глумионицу, 
освежење, путни трошкови, провизија банке). 
Реализација пројекта од 1.06. – 1.09.2021. године. 

 
2 . Пројекат ''Дечији научни камп: Образовање 

по мери деце - СТЕМ“ – подносиоца  Удружење 
биолога Крушевац. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-736/2021 од 21.02.2021. године. Област: 
3. Квалитетно образовање за сву децу. Укупна 
вредност пројекта је 418.000,00 динара 100%, средства 
која се траже од града су 388.000,00 динара 93%, износ 
сопствених средстава 30.000 динара 7%. Број бодова 
92. Пројекат се финансира у висини од 250.000,00 
динара (материјал за радионице, захвалнице-дипло-
ме, лабараторијска опрема, храна-освежење, путни 
трошкови-аутобус, дезинфекциона средства, прови-
зија банке, хонорари). Реализација пројекта од 1.08. – 
20.12.2021.године. 

 
3. Пројекат ''Астери за мале Крушевљане и 

Крушевљанке'' – подносиоца Креативно удружење 
Астери. Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
771/2021 од 17.02.2021. године. Област: 4. Унапре-
ђење културе, информисања и физичке културе. 
Укупна вредност пројекта је 190.000,00 динара 100%, 
средства која се траже од града су 140.000,00 динара 
74% , износ сопствених средстава 50.000 динара 26%. 
Број бодова 42. Пројекат се финансира у висини од 
30.000,00 динара (материјал за радионицу Цветови од 
папира, провизија хонорар, банке). Реализација про-
јекта од 20.3 - 20.12.2021.године. 

 
4. Пројекат ''Породица и дијабетес'' – подно-

сиоца  Друштво за борбу против шећерне болести. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-760/2021 
од 17.02.2021. године. Област: 2. Здравство. Укупна 
вредност пројекта је 1.576.200,00 динара 100%, 
средства која се траже од града су 291.000,00 динара 
18,5%, износ сопствених средстава 1.285.200,00 
динара 81,5%. Број бодова 72. Пројекат се 
финансира у висини од 100.000,00 динара 
(штампани материјал, освежење, превоз-аутобус, 
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исхрана, провизија банке). Реализација пројекта од 1.4 
- 20.12.2021. године. 

 
5. Пројекат ''Погурај се! – мала школа скејта''  

– подносиоца Спортско удружење ''Пирус''. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-797/2021 
од 18.02.2021. године. Област: 4. Унапређење културе, 
информисања и физичке културе. Укупна вредност 
пројекта је 382.840,00 динара 100%, средства која се 
траже од града су 172.840,00 динара 45,15%, износ 
сопствених средстава 210.000,00 динара 54,85%  . Број 
бодова 75. Пројекат се финансира у висини од 
100.000,00 динара (дизајн штампа промо материјала, 
набавка скејтбордова, превоз, хонорари, рачуно-
водство, провизија банке). Реализација пројекта од 
10.03.-31.07.2021. године. 

 
6. Пројекат ''Активно дете - Здраво дете"  – 

подносиоца  АФЦ Ендорфине. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-796/2021 од 18.02.2021. 
године. Област: 4. Унапређење културе, информисања 
и физичке културе. Укупна вредност пројекта је 
159.000динара 100%, средства која се траже од града 
су 111.000,00 динара 70%, износ сопствених средстава 
48.000,00 динара 30%. Број бодова 64. Пројекат се 
финансира у висини од 70.000,00 динара (услуге по 
уговору, озвучење, освежење, организација радио-
нице-ангажовање предавача, дизајн штампње мате-
ријала, опративни трошкови, провизија банке). 
Реализација пројекта од 1.6. - 31.7.2021.године. 

 
7. Пројекат ''Придружи се и ти''  – подносиоца  

Одред извиђача Јастреб. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-795/2021 од 18.02.2021. године. 
Област: 3. Квалитетно образовање за сву децу. Укупна 
вредност пројекта је 202.800 динара 100%, средства која 
се траже од града су 166.700,00 динара 82,20%, износ 
сопствених средстава 36.100,00 динара 17,80%. Број 
бодова 58. Пројекат се финансира у висини од 
60.000,00 динара (превоз Јастребац, израда извиђачких 
мајици, средства за хигијену, материјал за радионице, 
дипломе и награде, превоз гориво, банкарске провизија). 
Реализација пројекта од 15.6.-30.11.2021. године. 

 
 8. Пројекат ''Дечије Мелисса лековито 

царство''  – подносиоца Удружење грађана хемиј-
ско–сапунска лабораторија Мелисса. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-790/2021 од 
18.02.2021. године. Област: 3. Квалитетно образовање 
за сву децу. Укупна вредност пројекта је 170.000 
динара 100%, средства која се траже од града су 
130.000,00 динара 76,5% , износ сопствених средстава 
40.000,00 динара 23,5%. Број бодова 87. Пројекат се 
финансира у висини од 100.000,00 динара (основне 
сировине за еко производе, материјали  прибор и 
калуп за еко-производе, промо материјал, деко-
ративни материјал, заштитна средства, провизија 
банке, хонорари, књиговодство). Реализација пројекта 
од 10.5.-10.12.2021. године. 

 
9. Пројекат ''Шаренградска сликаоница 3''  – 

подносиоца Удружење љубитеља уметности Бук-
варт. Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
789/2021 од 18.02.2021. године. Област: 4. 

Унапређење културе, информисања и физичке 
културе. Укупна вредност пројекта је 293.200 динара 
100%, средства која се траже од града су 194.200,00 
динара 66,24%, износ сопствених средстава 101.000,00 
динара 33,76%. Број бодова 88. Пројекат се 
финансира у висини од 130.000,00 динара (дизајн и 
штампа, материјал за радионицу, услуге штампања 
завршних радова, банкарска провизија, хонорар). 
Реализација пројекта од 10.5.-10.12.2021.године. 

 
10. Пројекат ''Пази на планету'' – подносиоца  

Удружење Нулта емисија угљен-диоксида. Пријава 
је заведена под редним бројем IV-03-781/2021 од 
18.02.2021. године. Област: 3. Квалитетно образовање 
за сву децу. Укупна вредност пројекта је 197.466 
динара 100%, средства која се траже од града су 
186.466,00 динара 94,43%, износ сопствених средстава 
11.000,00 динара 5,57%. Број бодова 90. Пројекат се 
финансира у висини од 110.000,00 динара (осве-
жење, заштитне маске, хонорар, провизија банке). 
Реализација пројекта од јула - новембра 2021. године. 

 
II - Одбијају се програми/пројекти који имају 

мање од 40 бодова, који  не задовољавају основна и 
допунска мерила из чл. 10 Правилника (референце  
програма, циљеви који се постижу, суфинансирање 
програма, законитост и ефикасност коришћења 
средстава ранијих програма, одрживост ранијих 
програма, капацитет носиоца програма, усклађеност 
са Локалним акционим планом  за децу, прецизност и 
изводљивост плана, промене које се очекују од 
примене програма, економска оправданост буџета, 
прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма, промоција самог пројекта), такође не  
задовољавају квалитетом и обухватом довољног броја 
корисника програма и то: 

 
1. Пројекат ''Сигуран КЛИК - знањем до 

безбедности на интернету'' – подносиоца  Центар за 
истраживачко новинарство Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-747/2021 од 
17.02.2021. године. Област: 3. Квалитетно образовање 
за сву децу. Укупна вредност пројекта је 250.000,00 
динара 100%, средства која се траже од града су 
200.000,00 динара 80%, износ сопствених средстава 
50.000 динара 20%. Број бодова 29. Реализација 
пројекта од 1.04. – 1.12.2021. године. 

 
2. Пројекат ''Роботика и програмирање'' – 

подносиоца  Удружење Мој генијалац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-761/2021 од 
17.02.2021. године. Област: 3. Квалитетно образовање 
за сву децу. Укупна вредност пројекта је 301.320,00 
динара 100%, средства која се траже од града су 
154.200,00 динара 51,17%, износ сопствених средстава 
147.120,00 динара 48,82%. Број бодова 32. Реализација 
пројекта од 4.07.-19.12.2021. године. 

 
3. Пројекат ''Ја сам спортиста - ја сам раг-

биста''– подносиоца Рагби клуб Крушевац. Пријава 
је заведена под редним бројем IV-03-746/2021 од 
17.02.2021. године. Област: 4. Унапређење културе, 
информисања и физичке културе. Укупна вредност 
пројекта је 103.000,00 динара 100%, средства која се 
траже од града су 75.000,00 динара 72,8%, износ 



146                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                  27.05.2021.  

 

сопствених средстава 28.000,00 динара 27,2%. Број 
бодова 39. Реализација пројекта од 1.09. - 20.12.2021. 
године. 

 
4. Пројекат ''крушкица.инфо'' Крушевачки 

дечији инфо центар – подносиоца Лига за истражи-
вачко новинарство. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-748/2021 од 17.02.2021. године. Област: 
4. Унапређење културе, информисања и физичке 
културе. Укупна вредност пројекта је 78.513,68 динара 
100%, средства која се траже од града су 47.000,00 
динара 59,86% , износ сопствених средстава 31.513,68 
динара 40,14%.Број бодова 30. Реализација пројекта 
од 1.05.-20.12.2021.године. 

   
III - Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању  
програма/ пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног  плана акције за децу града Крушевца у 2021. 
години са подносиоцима, удружењима грађана из 
тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорених страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе. 

 
IV - По закључењу Уговора са начелником 

Градске управе града Крушевца, одобрена средства 
биће пренета на наменске рачуне Управе за трезор 
подносиоца изабраних пројеката, по динамиции и 
условима утврђеним Уговором.   

 
V - Средства за ове намене планирана  су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2021. годину, позицијa 27 
конто 481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – импле-
ментација Локалног  плана акције за децу за 2021. 
годину).  

 
VI - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту Града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-178/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
179 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. Одлуке о 
организовању ЈКП „Градска топлана“ Крушевац и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  12.04.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП "Градска топлана" Крушевац број 15/4 од 
24.03.2021. године о јединичним ценама грађевинских 

радова на реконструкцији и санацији вреловодне 
мреже које ЈКП "Градска топлана" Крушевац изводи 
по захтевима корисника, као и трећих лица и то: 

 

I 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ ВРЕЛОВОДНЕ 

МРЕЖЕ 

  

1 
Машинско сечење асфалта и 
бетона на коловозу и 
тротоарима. Обрачун по m1. 

m1 300,00 

2 

Рушење постојећег асфалта и 
неармираног бетона као 
застора на коловозу и 
тротоарима. Обрачун по m3 

асфалта и бетона у збијеном 
стању, комплет са утоваром 
шута у транспортно средство и 
одвозом ван места градње. 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

6.000,00 

3 

Демонтажа постојећих 
ивичњака дим. 20x24cm, 
oдлагање, чишћење од бетона, 
цементног малтера и земље, a 
ради касније поновне уградње. 
Oбрачун по m1. 

 
 
 

m1 

 
 
 

350,00 

4 
 

Ископ земље ради припреме 
рова за полагање нових 
топловодних цеви у земљу, са 
утоваром у возило и одвозом 
ван места градње. Oбрачун по 
m3 самоникле земље. 

 
 
 

m3 

 
 
 

1.800,00 

5 

Ископ земље са одлагањем на 
страну, ради припреме рова за 
полагање нових топловодних 
цеви у земљу, преко цеви, око 
цеви на местима предвиђеним 
за сечење изолације 
предизолованих цеви и испод 
цеви, a након вађења истих, са 
тачношћу дна ископа од 5cm, 
ивице ископа извести 
вертикално. Oко постојећих 
подземних инсталација ископ 
вршити пажљиво и ручним 
путем. Oбрачун по m3 
самоникле земље. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.100,00 

6 

Koмплетно разбијање 
постојећих AB топловодних 
кoмора. Oбрачун по m3 бетона 
у збијеном стању, комплет са 
утоваром шута у транспортно 
средство и одвозом ван места 
градње. Постојећи шахт 
поклопац пажљиво 
демонтирати, кoмплет са 
припадајућим oквиром, 
oчистити га и скадиштити га 
рaди касније поновне уградње 
или га записнички предати 
Наручиоцу. 

 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 

8.000,00 
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7 

Делимично разбијање посто-
јећих AB зидова и плафона 
топловдних комора и темеља 
oбјекта (на делу продора вре-
ловодних цеви у топлотну под-
станицу или подрум објекта), 
ради вађења цеви и постојеће 
опреме из истих. Oбрачун по 
m3 бетона у збијеном стању, 
кoмплет са утоваром шута у 
транспортно средство и 
одвозом ван места градње. 

 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 

8.330,00 

8 

Разбијање кoмплетног AB 
канала, у коме су смештене 
топловодне цеви, (под, зидови 
и плафон), dz и dp= 15 - 20cm. 
Oбрачун по m3 бетона у 
збијеном стању, кoмплет са 
утоваром шута у транспортно 
средство и одвозом ван места 
градње. 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

11.210,00 

9 

Разбијање постојећих AB 
чврстих и клизних ослонаца. 
Oбрачун по m3 бетона у 
збијеном стању, кoмплет са 
утоваром шута у транспортно 
средство и одвозом ван места 
градње. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

9.000.00 

10 

Демонтажа постојећих 
бетонских растер плоча са 
паркинга, са утоваром у 
транспортно средство и 
одвозом ван градилишта. 
Oбрачун по m2. 

 
 
 

m2 

 
 
 

700,00 

11 

Набавка материјала и уградња 
бетонских растер плоча на 
паркингу. Плоче уградити на 
слоју песка на претходно 
набијену подлогу, а шупљине 
испунити песком. Oбрачун по 
m2 комплетне позиције. 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

3.500,00 

12 

Mашинско набијање подлоге до 
потребне збијености, a након 
завршеног ископа и разбијања 
AB kaнала. Oбрачун по m2. 

 
 

m2 

 
 

300,00 

13 

Израда постељице од песка 
испод цеви d=10cm са 
набијањем до потребне 
збијености, засипање песком 
постављених цеви са 
надслојем d=10cm и завршним 
набијањем до потребне 
збијености Ms=20MPa. 
Обрачун по m3 песка у 
збијеном стању. 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

2.200,00 

14 

Набавка, превоз и затрпавање 
ровова шљунком у саобраћај-
ницама у слојевима од h=30cm 
са набијањем до потребне 
збијености Ms=50MPa. 
Обрачун по m3 шљунка у 
збијеном стању. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

2.000,00 

15 

Затрпавање рова у зеленим 
површинама земљом из ископа 
са набијањем. Обрачун по m3 
у самониклом стању. 

m3 500,00 

16 

Утовар у транспортно 
средство и одвоз вишка 
ископаног материјала ван 
места градње Oбрачун по m3 
oдвезеног материјала у 
збијеном стању  

 
 
 

m3 

 
 
 

1.000,00 

17 

Набавка ситнозрног бетона 
MB25 и крпљење зидова 
комора и темеља објеката 
после постављања цевовода 

 
 

m3 

 
 

21.000,00 

18 

Набавка материјала и бетони-
рање тротоара, dp=10cm, 
неар-мираним бетоном MB20, 
са завршном обрадом 
пердашењем горње 
површине.Oбрачун по m2. 

 
 
 

m2 

 
 
 

3.310,00 

19 

Набавка материјала и бетони-
рање школског игралишта и 
паркинга испред стамбених 
зграда, dp=20cm, бетоном 
MB20, са завршном обрадом 
пердашењем горње површине. 
Oбрачун по m2. 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

6.620,00 

20 

Демонтажа постојећих AB 
поклопних плоча AB канала у 
коме су положене топловодне 
цеви, dp=20cm, oдлагање, 
чишћење од бетона, 
цементног малтера и земље, a 
ради касније поновне 
уградње. Oбрачун по m2. 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

2.050,00 

21 

Уградња раније демонтираних 
AB поклопних плоча AB 
канала, a након уградње, 
нивелисања и геодетског 
снимања топловодних цеви. 
Све међусобне спојеве између 
плоча и плоча и канала 
затопити цементним 
малтером 1:3. Oбрачун по m2. 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

2.350,00 

22 

Уградња раније демонтираног 
шахт поклопца светлог отвора 
80x80cm, за тешки саобраћај. 
Oбрачун по комаду. 

 
 
 

ком 

 
 
 

1.600,00 

23 

Набавка материјала и уградња 
глатког и ребрастог бетонског 
гвожђа и арматурне мреже. 
Oбрачун по килограму. 

 
 

kg 

 
 

245,00 

24 

Уградња раније демонтираних 
ивичњака дим. 20x24cm, на 
слоју бетона, комплет са 
фуговањем спојница 
цементним малтером. 
Oбрачун по m1 комплетне 
позиције. 

 
 
 

m1 

 
 
 

1.000,00 

25 
Рад компресора на разбијању 
армираног и неармираног 
бетона. 

 
сат 

 
8.000,00 
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26 

 
Израда пода, зидова и 
плафона топловодних комора 
армира-ним бетоном MB20 
dz,dp=20cm, и сабирне јаме 
светлих димензија 
40x40x40cm и уградњом шахт 
поклопца и пењалица који се 
посебно обрачунавају.  

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

28.500,00 

27 

 
Набавка материјала, израда и 
уградња пењалица у новим 
шахтама, од глатког бетонског 
гвожђа Ø16, развијене ширине 
110 цм, на међусобном 
растојању од 25цм. пењалице 
офарбати 2x основном бојом 
за метал. Обрачун по комаду. 

кпл. 4.150,00 

28 

 
Испорука и уградња нових 
шахт поклопаца светлих 
димензија 800x800, за тежак 
саобраћај. Обрачун по комаду. 

ком 35.000,00 

29 

Испорука и уградња нових 
бетонских ивичњака дим 
20x24 цм на слоју бетона, са 
фуговањем спојница 
цементним малтером. Обрачун 
по м1 комплетне позиције. 

m1 3.400,00 

30 

 
Набавка материјала и 
бетонирање АБ чврстих и 
клизних ослонаца на 
топловоду, армираним 
бетоном МБ 20. Арматура се 
посебно обрачунава. Обрачун 
по м3. 

m3 18.000,00 

31 

 
Набавка материјала и израда 
хидроизолације пенетратима, 
темељних и подрумских зи-
дова, на местима продора то-
пловодни цеви. Обрачун по 
м2. 

m2 750,00 

32 

 
Испорука и уградња слоја 
асфалта АБ16, дебљине д=6цм, 
на тротоару. Обрачун по м2. 

m2 1.850,00 

33 

 
Испорука и уградња слоја 
асфалта дебљине д=8+4цм и то 
БНС32 д=8цм и АБ8 д=4цм, на 
коловозу. Обрачун по м2. 

m2 3.550,00 

34 

 
Испорука и уградња слоја 
асфалта дебљине д=9+6цм и то 
БНС32 д=9цм и АБ8 д=6цм, на 
коловозу. Обрачун по м2. 

m2 4.420,00 

35 

 
Геодетско снимање извршених 
радова са уцртавањем у ката-
стар подземних инсталација. 

 
m1 

 
350,00 

36 

 
Обележавање и обнављање 
трасе пре и за време извођења 
радова. 

 
m1 

 
150,00 

 

II - Све напред наведене цене су без обрачунатог 
ПДВ-а. 

 
III  - Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење Градског већа III бр. 023-35/19 од 
28.05.2019. године.  

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-20/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
180 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 15. Одлуке 
о оснивању ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“ број 5/13 – Пречишћен текст 
9/16)  и члана 50. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 12.04.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 12/2 
од 29.01.2021. године, којом ће се свим корисницима 
услуга ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац у кален-
дарској 2021. години обрачунавати камате на у року 
доспећа неизмирена потраживања за испоручену воду 
и одвођење отпадних вода - канализацију.  

 
II   -  Обрачунавање камата на услуге из става 1.  

ове Одлуке вршиће се почев од 01.01.2021. године.  
 
III -   Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-21/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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181 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 15. Одлуке 
о оснивању ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 5/13 – Пречишћен текст 
9/16)  и члана 50. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 12.04.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 17/3 
од 18.03.2021. године, којом се усваја молба ЈКСП 
„Развитак“ Ћићевац да се у периоду од 01.04.2021. год. 
до 31.12.2021. год. испорука воде овом кориснику 
врши по цени за 10% нижој од цене утврђене важећим 
ценовником за категорије потрошача „Вода на велико 
на месту испоруке“.   

 
II   -  Испорука воде у складу са ст. 1. ове Одлуке 

вршиће се по цени од 32,45 дин/м3 без ПДВ-а.  
 
III -   Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-22/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 

182 
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопри-

вредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. 
закон), Правилника о условима и поступку давања у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини („Сл. гласник РС“ бр. 16/17, 111/17, 
18/19, 45/19, 3/20, 25/20 и 133/20) и члана 2 Одлуке о 
одређивању надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини ("Службени лист града Крушевца" бр. 18/20),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.05.2021. 
године, донело је 

  
О Д Л У К У  

 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРУШЕВАЦ 

 
и расписује 

 
О Г Л А С 

 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРУШЕВАЦ 

 
I 
 

- Предмет јавног надметања - 
 
1. Расписује се оглас за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини по условима првог круга у граду 
КРУШЕВАЦ у следећим катастарским општинама: 

 

КО 
Број јединице 

јавног 
надметања 

Површина 

(ха) 
Почетна цена 

(дин/ха) 
Депозит 

(дин) 50% 
Период 
закупа 

Степен 
заштите 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Бела Вода 1 0,8339 5.989,09 2.497,15 15  

Бела Вода 2 0,2433 4.950,64 602,24 15  

Бела Вода 3 0,0620 4.146,29 128,53 15  

Бела Вода 4 0,9197 3.362,04 1.546,03 15  

Бела Вода 5 0,0182 671,43 6,11 15  

Бела Вода 6 0,0338 4.738,17 80,07 15  

Бела Вода 7 0,0172 5.988,95 51,50 15  

Бела Вода 8 0,0267 5.989,14 79,95 15  

Бела Вода 9 0,0581 6.580,72 191,17 15  

Бела Вода 10 0,1946 1.455,14 141,58 15  

Бела Вода 11 0,1131 3.356,23 189,79 15  

Бела Вода 12 0,0794 5.989,04 237,76 15  

Бела Вода 13 0,0060 830,00 2,49 15  

Бела Вода 14 0,0116 829,31 4,81 15  
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1 2 3 4 5 6 7 

Бела Вода 15 0,0602 4.113,62 123,82 15  

Беласица 16 0,3438 2.363,15 406,22 15  

Бивоље 17 0,8384 6.512,00 2.729,83 15  

Бивоље 18 0,2521 5.580,80 703,46 15  

Бивоље 19 0,2368 6.012,84 711,92 15  

Бивоље 20 0,1455 6.580,76 478,75 15  

Бивоље 21 0,6321 5.908,53 1.867,39 15  

Бивоље 22 0,5812 4.366,78 1.268,98 15  

Бивоље 23 0,1302 5.989,09 389,89 15  

Бивоље 24 3,1159 4.415,45 6.879,05 15  

Бивоље 25 0,1534 5.989,11 459,36 15  

Бивоље 26 0,1994 5.299,90 528,40 15  

Бивоље 27 0,3078 5.416,41 833,58 15  

Бивоље 28 0,1240 5.122,42 317,59 15  

Бивоље 29 0,4808 5.330,64 1.281,48 15  

Бивоље 30 0,2903 5.330,62 773,74 15  

Бивоље 31 0,7615 5.454,54 2.076,81 15  

Бивоље 32 0,0707 5.989,11 211,71 15  

Бивоље 33 0,2517 4.705,40 592,17 15  

Бивоље 34 0,2747 5.989,08 822,60 15  

Бивоље 35 0,2397 6.289,49 753,79 15  

Бивоље 36 0,2881 6.470,46 932,07 15  

Бивоље 37 0,0299 6.580,60 98,38 15  

Бивоље 38 0,0217 6.580,65 71,40 15  

Бивоље 39 0,0021 6.580,95 6,91 15  

Бивоље 40 0,0828 5.989,13 247,95 15  

Бивоље 41 0,0084 5.989,29 25,15 15  

Бивоље 42 0,0009 5.988,89 2,69 15  

Бивоље 43 0,0116 5.988,79 34,73 15  

Бивоље 44 0,0097 5.988,66 29,04 15  

Бивоље 45 0,0295 5.989,15 88,34 15  

Бивоље 46 0,0139 5.989,21 41,62 15  

Бивоље 47 0,2989 5.469,86 817,47 15  

Бивоље 48 0,1724 5.989,10 516,26 15  

Бивоље 49 0,1421 5.989,09 425,52 15  

Бивоље 50 0,0536 5.989,18 160,51 15  

Бивоље 51 0,0484 5.989,05 144,93 15  

Бивоље 52 0,0496 5.330,65 132,20 15  

Бивоље 53 0,0135 5.988,89 40,42 15  

Бован 54 0,0591 829,61 24,51 15  

Бован 55 0,3135 3.356,20 526,08 15  

Бован 56 0,4406 4.146,37 913,44 15  

Бољевац 57 0,2390 2.851,84 340,79 15  

Бољевац 58 0,4656 2.146,22 499,64 15  
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Бољевац 59 0,6130 828,69 253,99 15  

Бољевац 60 0,0752 408,24 15,35 15  

Бољевац 61 3,5893 408,24 732,65 15  

Бољевац 62 0,1712 1.006,48 86,15 15  

Брајковац 63 1,0395 5.330,63 2.770,59 15  

Буковица 64 0,6715 5.145,12 1.727,47 15  

Буци 65 0,1113 2.763,61 153,79 15  

Буци 66 0,0535 4.146,36 110,91 15  

Буци 67 0,5823 1.421,31 413,81 15  

Велика 68 0,5540 5.330,63 1.476,58 15  

Крушевица       

Велика 69 0,5114 4.727,14 1.208,73 15  

Крушевица       

Велика 70 0,8243 1.678,66 691,86 15  

Крушевица       

Велика 71 0,2441 4.146,37 506,06 15  

Крушевица       

Велики 72 1,7161 5.170,15 4.436,25 15  

Шиљеговац       

Велики 73 0,4700 3.356,21 788,71 15  

Шиљеговац       

Велики 74 0,2670 1.421,31 189,74 15  

Шиљеговац       

Велики 75 0,5779 4.762,99 1.376,26 15  

Шиљеговац       

Велики 76 0,2672 1.243,53 166,13 15  

Шиљеговац       

Велики 77 0,2046 3.356,21 343,34 15  

Шиљеговац       

Велики 78 1,5272 4.146,36 3.166,16 15  

Шиљеговац       

Велики 79 0,0465 5.989,03 139,24 15  

Шиљеговац       

Велики 80 0,0257 4.738,13 60,88 15  

Шиљеговац       

Велики 81 0,5531 4.738,02 1.310,30 15  

Шиљеговац       

Велики 82 0,1285 5.330,66 342,49 15  

Шиљеговац       

Велики 83 0,2406 4.738,03 569,98 15  

Шиљеговац       

Велики 84 0,4672 3.356,23 784,01 15  

Шиљеговац       

Велики 85 0,0572 1.421,33 40,65 15  
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Шиљеговац       

Велико 86 0,1522 1.243,56 94,63 15  

Головоде       

Вратаре 87 4,0047 3.932,52 7.874,28 15  

Вратаре 88 5,1961 3.792,18 9.852,28 15  

Вратаре 89 1,6612 2.493,84 2.071,38 15  

Вратаре 90 0,6485 5.989,08 1.941,96 15  

Вратаре 91 0,5847 5.330,63 1.558,41 15  

Вратаре 92 0,1507 4.146,38 312,43 15  

Вучак 93 0,5065 2.845,33 720,58 15  

Вучак 94 0,0808 1.065,72 43,05 15  

Гавез 95 0,4374 4.170,62 912,11 15  

Гаглово 96 0,0438 947,26 20,74 15  

Гари 97 0,2805 1.421,32 199,34 15  

Гари 98 0,1028 4.738,04 243,53 15  

Гари 99 0,5504 3.965,04 1.091,18 15  

Гари 100 0,0602 947,18 28,51 15  

Гари 101 0,0910 947,25 43,10 15  

Глобаре 102 1,1378 3.113,99 1.771,55 15  

Глободер 103 1,8391 4.920,76 4.524,88 15  

Глободер 104 0,2617 5.989,07 783,67 15  

Глободер 105 0,2270 5.893,66 668,93 15  

Глободер 106 0,1055 5.989,10 315,92 15  

Глободер 107 2,5765 5.989,09 7.715,44 15  

Горњи 108 0,1325 4.738,04 313,89 15  

Степош       

Гревци 109 0,6534 5.330,62 1.741,51 15  

Гревци 110 0,1150 3.356,26 192,98 15  

Гркљане 111 0,1676 2.763,60 231,59 15  

Гркљане 112 0,2659 3.448,48 458,47 15  

Гркљане 113 0,2884 2.763,63 398,51 15  

Гркљане 114 0,6811 828,70 282,21 15  

Гркљане 115 1,6582 2.413,72 2.001,21 15  

Гркљане 116 0,8564 2.219,75 950,49 15  

Гркљане 117 1,1000 4.011,45 2.206,30 15  

Гркљане 118 0,2903 4.048,60 587,65 15  

Гркљане 119 0,0735 5.330,61 195,90 15  

Гркљане 120 0,2340 2.763,59 323,34 15  

Гркљане 121 0,3499 2.644,58 462,67 15  

Гркљане 122 0,0776 2.763,66 107,23 15  

Дворане 123 1,1600 4.146,36 2.404,89 15  

Дедина 124 10,8931 985,54 5.367,81 15  

Дедина 125 2,3420 943,54 1.104,88 15  

Дедина 126 1,8054 3.437,03 3.102,61 15  
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Дедина 127 0,5147 5.989,08 1.541,29 15  

Дедина 128 1,0687 2.621,82 1.400,97 15  

Дедина 129 0,3562 4.984,59 887,75 15  

Дедина 130 0,2355 5.330,62 627,68 15  

Дедина 131 0,3246 4.738,02 768,98 15  

Дедина 132 0,1601 829,67 66,41 15  

Дедина 133 0,1700 829,65 70,52 15  

Дедина 134 0,1325 1.006,49 66,68 15  

Дољане 135 1,5785 1.243,53 981,45 15  

Дољане 136 0,3715 1.243,53 230,98 15  

Дољане 137 0,5925 829,64 245,78 15  

Ђунис 138 3,2315 621,83 1.004,72 15  

Ђунис 139 0,6865 5.330,63 1.829,74 15  

Ђунис 140 0,2585 947,23 122,43 15  

Ђунис 141 0,3991 5.025,86 1.002,91 15  

Ђунис 142 0,1382 3.772,65 260,69 15  

Ђунис 143 1,4432 3.896,86 2.811,97 15  

Ђунис 144 0,2919 671,63 98,02 15  

Ђунис 145 0,4259 5.877,46 1.251,60 15  

Ђунис 146 0,2356 5.330,65 627,95 15  

Ђунис 147 0,0482 5.989,00 144,33 15  

Ђунис 148 0,0901 553,05 24,91 15  

Ђунис 149 0,3582 553,10 99,06 15  

Ђунис 150 3,5071 553,09 969,87 15  

Здравиње 151 0,3484 3.921,21 683,07 15  

Здравиње 152 0,0744 1.421,37 52,87 15  

Зебица 153 0,6756 1.006,48 339,99 15  

Зебица 154 0,1034 4.738,01 244,95 15  

Зебица 155 0,0200 3.425,50 34,25 15  

Зебица 156 0,0500 3.469,60 86,74 15  

Зебица 157 0,0155 5.330,32 41,31 15  

Зебица 158 0,0128 4.210,94 26,95 15  

Зубовац 159 0,5979 4.315,91 1.290,24 15  

Зубовац 160 4,1903 3.101,81 6.498,75 15  

Јабланица 161 0,3599 4.738,04 852,61 15  

Јабланица 162 0,3673 5.330,63 978,97 15  

Јабланица 163 0,3021 4.738,03 715,68 15  

Јабланица 164 0,0719 1.421,28 51,09 15  

Јабланица 165 6,6267 4.417,43 14.636,49 15  

Јасика 166 0,2400 5.989,08 718,69 15  

Јасика 167 0,3618 5.989,08 1.083,42 15  

Јасика 168 0,3830 5.989,09 1.146,91 15  

Јасика 169 0,6880 5.989,08 2.060,24 15  

Јасика 170 0,2554 5.935,20 757,92 15  
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Јасика 171 0,0673 5.715,16 192,31 15  

Јасика 172 1,0834 5.989,09 3.244,29 15  

Јасика 173 0,1606 5.989,10 480,92 15  

Јасика 174 0,1423 5.917,36 421,02 15  

Јасика 175 0,1537 5.989,07 460,26 15  

Јасика 176 0,4868 5.330,63 1.297,47 15  

Јасика 177 0,0478 5.989,12 143,14 15  

Јасика 178 0,0868 5.799,42 251,69 15  

Јасика 179 0,0311 4.737,94 73,67 15  

Јасика 180 0,0494 3.356,28 82,90 15  

Јасика 181 0,1241 828,69 51,42 15  

Јасика 182 0,0359 5.989,14 107,50 15  

Јошје 183 2,1033 712,32 749,11 15  

Јошје 184 0,6769 1.149,61 389,08 15  

Каоник 185 2,1228 3.545,91 3.763,63 15  

Каоник 186 0,9453 4.738,03 2.239,43 15  

Каоник 187 0,9035 4.738,03 2.140,40 15  

Каоник 188 2,0149 4.933,41 4.970,16 15  

Каоник 189 1,1715 5.330,63 3.122,41 15  

Каоник 190 0,0705 5.989,08 211,11 15  

Каоник 191 0,7333 1.519,09 556,97 15  

Каоник 192 0,2842 4.738,04 673,27 15  

Каоник 193 1,6392 5.330,63 4.368,98 15  

Капиџија 194 0,1841 1.033,24 95,11 15  

Капиџија 195 0,1099 1.599,09 87,87 15  

Капиџија 196 0,3376 1.599,08 269,92 15  

Кобиље 197 0,1571 671,61 52,75 15  

Коњух 198 0,1768 4.738,01 418,84 15  

Коњух 199 0,3635 4.146,35 753,60 15  

Коњух 200 0,1493 4.738,04 353,69 15  

Коњух 201 0,3501 4.738,02 829,39 15  

Коњух 202 0,9460 3.649,29 1.726,11 15  

Коњух 203 0,9970 5.989,09 2.985,56 15  

Коњух 204 0,3720 4.738,04 881,27 15  

Коњух 205 1,0216 5.989,09 3.059,22 15  

Коњух 206 0,4327 5.989,09 1.295,74 15  

Коњух 207 0,0074 5.339,19 19,75 15  

Коњух 208 0,0069 5.340,58 18,42 15  

Коњух 209 0,0303 5.330,69 80,76 15  

Коњух 210 0,0139 5.330,94 37,05 15  

Коњух 211 0,0149 5.330,87 39,71 15  

Коњух 212 0,0198 5.330,81 52,77 15  

Коњух 213 0,0163 5.330,67 43,44 15  

Коњух 214 0,0084 5.346,43 22,45 15  
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Коњух 215 0,0100 5.165,00 25,82 15  

Крушевац 216 0,2220 5.989,10 664,79 15  

Крушевац 217 0,1257 6.580,75 413,60 15  

Крушевац 218 0,4506 5.635,04 1.269,57 15  

Крушевац 219 0,2031 5.884,84 597,60 15  

Крушевац 220 1,2352 6.080,37 3.755,23 15  

Крушевац 221 0,1667 5.853,63 487,90 15  

Крушевац 222 0,6728 5.989,09 2.014,73 15  

Крушевац 223 0,2492 5.989,09 746,24 15  

Крушевац 224 0,6716 6.580,75 2.209,81 15  

Крушевац 225 0,0082 6.580,49 26,98 15  

Крушевац 226 0,2479 6.580,76 815,68 15  

Крушевац 227 0,4886 5.040,28 1.231,34 15  

Крушевац 228 1,2044 1.974,41 1.188,99 15  

Крушевац 229 8,7822 5.636,86 24.752,00 15  

Крушевац 230 0,5247 1.197,45 314,15 15  

Крушевац 231 4,9279 5.989,09 14.756,82 15  

Крушевац 232 0,0449 6.580,85 147,74 15  

Крушевац 233 0,7076 5.330,62 1.885,97 15  

Крушевац 234 0,9690 5.330,70 2.582,72 15  

Крушевац 235 0,1199 1.796,66 107,71 15  

Крушевац 236 0,4977 5.989,09 1.490,38 15  

Крушевац 237 0,3350 5.989,10 1.003,17 15  

Крушевац 238 0,1433 5.330,64 381,94 15  

Крушевац 239 0,9440 5.330,63 2.516,05 15  

Крушевац 240 0,3652 5.330,64 973,37 15  

Крушевац 241 0,1495 4.738,06 354,17 15  

Крушевац 242 0,2488 5.330,63 663,13 15  

Крушевац 243 0,5572 4.787,29 1.333,74 15  

Крушевац 244 0,1817 5.989,10 544,11 15  

Крушевац 245 1,5890 6.498,24 5.162,85 15  

Крушевац 246 0,8123 6.380,19 2.591,31 15  

Крушевац 247 0,9597 4.142,46 1.987,76 15  

Крушевац 248 0,0012 5.991,67 3,59 15  

Крушевац 249 0,0240 5.989,17 71,87 15  

Крушевац 250 0,0032 6.581,25 10,53 15  

Крушевац 251 0,1348 6.377,97 429,87 15  

Крушевац 252 0,4112 6.580,74 1.353,00 15  

Крушевац 253 0,0048 6.581,25 15,79 15  

Крушевац 254 0,0503 5.989,07 150,62 15  

Крушевац 255 0,1386 5.989,11 415,04 15  

Крушевац 256 0,0726 6.580,72 238,88 15  

Крушевац 257 0,0907 6.580,71 298,43 15  

Крушевац 258 0,5014 1.421,30 356,32 15  
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Крушевац 259 0,1834 6.580,75 603,45 15  

Крушевац 260 0,1707 1.543,47 131,73 15  

Крушевац 261 0,0212 1.421,23 15,06 15  

Крушинце 262 0,2941 2.916,22 428,83 15  

Крушинце 263 1,2160 3.223,27 1.959,75 15  

Крушинце 264 0,2788 4.738,02 660,48 15  

Крушинце 265 0,2437 1.112,39 135,54 15  

Крушинце 266 0,4397 4.738,03 1.041,65 15  

Кукљин 267 0,0282 6.226,24 87,79 15  

Кукљин 268 0,0934 5.989,08 279,69 15  

Кукљин 269 0,2249 5.330,64 599,43 15  

Кукљин 270 0,2880 6.348,82 914,23 15  

Кукљин 271 0,1593 5.330,63 424,58 15  

Кукљин 272 0,1256 5.330,65 334,76 15  

Купци 273 1,4396 5.715,67 4.114,14 15  

Купци 274 0,3474 5.989,09 1.040,30 15  

Купци 275 0,0638 4.738,09 151,14 15  

Купци 276 0,5321 900,56 239,59 15  

Купци 277 0,0888 5.330,63 236,68 15  

Купци 278 0,2340 4.738,03 554,35 15  

Купци 279 0,1069 5.330,59 284,92 15  

Лазарица 280 0,0691 5.989,15 206,92 15  

Лазарица 281 0,2127 5.528,44 587,95 15  

Лазарица 282 0,8686 5.809,85 2.523,22 15  

Лазарица 283 0,2058 6.580,76 677,16 15  

Лазарица 284 0,4553 5.019,04 1.142,58 15  

Лазарица 285 0,7825 5.783,35 2.262,73 15  

Лазарица 286 0,3183 5.989,10 953,16 15  

Лазарица 287 0,0318 5.330,50 84,75 15  

Лазарица 288 0,2258 6.580,74 742,96 15  

Лазарица 289 0,0138 5.989,13 41,32 15  

Лазарица 290 0,0827 5.330,59 220,42 15  

Лазарица 291 0,1445 4.738,06 342,32 15  

Лазарица 292 0,8651 5.989,09 2.590,58 15  

Лазарица 293 0,1329 4.738,00 314,84 15  

Лазарица 294 0,0471 4.738,00 111,58 15  

Лазарица 295 0,0271 5.988,93 81,15 15  

Лазарица 296 0,0289 5.988,93 86,54 15  

Лазарица 297 0,0231 5.989,18 69,17 15  

Лазарица 299 0,1059 6.580,74 348,45 15  

Лазарица 300 0,0036 6.580,56 11,84 15  

Лазарица 301 0,3062 1.421,33 217,60 15  

Лазарица 302 0,0299 5.988,96 89,53 15  

Лазарица 303 0,0800 6.580,75 263,23 15  
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Лазарица 304 0,1969 5.989,08 589,62 15  

Лазарица 305 0,0002 6.000,00 0,60 15  

Лазарица 306 0,0280 5.988,93 83,84 15  

Лазарица 307 0,0215 5.989,30 64,38 15  

Лазарица 308 0,0107 5.330,84 28,52 15  

Лазарица 309 0,1032 5.989,05 309,03 15  

Лазарица 310 0,3716 2.752,99 511,50 15  

Лазарица 311 0,0725 5.989,10 217,10 15  

Лазарица 312 0,0700 5.989,14 209,62 15  

Лазарица 313 0,0323 5.330,65 86,09 15  

Липовац 314 0,1303 671,60 43,75 15  

Липовац 315 0,2592 4.738,04 614,05 15  

Ловци 316 3,6531 3.220,15 5.881,76 15  

Ловци 317 0,1545 829,64 64,09 15  

Ловци 318 0,0119 1.243,70 7,40 15  

Ломница 319 0,6694 1.458,62 488,20 15  

Ломница 320 0,0221 3.790,95 41,89 15  

Ломница 321 0,2369 4.146,35 491,13 15  

Ломница 322 0,2663 4.738,04 630,87 15  

Лукавац 323 0,5296 1.974,41 522,82 15  

Љубава 324 0,3647 4.738,03 863,98 15  

Мајдево 325 0,4063 3.200,30 650,14 15  

Мајдево 326 0,8476 5.330,63 2.259,12 15  

Мајдево 327 1,2770 5.330,63 3.403,60 15  

Мајдево 328 0,0048 4.737,50 11,37 15  

Мајдево 329 0,1928 4.427,85 426,84 15  

Мајдево 330 0,2688 4.738,02 636,79 15  

Мајдево 331 1,0732 4.977,01 2.670,66 15  

Мајдево 332 3,1879 4.081,18 6.505,19 15  

Мајдево 333 0,0743 671,60 24,95 15  

Мајдево 334 0,0346 5.149,13 89,08 15  

Мајдево 335 0,0070 4.738,57 16,58 15  

Макрешане 336 0,0543 4.146,41 112,57 15  

Макрешане 337 0,0503 5.475,94 137,72 15  

Макрешане 338 0,1036 1.130,60 58,56 15  

Макрешане 339 0,1177 6.107,90 359,45 15  

Макрешане 340 0,5158 4.761,01 1.227,86 15  

Макрешане 341 0,1163 5.330,61 309,97 15  

Макрешане 342 0,0763 5.989,12 228,48 15  

Макрешане 343 0,0691 5.492,62 189,77 15  

Макрешане 344 0,2362 1.593,61 188,20 15  

Макрешане 345 0,0428 5.462,85 116,90 15  

Макрешане 346 0,0391 4.264,96 83,38 15  

Макрешане 347 0,0126 4.084,13 25,73 15  
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Макрешане 348 0,1134 671,60 38,08 15  

Макрешане 349 0,2105 4.738,05 498,68 15  

Макрешане 350 0,1010 4.738,02 239,27 15  

Макрешане 351 0,1099 4.738,03 260,35 15  

Макрешане 352 0,0452 828,76 18,73 15  

Макрешане 353 0,1836 4.738,02 434,95 15  

Мала Река 354 0,7022 2.040,26 716,33 15  
Мали 

Шиљеговац 355 0,5241 3.356,21 879,49 15  
Мали 

Шиљеговац 356 0,9587 3.416,03 1.637,47 15  
Мали 

Шиљеговац 357 1,6911 3.506,39 2.964,83 15  
Мали 

Шиљеговац 358 0,1178 1.243,55 73,24 15  
Мали 

Шиљеговац 359 0,4985 3.744,29 933,26 15  
Мали 

Шиљеговац 360 0,2118 4.146,36 439,10 15  
Мали 

Шиљеговац 361 0,3157 671,62 106,01 15  
Мали 

Шиљеговац 362 1,2838 671,62 431,11 15  
Мало 

Головоде 363 0,0319 4.737,93 75,57 15  
Мало 

Головоде 364 0,0910 4.738,02 215,58 15  
Мало 

Головоде 365 0,2901 5.330,64 773,21 15  

Мачковац 366 0,6336 1.796,62 569,17 15  

Мачковац 367 0,4671 1.599,08 373,46 15  

Мачковац 368 0,4048 5.989,08 1.212,19 15  

Мачковац 369 1,2404 3.781,10 2.345,04 15  

Мачковац 370 0,5759 4.146,36 1.193,94 15  

Мачковац 371 0,7142 4.738,03 1.691,95 15  

Мачковац 372 0,3912 5.330,62 1.042,67 15  

Мешево 373 0,0993 4.738,07 235,24 15  

Мешево 374 0,0402 4.738,06 95,23 15  

Мешево 375 0,0963 4.738,01 228,13 15  

Мешево 376 0,0334 5.989,22 100,02 15  

Мешево 377 0,1460 4.738,01 345,87 15  

Мешево 378 0,0203 5.804,43 58,91 15  

Модрица 379 0,0341 5.330,50 90,88 15  

Мудраковац 380 1,6720 4.093,35 3.422,04 15  

Мудраковац 381 1,3866 4.814,32 3.337,77 15  

Мудраковац 382 0,8536 5.293,70 2.259,35 15  

Мудраковац 383 0,6022 4.620,52 1.391,24 15  

Мудраковац 384 0,8293 4.738,03 1.964,62 15  

Мудраковац 385 0,7218 4.420,78 1.595,46 15  

Мудраковац 386 0,1133 5.330,63 301,98 15  
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Мудраковац 387 0,3392 5.989,09 1.015,75 15  

Мудраковац 388 0,2092 5.330,64 557,58 15  

Мудраковац 389 0,1139 5.330,64 303,58 15  

Мудраковац 390 0,1808 5.359,79 484,52 15  

Мудраковац 391 0,0244 5.330,74 65,03 15  

Мудраковац 392 0,1008 1.587,80 80,02 15  

Мудраковац 393 0,0013 1.600,00 1,04 15  

Мудраковац 394 0,3154 5.989,09 944,48 15  

Мудраковац 395 0,3277 1.599,08 262,01 15  

Наупаре 396 1,7011 5.330,63 4.533,96 15  

Наупаре 397 1,1638 4.485,31 2.610,00 15  

Наупаре 398 0,2672 1.065,76 142,38 15  

Наупаре 399 0,9275 3.847,76 1.784,40 15  

Наупаре 400 0,1190 4.146,39 246,71 15  

Наупаре 401 0,2763 3.667,43 506,65 15  

Наупаре 402 3,7304 4.193,75 7.822,18 15  

Падеж 403 0,8820 4.738,03 2.089,47 15  

Падеж 404 0,2281 5.989,08 683,05 15  

Пакашница 405 1,2524 947,23 593,15 15  

Пакашница 406 0,1631 1.065,73 86,91 15  

Пакашница 407 0,9961 4.738,03 2.359,77 15  

Паруновац 408 0,1488 4.146,37 308,49 15  

Паруновац 409 0,0540 4.737,96 127,92 15  

Паруновац 410 0,0747 3.356,22 125,35 15  

Паруновац 411 0,0929 4.146,39 192,60 15  

Паруновац 412 3,2062 1.027,12 1.646,57 15  

Паруновац 413 0,1326 4.738,01 314,13 15  

Паруновац 414 1,4305 1.095,27 783,39 15  

Паруновац 415 0,2316 947,24 109,69 15  

Паруновац 416 0,1368 5.989,11 409,65 15  

Паруновац 417 0,1712 4.738,03 405,57 15  

Паруновац 418 0,1437 4.146,35 297,91 15  

Паруновац 419 0,1262 5.989,06 377,91 15  

Паруновац 420 2,6872 947,23 1.272,70 15  

Паруновац 421 0,5203 6.580,74 1.711,98 15  

Пасјак 422 0,4806 4.738,04 1.138,55 15  

Пепељевац 423 0,3096 5.989,08 927,11 15  

Пепељевац 424 0,1797 5.330,61 478,95 15  

Пепељевац 425 0,4173 5.665,16 1.182,03 15  

Пепељевац 426 0,4128 6.580,74 1.358,26 15  

Пепељевац 427 0,7605 6.580,75 2.502,33 15  

Пепељевац 428 0,3095 5.691,24 880,72 15  

Пепељевац 429 0,5869 5.989,10 1.757,50 15  

Пепељевац 430 0,2348 6.580,75 772,58 15  
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Пепељевац 431 0,2912 5.989,08 872,01 15  

Пепељевац 432 0,1220 4.738,03 289,02 15  

Пепељевац 433 0,1789 3.987,26 356,66 15  

Пепељевац 434 0,3837 4.738,02 908,99 15  

Пепељевац 435 0,1600 4.427,75 354,22 15  

Пепељевац 436 0,0378 6.580,69 124,37 15  

Пепељевац 437 0,2319 6.113,37 708,84 15  

Рибаре 438 0,6942 1.243,53 431,63 15  

Рибаре 439 0,4627 4.146,36 959,26 15  

Рибаре 440 0,5419 4.738,03 1.283,77 15  

Рибаре 441 0,0413 2.040,19 42,13 15  

Рибаре 442 0,1713 2.040,28 174,75 15  

Рибаре 443 0,4895 2.763,62 676,39 15  

Рибаре 444 0,7079 553,09 195,76 15  

Рлица 445 0,7979 828,70 330,61 15  

Росица 446 2,3329 3.356,22 3.914,86 15  

Росица 447 0,3379 3.356,23 567,03 15  

Росица 448 1,1950 3.966,32 2.369,87 15  

Росица 449 0,5117 3.356,22 858,69 15  

Росица 450 0,5766 3.356,23 967,60 15  

Себечевац 451 0,5014 4.624,65 1.159,40 15  

Себечевац 452 0,1212 4.146,37 251,27 15  

Сеземче 453 0,1110 3.356,22 186,27 15  

Сеземче 454 0,2684 408,23 54,78 15  

Сеземче 455 0,2593 1.006,48 130,49 15  

Сеземче 456 0,4054 2.763,62 560,18 15  

Срндаље 457 0,1372 408,24 28,00 15  

Срндаље 458 0,1093 2.040,26 111,50 15  

Срње 459 0,5750 4.738,03 1.362,18 15  

Срње 460 0,3447 4.146,36 714,62 15  

Срње 461 0,0335 4.146,27 69,45 15  

Станци 462 0,4188 4.146,37 868,25 15  

Сушица 463 0,0164 553,05 4,53 15  

Сушица 464 0,7265 4.146,36 1.506,16 15  

Сушица 465 3,7689 3.356,22 6.324,63 15  

Текија 466 0,3523 4.826,00 850,10 15  

Текија 467 0,0265 4.738,11 62,78 15  

Текија 468 0,5987 4.738,03 1.418,33 15  

Текија 469 0,3966 4.738,02 939,55 15  

Текија 470 0,0382 4.146,34 79,19 15  

Текија 471 0,3942 671,61 132,37 15  

Треботин 472 0,0713 3.253,86 116,00 15  

Треботин 473 0,0505 5.330,69 134,60 15  

Треботин 474 0,0674 1.316,02 44,35 15  
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Треботин 475 0,4289 1.187,76 254,71 15  

Трмчаре 476 0,1390 649,57 45,14 15  

Трмчаре 477 0,1162 1.650,34 95,88 15  

Трмчаре 478 0,2136 553,09 59,07 15  

Ћелије 479 0,6133 3.308,64 1.014,59 15  

Ћелије 480 0,1079 4.738,00 255,61 15  

Ћелије 481 0,1884 4.583,44 431,76 15  

Ћелије 482 0,3947 3.201,70 631,85 15  

Ћелије 483 0,2931 5.814,09 852,05 15  

Ћелије 484 0,7950 4.233,85 1.682,95 15  

Ћелије 485 0,7972 3.312,04 1.320,18 15  

Ћелије 486 1,0336 828,70 428,27 15  

Ћелије 487 0,6602 4.440,62 1.465,85 15  

Ћелије 488 0,3244 4.860,05 788,30 15  

Ћелије 489 0,6396 4.046,04 1.293,92 15  

Ћелије 490 0,6839 5.062,83 1.731,23 15  

Ћелије 491 0,3118 3.463,41 539,94 15  

Ћелије 492 0,1498 4.146,33 310,56 15  

Ћелије 493 0,2939 3.356,21 493,19 15  

Ћелије 494 0,6984 3.415,85 1.192,81 15  

Ћелије 495 0,2046 3.356,21 343,34 15  

Ћелије 496 0,1607 3.356,19 269,67 15  

Ћелије 497 0,0859 671,59 28,84 15  

Ћелије 498 0,0151 3.680,79 27,79 15  

Ћелије 499 0,1941 2.763,63 268,21 15  

Ћелије 500 0,1948 2.763,60 269,17 15  

Ћелије 501 0,1205 2.763,65 166,51 15  

Ћелије 502 0,0398 4.737,94 94,28 15  

Ћелије 503 0,0702 947,29 33,25 15  

Ћелије 504 0,2712 5.330,64 722,83 15  

Ћелије 505 0,0347 5.330,55 92,48 15  

Ћелије 506 0,0874 4.737,99 207,05 15  

Ћелије 507 0,7747 3.356,22 1.300,03 15  

Ћелије 508 0,1767 3.356,20 296,52 15  

Ћелије 509 0,2128 3.356,20 357,10 15  

Ћелије 510 0,1978 5.330,64 527,20 15  

Ћелије 511 0,0993 4.738,07 235,24 15  

Ћелије 512 0,1361 3.356,21 228,39 15  

Ћелије 513 0,3327 4.738,02 788,17 15  

Ћелије 514 0,0779 5.330,68 207,63 15  

Ћелије 515 0,4412 2.052,24 452,72 15  

Ћелије 516 0,1347 4.738,01 319,10 15  

Ћелије 517 0,1706 2.366,53 201,86 15  

Церова 518 1,0756 4.738,03 2.548,11 15  



162                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                  27.05.2021.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Церова 519 0,1624 947,23 76,91 15  

Церова 520 2,1655 4.738,03 5.130,10 15  

Читлук 521 0,2058 5.330,61 548,52 15  

Читлук 522 0,6137 5.989,08 1.837,75 15  

Читлук 523 0,0836 5.479,55 229,04 15  

Читлук 524 0,1552 5.989,11 464,75 15  

Читлук 525 0,1365 5.989,08 408,75 15  

Читлук 526 0,2373 5.989,09 710,60 15  

Читлук 527 0,1807 5.989,10 541,11 15  

Читлук 528 0,1640 5.989,09 491,10 15  

Читлук 529 0,0680 4.376,03 148,78 15  

Читлук 530 0,1800 1.421,33 127,92 15  

Читлук 531 0,3154 4.738,02 747,18 15  

Читлук 532 0,3735 4.738,02 884,82 15  

Шавране 533 0,1317 947,23 62,37 15  

Шанац 534 2,0202 4.738,03 4.785,88 15  

Шанац 535 1,4439 4.738,03 3.420,62 15  

Шанац 536 0,1182 4.740,52 280,16 15  

Шанац 537 0,2647 4.738,04 627,08 15  

Шанац 538 0,1548 4.738,05 366,72 15  

Шанац 539 0,4340 671,61 145,74 15  

Шанац 540 0,1126 4.738,01 266,75 15  

Шанац 541 0,1766 4.760,76 420,37 15  

Шанац 542 0,1249 5.644,52 352,50 15  

Шанац 543 0,3891 4.146,36 806,67 15  

Шанац 544 0,1706 4.738,04 404,15 15  

Шанац 545 0,6413 553,10 177,35 15  

Шанац 546 0,0981 4.472,07 219,35 15  

Шанац 547 0,0540 4.737,96 127,92 15  

Шанац 548 0,2900 4.738,03 687,01 15  

Шанац 549 0,6062 3.512,74 1.064,71 15  

Шашиловац 550 0,3671 3.356,22 616,03 15  

Шашиловац 551 0,6352 4.146,36 1.316,88 15  

Шашиловац 552 1,4029 4.316,74 3.027,98 15  

Шогољ 553 2,5482 5.330,63 6.791,75 15  

Шогољ 554 0,4846 4.738,03 1.148,02 15  

Шогољ 555 0,1798 5.330,65 479,22 15  

Штитаре 556 0,2080 4.738,03 492,75 15  

Штитаре 557 0,0922 4.146,31 191,14 15  

Штитаре 558 0,7874 4.738,02 1.865,36 15  

Штитаре 559 0,0958 4.738,00 226,95 15  

Лазаревац 560 0,0743 4.146,30 154,03 15  

Укупно  283,5739     
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак 
парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, 
може се извршити у згради града КРУШЕВАЦ, у канцеларији бр 26 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова , 
као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

 
Контакт особа Марко Милојевић, тел. 037 414 721. 
 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 
 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 
извршити: 
 

КО Дана Од (часова) 

Бела Вода 01.06.2021 7.30 

Беласица 02.06.2021 7.30 

Бивоље 01.06.2021 7.45 

Бољевац 02.06.2021 7.45 

Бован 02.06.2021 8.00 

Брајковац 01.06.2021 8.00 

Буци 02.06.2021 8.15 

Буковица 02.06.2021 8.30 

Ћелије 01.06.2021 8.45 

Церова 01.06.2021 8.15 

Читлук 01.06.2021 8.30 

Дедина 02.06.2021 8.45 

Дољане 01.06.2021 9.00 

Ђунис 02.06.2021 9.15 

Дворане 02.06.2021 9.00 

Гаглово 02.06.2021 9.30 

Гари 01.06.2021 9.15 

Гавез 01.06.2021 9.30 

Глобаре 01.06.2021 9.45 

Глободер 01.06.2021 10.00 

Горњи Степош 01.06.2021 10.15 

Гревци 02.06.2021 9.45 

Гркљане 01.06.2021 10.30 

Јабланица 01.06.2021 10.45 

Јасика 01.06.2021 11.00 

Јошје 02.06.2021 10.00 

Каоник 02.06.2021 10.15 

Капиџија 02.06.2021 10.30 

Кобиље 02.06.2021 10.45 

Коњух 02.06.2021 11.00 

Крушевац 01.06.2021 11.15 

Крушинце 02.06.2021 11.15 
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Кукљин 01.06.2021 11.30 

Купци 01.06.2021 11.45 

Лазаревац 01.06.2021 12.00 

Лазарица 01.06.2021 12.15 

Липовац 01.06.2021 12.30 

Љубава 01.06.2021 13.00 

Ломница 02.06.2021 11.30 

Ловци 02.06.2021 11.45 

Лукавац 01.06.2021 12.45 

Мачковац 01.06.2021 13.15 

Мајдево 01.06.2021 13.30 

Макрешане 02.06.2021 12.00 

Мала Река 02.06.2021 12.15 

Мали Шиљеговац 02.06.2021 12.30 

Мало Головоде 02.06.2021 12.45 

Мешево 01.06.2021 13.45 

Модрица 02.06.2021 13.00 

Мудраковац 02.06.2021 13.15 

Наупаре 01.06.2021 14.00 

Падеж 01.06.2021 14.15 

Пакашница 01.06.2021 14.30 

Паруновац 02.06.2021 13.30 

Пасјак 02.06.2021 13.45 

Пепељевац 01.06.2021 14.45 

Рибаре 02.06.2021 14.00 

Рлица 02.06.2021 14.15 

Росица 02.06.2021 14.30 

Шанац 01.06.2021 15.30 

Шашиловац 01.06.2021 15.45 

Шавране 01.06.2021 16.00 

Себечевац 01.06.2021 15.00 

Сеземче 02.06.2021 14.45 

Шогољ 02.06.2021 15.45 

Срндаље 02.06.2021 15.00 

Срње 01.06.2021 15.15 

Станци 02.06.2021 15.15 

Штитаре 01.06.2021 16.15 

Сушица 02.06.2021 15.30 

Текија 02.06.2021 16.00 

Треботин 01.06.2021 16.30 

Трмчаре 02.06.2021 16.15 
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Велика Крушевица 01.06.2021 16.45 

Велики Шиљеговац 02.06.2021 16.30 

Велико Головоде 02.06.2021 16.45 

Вратаре 01.06.2021 17.00 

Вучак 01.06.2021 17.15 

Здравиње 02.06.2021 17.00 

Зебица 02.06.2021 17.15 

Зубовац 02.06.2021 17.30 
 
 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 

надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини дође до промена 
површине из огласа по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп и на коришћење ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта. 

 
6. Све трошкове који настану по основу закупа и 

коришћења пољопривривредног земљишта у државној 
својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, 
односно на коришћење. 

 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на 

коришћење искључиво за пољопривредну производ-
њу, не може се користити у друге сврхе. 

 
8. Пољопривредно земљиште у државној својини 

груписано у јединице јавних надметања означених * и 
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато 
најмање последње три агроекономске године и није 
било предмет коришћења. 

 
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у 

подзакуп. 
 

II 
 
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 
 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, са пребивалиштем 
најмање три године у катастарској општини на којој се 
налази земљиште које је предмет закупа и које је 
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

 
- физичко лице - уписано у Регистар пољо-

привредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, са пребивалиштем 
најмање три године на подручју јединице локалне 
самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се 
парцела граничи са земљиштем у државној својини 
које је предмет закупа; 

 

- правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, које је власник 
пољопривредног земљишта најмање 10 ха у ката-
старској општини у којој се налази земљиште које је 
предмет закупа и има седиште на подручју јединице 
локалне самоуправе којој припада та катастарска 
општина. 

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини 

- за бројеве јединица јавних надметања 
означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко 
и правно лице које је уписано у Регистар пољопри-
вредних газдинстава и налази се у активном статусу; 

- за бројеве јединица јавних надметања 
означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно 
лице и предузетник које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу, које је у својству претежне делатности 
регистровано или има у оснивачком акту наведену 
енергетску делатност прописану законом којим се 
уређује област енергетике, а за чије обављање се 
користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и 
да у року од три године од дана закључења уговора о 
коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној 
употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се 
планира коришћење обновљивих извора од биомасе 
који гласи на име лица са којим је закључен уговор о 
коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а 
Регистрованом пољопривредном газдинству се 
утврђује пасиван статус . 

 
3. Поступак јавног надметања спроводи се еле-

ктронским путем, преко веб-апликације за спровођење 
јавног надметања-https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid  
(у даљем тексту: 

Апликација) која се налази на званичној веб-
презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

 
4. Поступак јавног надметања одржава се ако је 

благовремено достављена најмање једна уредна 
пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење 
јавног надметања и ако се достави доказ о уплати 
депозита за свако јавно надметање појединачно. 

 
5. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за 

јавно надметање достави доказ о уплати депозита у 
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тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. 
овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на 
рачун градске управе КРУШЕВАЦ број: 840-973804-
65, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен 
износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора 
да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на 
јавном надметању за ту јединицу јавног надметања. 

 
6. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити након јавног 
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 
урачунат у годишњу закупнину. Ако најповољнији 
понуђач одустане, најповољнијим понуђачем сматра се 
лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача. У 
случају да најповољнији понуђач одустане од своје 
понуде депозит се не враћа. 

 
7. Најповољнији понуђач јесте понуђач који 

испуњава услове за закуп и коришћење пољо-
привредног земљишта из закона којим се уређује 
пољопривредно земљиште и понуди највишу цену 
закупа за јединицу јавног надметања. 

 
8. Ако се за јединицу јавног надметања пријави 

више учесника који испуњавају услове за закуп и 
коришћење пољопривредног земљишта и која су 
понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се 
у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла 
у Апликацију. 

 
9. Право закупа и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини немају правна и физичка 
лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава 
која: 

 
1) су у пасивном статусу; 
 
2) нису испунила све обавезе из претходних или 

текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта 
у државној својини; 

 
3) су извршила ометање поседа пољопривредног 

земљишта у државној својини; 
 
4) су нарушавала несметано одвијање било ког 

дела поступка јавног надметања приликом давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у 
закуп; 

 
5) су бесправно користила пољопривредно 

земљиште у државној својини; 
 
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште 

у државној својини у подзакуп. 
 

III 
 
– Документација за пријављивање на јавно 

надметање – 
 
1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за закуп пољопривредног земљишта у држа-

вној својини понуђач доказује следећом докумена-
тацијом: 

 
- за физичко лице: 
 
- потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године; 
- доказ о месту пребивалишта три године у 

катастарској општини на којој се налази земљиште које 
је предмет закупа; 

- као доказ о власништву најмање 0,5 ха 
пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције 
о непокретности (не старији од шест месеци); 

 
- за физичко лице: 
 
- потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године; 
- доказ о месту пребивалишта три године на 

подручју јединице локалне самоуправе која спроводи 
јавно надметање; 

- као доказ о власништву пољопривредног 
земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет 
закупа извод из јавне евиденције о непокретности и 
катастарски план (не старији од шест месеци); 

 
- за правно лице: 
 
- потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године; 
- као доказ о власништву најмање 10 ха 

пољопривредног земљишта правног лица у 
катастарској општини у којој се налази земљиште које 
је предмет закупа извод из јавне евиденције о 
непокретности (не старији од шест месеци); 

- као доказ да има седиште на подручју јединице 
локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је 
предмет закупа извод из привредног регистра (не 
старији од шест месеци). 

 
2. Испуњеност услова за пријављивање за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за пољопривредну производњу за бројеве 
јединица јавних надметања означени * у табели тачке 
1. овог огласа понуђач доказује следећом докумен-
тацијом: 

 
- за физичка лица личном картом или очитаном 

личном картом за личне карте са чипом и потврдом о 
активном статусу у Регистру пољопривредних газдин-
става; 

 
- за правна лицa изводом из привредног 

регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о 
активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава; 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач 
за бројеве јединица јавних надметања означених ** у 
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табели тачке 1. овог огласа доказује следећом 
докуменатацијом: 

 
- потврдом о активном статусу у Регистру 

пољопривредних газдинстава; 
- изводом из привредног регистра (не старији од 

шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да 
је регистровано за енергетску делатност за чије 
обављање се користе обновљиви извори од биомасе и 
сточарства. 

 
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, 

односно фотографисану документацију којом доказује 
испуњеност услова за остваривање права закупа и 
коришћења путем Апликације, и то: 

 
1. за закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини документацију наведену у делу III тачка 1. овог 
огласа и доказ о уплати депозита; 

 
2. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну производњу 
документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа; 

 
3. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства 
документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа; 

 
Понуђач одговара за тачност података које уноси 

у Апликацију, као и за веродостојност исправа које 
прилаже, а које морају да буду читљиве. 

 
IV 

 
– Рок за подношење пријаве - 

 
Рок пријављивање и подношење документације у 

Апликацију је до 15:30 сати, дана 09.06.2021. године. 
 
Непотпуне пријаве неће се разматрати. 
 
Једном поднета пријава са понудом не може се 

мењати. 
 

V 
 

– Јавно надметање - 
 
Отварање понуда за давање у закуп и на 

коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 
одржаће, и то: 

 

КО Дана 
Почетак 

у (часова) 
 

1 2 3 

Бела Вода 17.06.2021 12:00 

Беласица 17.06.2021 12:00 

Бивоље 17.06.2021 12:00 

Бољевац 17.06.2021 12:00 

1 2 3 

Бован 17.06.2021 12:00 

Брајковац 17.06.2021 12:00 

Буци 17.06.2021 12:00 

Буковица 17.06.2021 12:00 

Ћелије 17.06.2021 12:00 

Церова 17.06.2021 12:00 

Читлук 17.06.2021 12:00 

Дедина 17.06.2021 12:00 

Дољане 17.06.2021 12:00 

Ђунис 17.06.2021 12:00 

Дворане 17.06.2021 12:00 

Гаглово 17.06.2021 12:00 

Гари 17.06.2021 12:00 

Гавез 17.06.2021 12:00 

Глобаре 17.06.2021 12:00 

Глободер 17.06.2021 12:00 

Горњи Степош 17.06.2021 12:00 

Гревци 17.06.2021 12:00 

Гркљане 17.06.2021 12:00 

Јабланица 17.06.2021 12:00 

Јасика 17.06.2021 12:00 

Јошје 17.06.2021 12:00 

Каоник 17.06.2021 12:00 

Капиџија 17.06.2021 12:00 

Кобиље 17.06.2021 12:00 

Коњух 17.06.2021 12:00 

Крушевац 17.06.2021 12:00 

Крушинце 17.06.2021 12:00 

Кукљин 17.06.2021 12:00 

Купци 17.06.2021 12:00 

Лазаревац 17.06.2021 12:00 

Лазарица 17.06.2021 12:00 

Липовац 17.06.2021 12:00 

Љубава 17.06.2021 12:00 

Ломница 17.06.2021 12:00 

Ловци 17.06.2021 12:00 

Лукавац 17.06.2021 12:00 

Мачковац 17.06.2021 12:00 

Мајдево 17.06.2021 12:00 

Макрешане 17.06.2021 12:00 

Мала Река 17.06.2021 12:00 

Мали Шиљеговац 17.06.2021 12:00 

Мало Головоде 17.06.2021 12:00 

Мешево 17.06.2021 12:00 

Модрица 17.06.2021 12:00 
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1 2 3 

Мудраковац 17.06.2021 12:00 

Наупаре 17.06.2021 12:00 

Падеж 17.06.2021 12:00 

Пакашница 17.06.2021 12:00 

Паруновац 17.06.2021 12:00 

Пасјак 17.06.2021 12:00 

Пепељевац 17.06.2021 12:00 

Рибаре 17.06.2021 12:00 

Рлица 17.06.2021 12:00 

Росица 17.06.2021 12:00 

Шанац 17.06.2021 12:00 

Шашиловац 17.06.2021 12:00 

Шавране 17.06.2021 12:00 

Себечевац 17.06.2021 12:00 

Сеземче 17.06.2021 12:00 

Шогољ 17.06.2021 12:00 

Срндаље 17.06.2021 12:00 

Срње 17.06.2021 12:00 

Станци 17.06.2021 12:00 

Штитаре 17.06.2021 12:00 

Сушица 17.06.2021 12:00 

Текија 17.06.2021 12:00 

Треботин 17.06.2021 12:00 

Трмчаре 17.06.2021 12:00 

Велика Крушевица 17.06.2021 12:00 

Велики Шиљеговац 17.06.2021 12:00 

Велико Головоде 17.06.2021 12:00 

Вратаре 17.06.2021 12:00 

Вучак 17.06.2021 12:00 

Здравиње 17.06.2021 12:00 

Зебица 17.06.2021 12:00 

Зубовац 17.06.2021 12:00 
 
Након истека рока за пријаву из дела IV овог 

огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из 
дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне 
самоуправе утврђује испуњеност услова за оства-
ривање права закупа и коришћења свих подносилаца 
захтева на основу документације приложене у 
Апликацији. 

 
На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из 

Апликације се према висини понуде аутоматски формира 
ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају ус-
лове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта. 

 
Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб 

– презентацији Управе за пољопривредно земљиште и 
садржи списак лица који испуњавају услове за оства-
ривање права закупа и коришћења пољопривредног 
земљишта рангираних према висини понуде, време 

доставе захтева и списак лица који не испуњавају 
услове за остваривање права закупа пољопривредног 
земљишта. 

 
VI 

 
- Плаћање закупнине - 

 
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда . 
Закупнина се плаћа унапред у динарској против-

вредности по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан уплате. 

 
VII 

 
– Уплата закупнине и средства обезбеђења 

плаћања - 
  
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 

дана од правноснажности одлуке достави доказ о 
уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном 
одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству пољо-
привреде, шумарства и водопривреде преко градске 
управе града КРУШЕВАЦ. 

 
Уколико је период закупа дужи од једне године, 

закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку 
наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину 
закупа потребно је доставити и: 

- гаранцију пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или 

- уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или 

- доказ о уплати депозита у висини једне годишње 
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, 
а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа. 

 
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе 

за пољопривредно земљиште, у дневном листу/службеном 
гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу/ 
на огласној табли градске управе КРУШЕВАЦ и 
месним канцеларијама, и на веб презентацији града 
КРУШЕВАЦ, с тим што ће се рок за подношење 
пријаве рачунати од дана објављивања на веб 
презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-99/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
183 
На основу члана 4. став 3. Одлуке о обављању 

делатности обезбеђивања јавног осветљења („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 13/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.05.2021. године, донело је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

(Јавна и декоративна расвета)  
У 2021. ГОДИНИ 

 
У Програму обављања делатности јавног осветље-

ња (Јавна и декоративна расвета) у 2021. години                         
III бр. 352-733/2020 од 17.12.2020. године повећавају се 
финансијска средства за јавно осветљење за 
5.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 
Задњи став Програма мења се и гласи: 
 
„ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЈАВНЕ И ДЕ-

КОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ, 
НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗДВОЈИТИ 15.000.000,00 ДИНА-
РА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ(УЛИЧНУ) И 25.000.000,00 
ДИНАРА ЗА ДЕКОРАТРИВНУ РАСВЕТУ, УКУПАН 
ИЗНОС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕ 40.000.000,00 ДИНА-
РА СА ПДВ-ом“. 

 
Остали део Програма остаје непромењен.  
 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-329/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
184 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 15. Одлуке 
о оснивању ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“ број 5/13 – Пречишћен текст 
9/16)  и члана 50. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.05.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 17/7 
од 18.03.2021. године, којом се утврђује цена воде која 
се дистрибуира са локалног сеоског водовода Велики 
Шиљеговац у износу од 39,98 дин/м3.  

 
II   -  Цена воде из ст. 1. ове Одлуке исказана је без 

пореза на додату вредност (без ПДВ-а). 
  
III -   Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
 
 

IV - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 38-1/21  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
185 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 28. Закона  о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11 
и 104/16) и члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.05.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 
18/12 од 15.04.2021. године, којом се врши измена и 
допуна Одлуке о утврђивању цене услуга ЈКП 
„Водовод Крушевац“ Крушевац, тако што се утврђују 
цене које се додаје важећем ценовнику и то у делу 7. 
ЦЕНЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА И ЈАВ-
НИХ ЧЕСМИ,  испод редног броја 7. додаје се следеће: 

 

 8. Млазнице GEYSER 60T ................ 41.135,50 дин/ком. 

 9. Конектор за каблове Т3 подводни…14.202,50 дин/ком. 

10. Конектор WECS II2/DMX/02 ....114.080,00 дин/ком. 
 
Цене су исказане без пореза на додату вредност 

(без ПДВ-а). 
 
II -   Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  38-2/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
186 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 29. Одлуке о 
оснивању ЈП "Пословни центар" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", број 5/13 - Пречишћен текст и 9/16), 
члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 18.05.2021. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  - Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП „Пословни центар“ Крушевац бр. 12101 од 
28.04.2021. године, којом се усваја Ценовник накнаде 
за коришћење јавних паркиралишта и осталих услуга 
паркинг службе ЈП „Пословни центар“ Крушевац.                                                                                        

             
II  - Саставни део ове Одлуке је Табела 1. Ценов-

ника накнаде за коришћење јавних паркиралишта и 
осталих услуга ЈП „Пословни центар“ Крушевац.  

 

III - Решење ће се примењивати по добијању 
сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 

 
IV  -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-3/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 

 

Ценовник накнаде за коришћење јавних паркиралишта и осталих услуга паркинг службе   

"Пословни центар" ЈП Крушевац 

 

Табела бр.1 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ОПИС УСЛУГЕ 

1.   ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА 

1.1. 
САТНА КАРТА 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

1.1.1. 

Екстра зона 

(мах 120 

минута) 

Први сат 50,00 60,00 

Други сат 83,33 100,00 

1.1.2. Прва зона 
Сваки  

започети сат 
33,33 40,00 

1.2. 
ДНЕВНА КАРТА 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

1.2.1. Прва зона 125,00 150,00 

1.3. 
МЕСЕЧНЕ (ПОВЛАШЋЕНЕ) КАРТЕ 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

1.3.1. Прва зона 

Физичка лица - станари 833,33 1.000,00 

Физичка лица - 

запослени 
833.33 1.000,00 

Правна лица/ 

предузетници 
1.666,67 2.000,00 

1.4. 
МЕСЕЧНЕ (НЕПОВЛАШЋЕНЕ) КАРТЕ 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

1.4.1. Прва зона 

Физичка лица 1.250,00 1.500,00 

Правна лица/ 

предузетници 
2.083,33 2.500,00 
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1.5. 
МЕСЕЧНА  КАРТА ЗА РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

1.5.1. Ехтра зона 6.000,00 7.200,00 

1.5.2. Прва зона 5.250,00 6.300,00 

2. ПАРКИНГ КОД ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА 

2.1. 

САТНА КАРТА 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

Друга зона 

(Мах 180 

минута) 

Први сат 8,33 10,00 

Други сат 20,83 25,00 

Трећи сат 29,16 35,00 

3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА - "ХАЛА СПОРТОВА" 

3.1. 

САТНА КАРТА 

Цена је иста као код општих паркиралишта у првој зони - првих 15 минута бесплатно 

коришћење паркинг простора 

3.2. 

МЕСЕЧНА КАРТА  

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

Прва зона 

Посебна категорија 

физичких лица - 

запослених 

416,66 500,00 

Цене осталих месечних карата исте су као код општих паркиралишта у првој зони 

 

4. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА - ЈАВНЕ ГАРАЖЕ 

4.1. 
САТНА КАРТА 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

4.1.1. "Болница" 
Сваки  

започети сат 
33,33 40,00 

4.1.2. "Костурница" 
Сваки  

започети сат 
33,33 40,00 

4.1.3. "Центар 2" 
Сваки  

започети сат 
33,33 40,00 

4.2. 
МЕСЕЧНЕ КАРТЕ 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

4.2.1. "Костурница" 

 Физичка лица 1.250,.00 1.500,00 

 Правна 

лица/предузетници 
2.083,33 2.500,00 

4.2.2. "Центар 2" 

Физичка лица 1.250,00 1.500,00 

Правна 

лица/предузетници 
2.083,33 2.500,00 

4.2.3. "Болница" 

Физичка лица 1.250,00 1.500,00 

 Правна 

лица/предузетници 
2.083,33 2.500,00 



172                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                  27.05.2021.  

 

5. 
НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ КАРТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 24 САТА ОД МОМЕНТА 

ИЗДАВАЊА 

5.1. 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

Екстра зона 

Прва зона 

Друга зона 

 Плаћање након 8 дана 

од дана издавања 

налога 

833,33 1.000,00 

 

Плаћање у року од 8 

дана од дана издавања 

налога - 50% попуста 

  

416,66 500,00 

6. ЗЛАТНА ПАРКИНГ КАРТА 

6.1. 

МЕСЕЧНА КАРТА 

 Опис услуге паркирања Цена без ПДВ-а  Цена са ПДВ-ом 

Сва јавна паркиралишта  5.000,00 6.000,00 

7. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА -  ТЕРЕТНИ ПАРКИНГ 

7.1. 

 Опис услуге паркирања Цене без ПДВ-а  Цене са ПДВ-ом 

Камиони/ 

Аутобуси 

Сатна 45,00 54,00 

Дневна 500.00 600,00 

Месечна 5.000,00 6.000,00 

Камиони са 

приколицом 

Сатна 50,00 60,00 

Дневна 600,00 720,00 

Месечна 6.000,00 7.200,00 

8. УКЛАЊАЊЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ ВОЗИЛА 

8.1. 

УКЛАЊАЊЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ  ВОЗИЛА У 

ГРАДУ КРУШЕВЦУ 

Тежина возила 

Цена уклањања и 

премештања 

 непрописно 

паркираних возила у 

граду Крушевцу 

Цена започете 

интервенције 

уклањања и 

премештања 

непрописно 

паркираних возила 

без подизања 

(одвајања) истог од 

подлоге тла, уз 

присуство возача 

предметног моторног 

возила у граду 

Крушевцу 

Цена лежарине 

(чувања) уклоњених 

 и премештених 

непрописно 

 паркираних возила 

на теретном 

паркингу 

 по истеку 24 часа 

од тренутка 

довожења истих  

на теретни паркинг 

по часу у граду 

Крушевцу 

Цена без  

ПДВ-а 

Цена са 

 ПДВ-ом 

Цена без 

 ПДВ-а 

Цена са  

ПДВ-ом 

Цена без  

ПДВ-а 

Цена са  

ПДВ-ом 

До 800кг 3.500,00 4.200,00 1.750,00 2.100,00 20,00 24,00 

Од 801кг до 

1330кг 
4.500,00 5.400,00 2.250,00 2.700,00 20,00 24,00 

Од 1331кг до 

1900кг 
6.500,00 7.800,00 3.250,00 3.900,00 20,00 24,00 

Преко 1901 кг 8.500,00 10.200,00 4.250,00 5.100,00 20,00 24,00 
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8.2. 

УКЛАЊАЊЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА, 

НЕИСПРАВНИХ И ХАВАРИСАНИХ ВОЗИЛА, И ВОЗИЛА  ИЗ 

САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Тежина возила 

Цена уклањања и 
премештања 

 возила за потребе 
трећих лица, 

неисправних и 
хаварисаних возила, и 
возила из саобраћајних 

незгода у граду 
Крушевцу 

Цена доплате за 
уклањање и 

премештање возила 
за потребе трећих 

лица, неисправних и 
хаварисаних возила, и 

возила из 
саобраћајних незгода 
ван града Крушевца 

по пређеном 
километру 

Цена лежарине 
(чувања) уклоњених 

и премештених 
возила за потребе 

трећих лица, 
неисправних и 

хаварисаних возила, 
и возила из 

саобраћајних 
незгода на теретном 
паркингу по истеку 
24 часа од тренутка 
довожења истих на 
теретни паркинг по 

часу 

Цена без  

ПДВ-а 

Цена са 

 ПДВ-ом 

Цена без  

ПДВ-а 

Цена са  

ПДВ-ом 

Цена без  

ПДВ-а 

Цена са 

 ПДВ-ом 

До 800кг 3.500,00 4.200,00 200,00 240,00 20,00 24,00 

Од 801кг до 

1330кг 4.500,00 5.400,00 200,00 240,00 20,00 24,00 

Од 1331кг до 

1900кг 6.500,00 7.800,00 200,00 240,00 20,00 24,00 

Преко 1901 кг 8.500,00 10.200,00 200,00 240,00 20,00 24,00 
 
 

 
 
 

 
187 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина 
на подручју града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 15/18 - Пречишћен текст, 14/19 - друга 
одлука и 6/20) и  чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.05.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ допуна Програма одржавања 

јавних површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца за 2021. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а на 
основу Одлуке Надзорног одбора под бр. 3671 од 
14.05.2021. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-330/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 

188 
На основу чл. 43. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зeлених површина 
на подручју града Крушевца („Сл. лист града Кру-
шевца“  бр. 15/18 - Pречишћен текст, 14/19 - друга 
одлука и 6/20) и  чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  18.05.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ допуна Програма одржавања 

јавног зеленила у 2021. години који је предложило 
Јавно комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а 
на основу Одлуке Надзорног одбора  под бр. 3584 од 
13.05.2021. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-331/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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189 
На основу чл.3 Споразума о оснивању Социјално 

економског савета града Крушевца и чл. 50 Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана  18.05.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ГРАДА 
КРУШЕВЦА ПРЕДСТАВНИКА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 
 
I  - РАЗРЕШАВА СЕ Весна Лазаревић дужности 

члана Социјално економског савета града Крушевца. 
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Јовановић, заменик 

градоначелника за члана Социјално економског савета. 
 
III - РАЗРЕШАВА СЕ Горан Јанковић дужности 

члана Социјално економског савета 
 
IV - ИМЕНУЈЕ СЕ Живојин Милорадовић за 

члана Социјално економског савета. 
 
V - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-274/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
190 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 15/18), Одлуке о буџету 
града Крушевца за 2021. годину ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 17/20) и Решења Градског већа града 
Крушевца III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године и 
Решења Градског већа града Крушевца III бр.                     
022-57/19 од 19.02. 2019. године 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана  18.05.2021. године, донeло је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и крите-

ријуме за избор корисника средстава за финансирање 
програма „Јавни радови“ бр. 27/2021 од 13.05.2021. 
године, које је донела Комисија за израду Локалног 
акционог плана за запошљавање и избор корисника 
средстава на седници одржаној 13.05.2021. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-37/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 

191 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), на основу 
члана 19. и 20. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета града Крушевца за 
суфинансирање и финансирање програма и пројеката од 
јавног интереса у области здравствене заштите 
("Службени лист града Крушевца" број 11/19), Уредбе о 
средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од Јавног 
интереса која реализују удружења (''Сл. гласник 
Републике Србије'' бр. 16/18), Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2021. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
17/20), а у складу са Одлуком Комисије за избор програма 
и пројеката од јавног интереса у области здравствене 
заштите број 124 од 11.05.2021. године,  

Градско веће града Крушевца, на седници дана 
25.05.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ ЋЕ СЕ 
ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2021. ГОДИНИ 

 
I - БИРАЈУ СЕ пројекти у области здравствене 

заштите који ће се финансирати из буџета града 
Крушевца у 2021. години, у укупном износу од 
500.000,00 динара, са позиције 127, конта 481941 
дотације осталим удружењима грађана (расписивање 
јавног конкурса - област здравствене заштите), и то: 

 
1. Удружење здравствених радника националне 

асоцијације Расинског округа, назив пројекта: „Опет 
заједно“, 73 бода, у укупном износу од 320.000,00 динара. 

 
2. Удружење мултипле склерозе Расинског 

округа, назив пројекта: „Ја то могу“, 53 бода, у 
укупном износу од 180.000,00 динара  

 
II - По закључењу Уговора са Градском управом 

града Крушевца, одобрена средства биће пренета на 
наменски рачун подносилаца изабраних програма, по 
динамици и условима утврђеним  Уговором. 

 
III - Средства за ове намене планирана  су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2021. годину, у укупном 
износу од 500.000,00 динара, на позицији 127 конто 
481941 - дотације осталим удружењима грађана (распи-
сивање јавног конкурса-област здравствене заштите). 

 
IV - Учесници конкурса који су добили мањи 

износ средстава од траженог, дужни су да доставе нову 
спецификацију трошкова у складу са додељеним 
средствима, у року од 15 дана од дана објављивања 
решења о додели средстава на интернет страници града 
Крушевца. Уколико то не учине, сматраће се да су 
одустали од средстава која су им додељена. 

 
V - Реализатори   пројеката утврђени тачком I овог 

Решења, дужни су да: 
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- приликом реализације одобрених  пројеката, 
примењују Закон о јавним набавкама, 

- пре потписивања Уговора отворе рачун код 
Управе за трезор, 

- изврше усклађивање буџета пројекта са одобре-
ним средствима. 

 
VI - Ако се реализатор одобреног пројекта не 

одазове позиву за закључење говора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, 
сматраће се да је одустао од  програма. 

 
VII - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца'' и на званичној интернет страници града 
Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-297/21  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
192 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18)  
Градско веће града Крушевца, на седници  одржа-

ној  дана 25.05.2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I- ДАЈЕ СЕ  сагласност  на  Правилник о раду  

Туристичке  организације града Крушевца број  17 од 
26.04.2021. године, који је усвојен Одлуком   Управ-
ног одбора Туристичке организације града Крушевца 
број 15 од 26.04.2021.  године. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-293/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
193 
На основу члана 50.  Сатута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 15/18),  
Градско веће града Крушевца на седници  одржа-

ној дана 25.05.2021. године, донело је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРАВИЛНИКА О 
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 

ИСПЛАТУ ЗАРАДА, НАКНАДАМА ЗАРАДА И 
ДОДАЦИМА НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност  на Правилник о коефици-

јентима за обрачун и исплату зарада, накнадама и 
додацима на зараде  запослених  у Туристичкој орга-
низацији града Крушевца број 27 /2021 од 20.05.2021. 
године,  који је усвојен Одлуком Управног одбора 
Туристичке организације града Крушевца број 26. на 
седници  одржаној дана 20.05.2021. године. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-294/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
194 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(,,Сл.лист  града Крушевца“ бр. 15/18), члана 19. 
Статута Туристичке организације града Крушевца 
(,,Сл.лист  града  Крушевца“ бр. 3/17),  

Градско веће града Крушевца дана 25.05.2021. 
донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Одлуку о усвајању 

ценовника за Забавни парк „Шаренград“ у Крушевцу, 
заведену под бројем 22, усвојену на седници Управ-
ног одбора Туристичке организације града Крушевца 
одржаној  дана 14.05.2021. године.   

      
 II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
      

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-4/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
195 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18) 
Градско веће града Крушевца на седници  

одржаној 25.05.2021.  године донело је  
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З А К Љ У Ч А К 
 
I - ОДРЕЂУЈЕ СЕ Трајал Корпорација АД Кру-

шевац да привремено управља изграђеним Спортско-
рекреативним парком “Багдалино“ у Крушевцу. 

 
II - Трајал Корпорација АД Крушевац ће управ-

љати овим објектом, све док Град Крушевац одлуком 
Скупштине града  не одреди корисника  објекта. 

 
III - Обавезује се привремени управљач Трајал 

корпорација АД Крушевац да са Установом за 
физичку културу “Спортски центар Крушевац” 
закључи уговор о пословно техничкој сарадњи којим 
ће се ближе уредити међусобна права и обавезе у вези 
управљања и одржавања изграђеног Спортско-
рекреативног парка “Багдалино“ и реализација 
спортских активности и манифестација. 

 
IV - Закључак  објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-11/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 

 
 
 
 
 
196 
На основу члана  30. став 5. и члана 31. Закона о 

предшколском васпитању и образовању (,,Сл. гласник 
РС", бр. 18/10 и 101/17) и чл. 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 25.05.2021. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - Даје се сагласност Предшколској установи 

"Ната Вељковић" Крушевац, да у школској 2021/22 
години може да формира васпитне групе са цело-
дневним и полудневним обликом рада са повећањем 
до 20% већим бројем деце од норматива утврђених  
Законом о предшколском васпитању и образовању. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-296/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 

 
 
 

 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 

 
 

197 
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 20.05.2021. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 5“ У ДЕЛУ 
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 8.8. НА ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана генералне регулације „Исток 5“ 
у делу урбанистичке целине 8.8. на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
У обухвату Измена плана је део просторне зоне 8., 

односно урбанистичка целина 8.8. укупне површине 
око 47,0ха, у крајњем југозападном делу плана, 
односно простор између планиране источне обилаз-
нице на западу, коридора планиране приступне 
саобраћајнице за Аеродом "Росуље" са севера, 
постојећа улица Милана Коњовића је источна граница 
и са југа до границе ПГР-а, све КО Паруновац.    

 
Члан 3. 

 
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

("Службени лист града Крушевца“, бр. 3/15) и Измене 
и допуне ГУП-а Крушевац 2025 у делу просторне зоне 
8 ("Службени лист града Крушевца", бр. --/21): 

Рубна зона „ИСТОК“ – "До источне границе 
обухвата плана налази се рубна зона коју чине насеља: 
Капиџија и Текије, ка југу Паруновац, и ка северу 
насеља Дедина и Макрешане, са претежном наменом 
периурбаног становања..."  

„Значајне површине ове зоне су ван граница грађе-
винског подручја чија је основна намена пољопривредно 
земљиште.“ 

Урбанистичка целина 8.8. са планираном претеж-
ном наменом спорт и рекреација, специјализовани 
центар – хиподром, за развој коњичког спорта и тури-
стичку презентацију.     

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
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критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана генералне регулације „Исток 5“ у делу 
урбанистичке целине 8.8. на животну средину као и на 
основу Мишљења бр. 501-59/2021-09 од 14.05.2021. 
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 5“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке целине 8.8. 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 
5“  у делу урбанистичке целине 8.8.  и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-440/21                   НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
198 
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 09/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 20.05.2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И“  
део источне обилазнице од петље „Крушевац – 

исток“ до Бивољске улице НА  ЖИВОТНУ  
СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације  „Индустријска зона И“ део 
источне обилазнице од петље „Крушевац – исток“ до 
Бивољске улице (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана обухвата деоницу планиране 

источне обилазнице од раскрснице улица Бивољске и 
Железничке до петље „Крушевац – исток“ у коридору 
аутопута Е – 761 деоница кроз Крушевац. Границом 
Плана обухваћене су катастарске парцеле које чине 
коридор планиране источне обилазнице, правца 
пружања од југа ка северу, све у КО Бивоље.          

План обухвата површину од око 6,0ха.  
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта Плана.    

Граница Плана обухвата деоницу планиране 
источне обилазнице од раскрснице улица Бивољске и 
Железничке до петље „Крушевац – исток“ у коридору 
аутопута Е – 761 деоница кроз Крушевац. Границом 
Плана обухваћене су катастарске парцеле које чине 
коридор планиране Источне обилазнице, правца пру-
жања од југа ка северу, све у КО Бивоље.          

План обухвата површину од око 6,0ха.  
 

Члан 3. 
 
ПГР „СЕВЕР“ у Крушевцу ("Службени лист града 

Крушевца", бр. 7/2017), опредељује зоне за даљу 
разраду, односно израду планова детаљне регулације, 
од којих је један и предметни план, који обухвата део 
урбанистичке целине 6.4. односно потцелину 6.4.1. 
Планирана претежна намена: Источна обилазница, 
односно планирана јавна саобраћајна површина са 
пратећом инфраструктуром. „За део ове урбанистичке 
подцелине (планирана саобраћајница) обавезно се 
доноси план детаљне регулације.“ Планирана саобра-
ћајница је у функцији усаглашавања са планским реше-
њима и дефинисаним наменама у оквиру инфра-
структурног коридора аутопута Е-761, на основу 
ППППН за деоницу Појате – Крушевац и повезивања 
са петљом „Крушевац – исток“.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и крите-
ријума за одређивање могућих утицаја на животну 
средину за   ПДР  „Индустријска зона И “ део источне 
обилазнице од петље „Крушевац – исток“ до Бивољске 
улице (у даљем тексту: План). као и на основу 
Мишљења бр. 501-56/2021-09 од  14.05.2021.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  
„Индустријска зона И “ део источне обилазнице од 
петље „Крушевац – исток“ до Бивољске улице (у 
даљем тексту План). на животну средину,  а у складу 
са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Индустријска зона И “ део 
источне обилазнице од петље „Крушевац – исток“ до 
Бивољске улице (у даљем тексту: План) и објављује се 
у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-442/21                   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 20.05.2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Л“ У КРУШЕВЦУ НА  
ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Индустријска зона Л“ у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План обухвата источни део „северне индустријске 

зоне“ у оквиру ПГР-а Север, између планиране источне 
обилазнице и коридора аутопута Е-761 у зони петље 
„Крушевац – исток“. Граница плана обухвата простор 
источно од планиране петље аутопута и дела источне 
обилазнице, која чини западну границу, коридор 
аутопута са сервисном саобраћајницом је северна 
граница, са истока граница прати   некатегорисани пут, 
обухватајући део к.п.бр.3410/1, до к.п.бр.1422/1, 
одакле граница скреће према западу пресецајући 
к.п.1422/1, 1422/2, 1456, 1466, 1467, 1468, 1479 и даље 
у истом правцу до појаса регулације планиране 
источне обилазнице, све у КО Бивоље, укупне 
површине од око 40,0 хектара.     

 
Члан 3. 

 
На основу ПГР-а Север опредељене су зоне и 

целине за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације, што се односи и на предметни план, који 
обухвата део урбанистичке целине 6.5. односно 
потцелину 6.5.1. „Урбанистичка потцелина за коју се 
обавезно доноси план детаљне регулације.“ Планирана 
претежна намена: привредне делатности, а допунске 
намене комерцијалне делатности, спорт и рекереација 
и пратећа комунална инфраструктура.  

Планом је дефинисана основна саобраћајна 
матрица, као и комплетно опремање комуналном 
инфраструктуром, „што је основ за развој привредних 
делатности, уређење неизграђених, као и формирање 
нових привредних зона, односно за њихово ефикасније 
привођење намени.“  

„Комерцијалне делатности планиране су као 
допунска намена, обзиром на трасе главних 
саобраћајних коридора (планирани аутопут, северна и 
источна обилазница, веза западне са источном 

обилазницом) који чине планско подручје атрактивним 
за њихов развој.“   

 
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  „Индустријска зона Л “ у 
Крушевцу као и на основу Мишљења бр. 501-55/2021-
09 од 19.05.2021.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  „Индустријска зона Л “ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04,88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Индустријска зона Л “ у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Број: 350-443/21                   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 20.05.2021 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА „С2“ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације саобраћајница „С2“ у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана обухвата коридор планиране 

саобраћајнице између ЦППОВ (Централно постројење 
за пречишћавање отпадних вода) и коридора аутопута 
Е – 761 у зони петље „Крушевац – Исток“.  
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Границом Плана обухваћени су делови следећих 
к.п.бр.: 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1039/2, 1117/1, 
1117/2, 1114, 1117/1, 1115, 1116,1112/1, 1111/1, све КО 
Бивоље, правца пружања од истока према западу до 
комплекса ЦППОВ.         

План обухвата површину од око 1,0ха. 
 

Члан 3. 
 
ПГР „СЕВЕР“ у Крушевцу ("Службени лист града 

Крушевца", бр. 7/17), опредељује зоне за даљу разраду, 
односно израду планова детаљне регулације, од којих 
је један и предметни план, који обухвата део 
урбанистичке целине 6.7. односно део потцелине 6.7.1. 
Планирана претежна намена: комуналне делатности - 
ППОВ са приступном саобраћајницом и пратећом 
инфраструктуром. „За део ове урбанистичке подце-
лине (планирана саобраћајница) обавезно се доноси 
план детаљне регулације.“ Локација централног 
постројења за пречишћавање отпадних вода, утврђена 
је планском документацијом из ранијег периода, 
„планом се оставља могућност њеног проширења.“ 
Планирана саобраћајница је у функцији приступног 
пута комплексу ЦППОВ, због обавезе усаглашавања са 
планским решењима и дефинисаним наменама у 
оквиру инфраструктурног коридора аутопута Е-761, на 
основу ППППН за деоницу Појате – Крушевац.    

 
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 саобраћајница „С2“ у 
Крушевцу  као и на основу Мишљења бр. 501-58/2021-
09 од  14.05.2021. 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  саобраћајница „С2“ 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, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради                   

Плана детаљне регулације саобраћајница „С2“ у 
Крушев-цу и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Број: 350-441/21                   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 20.05.2021. 
године, донела је   

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПАРК 

"БАГДАЛА“ У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ 
УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ А1 НА 

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Парк 
Багдала“ у делу урбанистичке подцелине А1 на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Изменама Плана обухваћен је северозападни део 

парка, који је у оквиру ПДР-а Парк Багдала (Службени 
лист града Крушевца, бр. 8/2016) означен као 
урбанистичка подцелина А1, односно део к.п.бр. 
2483/1 КО Крушевац, површине око 3,0ха.  

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ (Службени 

лист града Крушевца, бр. 14/2016), којим су 
опредељени планови детаљне регулације, односно 
ПДР Парк Багдала и обухвата урбанистичку целину 
2.5. Планирана претежна намена: зелене и слободне 
површине, јавни парк са допунским и пратећим 
комерцијалним наменама. „У парку Багдала постоји 
више објеката спорта и рекреације а планира се 
употпуњавање постојећих као и изградња нових 
спортско-рекреативних садржаја у складу са општим 
урбанистичким условима.“ Планом генералне регу-
лације одређене су зоне за које је обавезна израда 
планова детаљне регулације, са дефинисаним општим 
смерницама за израду плана.   

 
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 „Парк Багдала“  у 
делу урбанистичке подцелине А1 на животну средину 
за   као и на основу Мишљења бр. 501-57/2021-09 од 
19.05.2021. 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 „Парк Багдала“  у 
делу урбанистичке целине А1 на животну средину,  а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
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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 „Парк 
Багдала“ у делу урбанистичке подцелине А1 и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

   
IV Број: 350-439/21                   НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
202 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове ре-
шавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11), дана 
11.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/11 ...) тако да у члану 
13. став 1. тачка 18.1. мења се и гласи: 

"18.1. др Батута, левом и десном страном, на краку 
од Улице војводе Путника до првог свог крака и на 
краку који се пружа од истоимене улице према 
североистоку, затим према северозападу и завршава се 
као слепа;" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења који се 
односи на забрану заустављања и паркирања у Улици 
др Батута на краку који се пружа од истоимене улице 
према североистоку, затим према северозападу и 
завршава се као слепа и достави га овом Одељењу ради 
давања сагласности на исти, а забрану заустављања и 
паркирања у Улици др Батута на краку од Улице 
војводе Путника до првог свог крака обележити у 
складу са Саобраћајним пројектом за постављање 
вертикалне саобраћајне сигнализације у делу Улице 
Радојке Зајић, Град Крушевац бр. 01-05-21, од маја 
2021. године израђен од стране "Traffic" Крушевaц.  

Ово Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца. 

 
IV Број: 344-312/21                   НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове ре-
шавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
55/2014 и 24/2018), дана 19.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 ...) 
тако што се: 

 
- у члану 6. ставу 1. тачка 8. мења и гласи: 
 
„8. Улица Видовданска, од Улице Ломине до 

Улице Дринчићеве за подужно паркирање на коловозу, 
од Улице Дринчићеве до Улице Душанове за косо 
паркирање на тротоару, од Улице Душанове до Улице 
Ломничке борбе за подужно паркирање делом на 
коловозу делом на тротоару, од Улице Шумадијске до 
Булевара Николе Пашића за подужно паркирање на 
тротоару у делу где ширина тротоара дозвољава 
паркирање и слободну ширину тротоара од 1,6 метара 
за кретање пешака; десном страном од Трга фонтана 
испред улаза у Цркву Свети Ђорђе за подужно 
паркирање на тротоару, од Улице Дванаести 
пешадијски пук према Улици Бирчаниновој испред и 
иза аутобуског стајалишта за косо паркирање на 
тротоару, од Улице Бирчанинове до Улице Ломничке 
борбе за подужно паркирање на коловозу, од Булевара 
Николе Пашића до Улице Раданске за подужно 
паркирање на тротоару и од Улице Микуловачке до 
Улице Покров Пресвете Богородице за подужно 
паркирање на тротоару;“ 

 
- у члану 6. став 1. тачка 13. мења и гласи: 
 
„13. Улица Газиместанска, десном страном од 

Улице Стевана Синђелића до Газиместанског трга за 
косо паркирање делом на коловозу делом на тротоару, 
а у делу од Улице Стевана Синђелића према 
Газиместанском тргу у дужини око 50 метара за возила 
Полицијске управе;“ 

 
- у члану 12. став 1. тачка 2. мења и гласи: 
 
„2. Улица Видовданска, једно паркинг место, 

једно гледано из правца Улице Дринчићеве према Тргу 
фонтана, прво са десне стране непосредно иза 
пешачког прелаза који је у близини Улице Дванаести 
пешадијски пук за подужно паркирање на коловозу;“ 

 
- у члану 12. став 1. тачка 4. мења и гласи: 
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„4. Улица Газиместанска, једно паркинг место, 
прво са десне стране иза Улице Стевана Синђелића, иза 
паркинг простора одређеног за возила Полицијске 
управе за косо паркирање на тротоару;“ 

 
- у члану 13. став 1. тачка 9. мења и гласи: 
 
„9. Улица Видовданска, левом и десном страном 

од Трга косовских јунака до Улице Таковске, десном 
страном од Улице Таковске до Улице Дванаести 
пешадијски пук и левом и десном страном од Улице 
Ломничке борбе до Улице Шумадијске;“ 

 
- у члану 13. став 1. тачка 13. мења се и гласи: 
 
„13. Улица Газиместанска, десном страном од 

Газиместанског трга до Трга косовских јунака и левом 
страном од Улице Стевана Синђелића до Трга косов-
ских јунака;“ 

 
- након члана 32. додаје се нови члан 32.1 са 

припадујућим насловом број 15.1 који гласе: 
 
„15.1 ОДРЕЂИВАЊЕ УЛИЦА СА БИЦИКЛИ-

СТИЧКИМ ТРАКАМА 
 

Члан 32.1 
 
Одређују се улице у којима се обележавају 

бициклистичке траке на коловозу и то: 
 
1. Улица Балканска, од Улице Душанове до 

Улице Омладинске са леве и десне стране;  
 
2. Улица Видовданска, од Улице Таковске до 

Трга косовских јунака са леве и десне стране; 
 
3. Улица Газиместанска, од Трга косовских 

јунака до Улице Стевана Синђелића са леве и десне 
стране; 

 
4. Трг косовских јунака;“ 
 
2. Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 

Саобраћајном пројекту за израду бициклистичких 
трака у Крушевцу II бр. 1400 од 05.06.2019. године 
израђен од стране Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац.      

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца". 
 
IV Број: 344-313/21                   НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путе-
вима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 
25.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I – ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регули-

сању саобраћаја на подручју насељеног места Кру-
шевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/11,...) тако да 
у члану 13. став 1.: 

- после тачке 46. додаје се нова тачка 46.1. која 
гласи: 

„46.1. Улица Радивоја Увалића, левом и десном 
страном од Улице Иве Андрића до Улице Ужичке;“  

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Број: 344-351/21                   НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 6. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о преузимању оснивачких права над здравстве-
ном установом "Апотека" Крушевац  ("Сл. лист града  
Крушевца" бр. 4/21) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, 
на седници одржаној дана 25.05.2021. године утврдила 
је Пречишћени текст  Одлуке о оснивању Апотекарске 
установе Крушевац. 

Пречишћени текст Одлуке о оснивању Апоте-
карске установе Крушевац обухвата: Одлуку о преузи-
мању оснивачких права над здравственом установом 
"Апотека" Крушевац објављену у "Сл. лист града  
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст и измене  
Одлуке објављене у "Сл. листу града Крушевца" бр. 
2/11, 15-2/20 и 4/21. 

Пречишћени текст Одлуке објавити у "Службеном 
листу града Крушевца". 

 
I број: 022-292/21                    Председник  
         Комисије за прописе 
                                                   Горан  Добрић, с.р.  
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О Д Л У К А 
 

О ОСНИВАЊУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ 
КРУШЕВАЦ  

(Пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
 
Град Крушевац преузима оснивачка права над 

Апотекарском установом Крушевац од 01.01.2007. 
године (за општине: Александровац, Брус, Варварин, 
Ћићевац, Трстеник и град Крушевац), са седиштем у 
Крушевцу, улица Ћирила и Методија бр. 34. (у даљем 
тексту: Апотекарска установа). 

 
Члан 2. 

 
Делатност Установе је:   
- 47.73 - трговина на мало фармацеутским про-

изводима у специјализованим продавницама - апотека    
Обухватају продају на мало - фармацеутских 

производа 
- 47.74 - трговина на мало медицинским и орто-

педским помагалима у специјализованим продав-
ницама  

- 47.75 - трговина на мало козметичким и тоалет-
ним производима у специјализованим продавницама   

Обухвата продају на мало: - парфимеријских 
козметичких и тоалетних производа.  

Апотекарска установа као установа може, без 
уписа у судски регистар да обавља и друге делатности 
које служе делатности уписаној у регистар, које се 
уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму 
или привремено. 

Делатност Апотекарске установе не може се мења-
ти без сагасности  оснивача. 

 
Члан 3. 

 
Органи Апотекарске установе су: 
1. Директор, 
2. Управни одбор, 
3. Надзорни одбор. 
 

Члан 4. 
 
Директор руководи радом Апотекарске установе. 
Директора Апотекарске установе именује  и разре-

шава Скупштина града Крушевца, на начин и под 
условима прописаним Законом и Статутом Установе. 

 
Члан 5. 

 
Директор: 
1. представља и заступа Установу; 
2. организује и руководи процесом рада и води 

пословање  Установе; 
3. предлаже програм рада и план развоја и годиш-

њи програм пословања и предузима мере за њихово 
спровођење; 

4. подноси финансијске извештаје, извештаје о 
пословању и годишњи обрачун; 

5. извршава одлуке Управног одбора; 
6. доноси Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места; 
7. врши и друге послове одређене законом, овом 

Одлуком и Статутом. 

Сагласност на Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Установе даје Градско веће 
града Крушевца. 

 
Члан 6. 

 
Управни одбор је орган управљања Апотекарком 

установом. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава 

оснивач. 
Чланови Управног одбора именују се на период од 

4 године. 
Управни одбор   Апотекарске установе  Крушевац 

има три члана, од којих су два члана представници 
оснивача а један члан је представник  Апотекарске 
установе   Крушевац.  

Представник Апотекарске установе Крушевац 
именује се на предлог стручног савета Апотекарске 
установе, уз претходно прибављено мишљење репре-
зентативног синдиката у тој установи.  

  
Члан 7. 

 
Управни  одбор: 
1. доноси Статут Установе, 
2. доноси опште акте Установе у складу са 

законом, 
3. одлучује о пословању Установе, 
4. доноси програм рада и развоја, 
5. доноси финансијски план и годишњи обрачун 

Установе у складу са законом, 
6. усваја годишњи извештај о раду и пословању 

Установе,  
7. одлучује о коришћењу средстава Установе, у 

складу са законом, 
8. расписује јавни конкурс и спроводи поступак 

избора кандидата за обављање функције директора, 
9. обавља и друге послове утврђене законом и 

Статутом. 
 Сагласност на одлуке Управног одбора из 

тачке 1, 4, 5 и 6 даје Скупштина града Крушевца. 
 

Члан 8. 
 
Надзорни одбор обавља надзор над радом и посло-

вањем Апотекарске установе. 
Чланове Надзорног одбора Апотекарске установе  

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  Апотекарске установе, а два члана 
су представници оснивача.  

Представник Апотекарске установе именује се на 
предлог стручног савета Апотекарске установе, уз 
претходно прибављено мишљење репрезентативног 
синдиката у тој установи.  

 
Члан 9. 

 
Надзорни одбор: 
1. врши надзор над пословањем, прегледа годиш-

њи извештај и годишњи обрачун, 
2. о резултатима надзора у писaном облику 

обавештава Управни одбор и оснивача, 
3. врши и друге послове у складу са законом и 

Статутом Установе. 
________________ 
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