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1. Опис границе плана 

Подручје обухвата плана креће од пресека Гарскг потока са улицом Војводе Мишића до 
улице Његошеве (ул.Јована Скерлића) на северу, затим улицом Багдалски венац са 
источне стране, па према југу, до пресека са улицом Иве Андрића, обухватајући 
катастарску парцелу број 141/1, затим према западу и југозападу до катастарске парцеле 
228/7, одакле прати границу грађевинског подручја према северу до Гарског потока, који 
чини границу са западне стране, обухватајући крајњи јужни део стамбеног насеља 
Багдала.   

Катастарске парцеле у обухвату плана припадају катастарској општини Пакашница. 

Приближна површина обухвата плана је 25,67ха. 

Граница планског подручја, приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном. Коначна граница планског подручја дефинисаће се у фази израде 
Нацрта плана.  

2. Извод из планских докумената вишег реда 

План генерелане регулације ''ЗАПАД 1'' 

Подручје Плана детаљне регулације према Плану генералне регулације ''ЗАПАД 1'' чини 
урбанистичка подцелина 5.11.2.  

'' Урбанистичка целина 5.11. 

Површине око 54,60ха обухвата простор ограничен југоисточном границом 
грађевинског подручја, јужном и западном границом урбанистичке подцелине 5.11.1., 
улицама Војводе Мишића, Његошевом и Багдалским венцем.  

Ова целина подељена је на три подцелине.  

У овој урбанистичкој целини примењују се ПДР регулације Гарског потока од 1+465.15 
до 1+715.00 (сл.лист града Крушевца 05/05) и ПДР Ул. Александра Волте (сл.лист града 
Крушевца 11/13). 

За урбанистичке подцелине 5.11.1. и 5.11.2. утврђује се обавеза израде планова детаљне 
регулације. 

Урбанистичка подцелина 5.11.3. реализоваће се директном применом плана. 

Претежне, допунске и пратеће намене дефинисане Планом генералне регулације 
''ЗАПАД 1'' приказанe су табеларно. 

Ознака урб. 
подцелине 

Претежна намена Компатибилна намена Пратећа намена 

намена тип намена намена тип 

5.11.1. 
 

Становање, 
до 100ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 заштитно 
зеленило 
 

- - 
 

привредне 
делатности

ПД-03

спорт и 
рекреација 

СР-03 
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5.11.2. 
 

Становање, 
до 100ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 
 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 становање, 
100-200ст/ха 

ВС-04 

привредне 
делатности

ПД-03

спорт и 
рекреација 

СР-03 парк шума - - 

5.11.3. 

Становање, 
до 100ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 - - 
 

- - 
 

привредне 
делатности 

ПД-03 

спорт и 
рекреација 

СР-03 

 

''За саобраћајнице које се налазе у деловима ПГР-а за које је планирана даља разрада 
Плановима детаљне регулације, важе следеће техничке карактеристике: 

 Примарне саобраћајнице за двосмерни саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м, са 
минимум једностраним тротоарима минималне ширине 1,50м. 

 Секундарне саобраћајнице за двосмерни саобраћај – ширина коловоза мин 5,0м, 
са минимум једностраним тротоарима минималне ширине 1,50м. 

 Терцијалне саобраћајнице за двосмерни саобраћај – ширина коловоза мин 5,0м; 

 Једносмерне саобраћајнице - ширина коловоза мин 3,5м. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним саобраћајницама варирају од 6,0м до 12,0м, у 
зависности од ранга приступне саобраћајнице. На појединим саобраћајним укрштајима 
нижег ранга и са самњеном фреквенцијом саобраћаја, постављени су и радијуси кривина 
и мање од 6,0м.'' 

 

Планирана претежна намене –ПГР Запад 1 
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3. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења 

Положај 

Подручје обухваћено Планом представља део западне падине брда Багдале, која се 
завршава природном границом коју чини Гарски поток. У непосредном је контакту са 
парком ''Багдала''.  

Природне карактеристике подручја 

Плански обухват налази се у подручју умерено континенталне климе, и представља део 
више језерске терасе (подручје између Пепељевца и Вучака и изнад Пакашнице) са 
надморском висином од 160м до 210м. 

Обухват плана чини брдовити терен са поточном долином у централном делу обухвата 
плана. Стране поточне долине су релативно стрме. 

Грађевинско подручје 

Граница обухвата планског подручја налази се у границама грађевинског подручја. 

Начин коришћења простора 

У оквиру планског подручја у највећој мери изграђени су породични стамбени објекти, 
као и посебан комплекс стамбених објеката за вишепородично становање тзв. насеље 
''Владо Јурић''. Око 45% простора је неизграђен простор под зеленилом и под шумом тзв. 
''Борићи'' која је својевремено формирана као једна од мера за санацију клизишта.  

Главни саобраћајни токови одвијају се преко ул.Липљанске и преко ул.Јанка Гагића. 
Евидентан је проблем неадекватних саобраћајних профила ''улица'' које на терену 
постоје.Улица Јована Цвијића представља посебан изазов имајући у виду њен превелики 
подужни  нагиб, она се иначе не користи у зимском периоду. 

Поједини објекти немају колски приступ до парцела па су на терену видни колотрази 
преко јавних зелених површина. 

Основна ограничења 

Основним ограничењем може се сматрати присуство неповољних терена за градњу у 
односу на регистравано клизиште. Као предуслов за израду Плана урађен је  
Геомеханички елаборат, од стране ''ГП ГеоПројектинг, Ниш бр. 07-06/21 од 
25.06.2021.год. Овим елаборатом извршена је категоризација терена према степену 
стабилности. 

4. Општи циљеви израде плана 

Општи циљеви израде плана су: 

 стварање услова за реализацију планирних мера ради санације клизишта; 

 дефинисање површина јавне намене, површина за остале намене и правила 
уређења и грађења у складу са смерницама из плана вишег реда; 

 стварање услова за реализицају планираних садржаја као и усклађивање даљег 
урбаног развоја и уређења подручја плана са одредбама и елементима Закона о 
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планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010 одлука УС, 24/2011, 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, 
9/2020 и 52/2021); 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и земљишта са 
потребама и критеријумима за заштиту животне средине. 

5. Планирана претежна намена површина, предлог основних урбанистичких 
параметара и процена планиране бруто развијене грађевинске  површине 

Становање до 100ст/ха, типови ПС-01 и ПС-02, су претежна планирана намена у оквиру 
планског подручја и подразумевају породичне стамбене објекте са највише три стамбене 
јединице. 

Планом се омогућава изградња објеката комерцијалних делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, објекти у функцији туризма, занатства, услуга, пословања и финансија, 
бирои, агенције и сл.) и објеката привредних делатности тип ПД-03 (мање производне 
јединице, мања занатска производња и сл.), као и објекти спорта и рекреације тип СР-03 

Као пратећа намена у обухвату планског подручја егзистира и реализовано 
вишепородично становање тип ВС-04 и парк шума. 

Такође је потребно нагласити неопходност израде пројекта детаљних геотехничких 
истраживања и испитиваља, на основу којег се могу предложити мере санације 
клизишта. 

Предлог основних урбанистичких параметара 

 

Урбанистички параметри преузети из ПГР ЗАПАД 1. 

Становање - типови ПС-01 и ПС-02 

тип 
макс. 

спратност 

 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 
парцеле (м) 

ПС-01 
до П+1+Пк 

 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ПС-02 
П+2 

П+2+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 
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Комерцијалне делатности тип КД-02 

За изградњу објеката користе се урбанистички параметри дефинисани за претежну 
намену урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

Привредне делатности тип ПД-03 

За изградњу објеката користе се урбанистички параметри дефинисани за претежну 
намену урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

Вишепородично становање тип ВС-04 

тип спратност 

 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 
парцеле (м) 

ВС-04 
од П+5 

до П+6 

слободностојећи 30 1.500 30 

непрекинут низ 35 1.000 25 

Спорт и рекреација тип СР-03 

Подразумева садржаје спорта и рекреације који се реализују у отвореним објектима, 
намењеним различитим категоријама корисника и ту спадају: различите врсте спортских 
терена, бициклистичке, трим и шетачке стазе, простори за игру деце, фитнес справе на 
отвореном, терени за мини-голф и др. 

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

Максимални индекс заузетости је 10%.    

Процена планиране бруто развијене грађевинске површине  

 

Процена бруто развијене грађевинске површине је урађена као максимална у складу са 
планираним урбанистичким параметрима и очекиваним процентуалним односом 
планираних претежних и допунских (компатибилних) намена. 

 

 

намена  П (м2) П (м2) ГП (м2) БРГП (м2) 

становање 

131.000 

116.000 58.000 174.000 

комерцијалне 
делатности 

13.000 6.200 9.300 

привредне 
делатности 

2.000 1000 2000 

 

Процењена планирана бруто развијена грађевинска површина је око 185.300,00м2. 
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6. Очекивани ефекти планирања 

Реализацијом плана очекује се унапређење постојећег начина организације и коришћења 
простора кроз: 

 усклађивање урбаног развоја и уређења подручја плана са одредбама и 
елементима Закона о планирању и изградњи; 

 остваривање просторних и техничких мера за унапређење простора кроз његову 
заштиту (заштита од клизишта ). 

 подизање квалитета локације, изградњом недостајућих инфраструктурних 
система; 

 одређивања површина јавне намене; 

 стварање услова за решавање правно имовинских односа; 

 унапређење постојећег начина организације и коришћења простора, уз 
активирање неискоришћених просторних ресурса и потенцијала; 

 

Обрађивач, 

Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 

 
 


