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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
76 
На основу члана 30. и 32 Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и члана 36, 37. 
и 44. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 10/19 - Пречишћен текст и 
23/21), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 
I - За чланове Комисије за родну равноправност 

бирају се: 
1. Анка Лисинац Митровић, одборник Скупшти-

не града, 
2. Милан Сојевић, одборник Скупштине града, 
3. Љупка Баћић, одборник Скупштине града, 
4. Ана Миљковић, одборник Скупштине града, 
5. Бранимир Стојадиновић, одборник Скупштие 

града, 
6. Марко Јовановић, одборник Скупштине града, 
7. Љубомир Карић, одборник Скупштине града, 
8. Јасмина Николић, одборник Скупштине града, 
9. Снежана Усевић, одборник Скупштине града. 
 
II -  Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-118/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
77 
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.03.2022. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Град Крушевац ангажује ревизора за обављање 

екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града 
Крушевца за 2021. годину.  

 
Члан 2. 

 
Завршни рачун града Крушевца за 2021. годину, 

сагласно члану 1. Одлуке треба да садржи извештај 
екстерне ревизије о финансијским извештајима.  

 
Члан 3. 

 
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије Завршног рачуна буџета за 2021. 
годину доставити Државној ревизорској институцији 
на сагласност. 

 
Члан 4. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 417-1/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
78 
На основу члана 8. Одлуке о подизању и одржа-

вању споменика, спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града Кру-
шевца", број 4/10) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН ПЛОЧЕ 

ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА 
СЕЛА РОСИЦЕ У РАТОВИМА ОД 1912-1918  

И У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
 

Члан 1. 
  
Подиже се спомен плоча погинулим и несталим 

борцима села Росице у ратовима од 1912-1918. године 
и  у Другом светском рату, на спомен чесми  у центру 
села Росица. 
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Члан 2. 
 
Спомен плоча, дебљине 3 цм и величине 85 цм х 

85 цм, се поставља на спомен чесми, десно од  спомен 
плоче посвећене Вукашину Вулету Јевтићу, у центру 
села Росица. 

 
Члан 3. 

 
Средства за реализацију ове Одлуке обезбедиће 

се донацијом д.о.о. Поглед Росица. 
 

Члан 4. 
 
За израду спомен плоче биће ангажован аутор по 

избору донатора. 
 

Члан 5. 
 
Са изабраним аутором закључиће се Уговор о 

ауторском хонорару, ради израде и постављања 
спомен плоче. 

 
Члан 6. 

  
Пре постављења спомен плоче прибавиће се 

сагласност Министарства културе и информисања 
Републике Србије. 

 
Члан 7. 

 
Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 633-3/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
79 
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 18.03.2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
1. УВЕЋАВА СЕ основни новчани капитал ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац, у износу од 10.000.000 
РСД, уплатом Министарства финансија РС од 
10.000.000 РСД, тако да сада основни новчани 
капитал ЈКП "Градска топлана" Крушевац, укупно 
износи 123.001.000 РСД. 

 
2. Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-14/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

80 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржа-

ној дана 18.03.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 
1. ПРИХВАТА СЕ препорука Владе Републике 

Србије дата Закључком 05 бр. 023-12101/2021 од 
23.12.2021. године и даје сагласност да се потра-
живања према ППТ-Наменска АД Трстеник, по 
основу јавних прихода који су уступљени приходи 
локалне самоуправе са стањем главног дуга на дан 31. 
децембра 2016. године који је утврђен Записником 
Министарства финансија - Пореске управе - Филијала 
Крушевац број 103-433-12-09940-1/2020-1300 од 18. 
маја 2020. године, у износу од 970.877,31 динар за 
Град Крушевац, КОНВЕРТУЈУ у улог Града 
Крушевца у основномн капиталу ПТТ-Наменска и да 
се изврши отпис камате до 31. децембра 2016. године, 
у износу од 2.092.443,46 динара, као и отпис 
припадајуће камате на главни дуг у износу од 
603.154,85 динара, обрачунатом од 1. јануара 2017. 
године до 08.02.2022. године, што укупно износи 
3.666.475,62 динара. 

 
2. Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 400-6/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
81 
На основу члана 60. Закона о пољопривредном 

земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09, 
112/15 и 80/17), члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18) и уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде Републике Србије број: 320-11-2565/2022-14 од 
14.03.2022. године, 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.03.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији града Крушевца за 2022. 
годину, на који је дато позитивно мишљење Комисије 
за давање мишљења на Програм. 
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Члан 2. 
 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 320-147/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
82 
На основу члана 20. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник Републике Србије", број 
24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 
47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", 
број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М 

 
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

   
I - Програмом унапређења социјалне заштите на 

територији града Крушевца за 2022. годину (у даљем 
тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и 
активности за подстицај и развој постојећих и нових 
услуга социјалне заштите. 

Програм је усмерен на превладавање социјалних 
ризика, помоћ сиромашним и искљученим 
појединцима и социјалним групамa кроз повећање 
њихове социјалне сигурности, уједначавање 
животних шанси, унапређивањe социјалне добробити 
грађана, оснаживање институција, породице и 
појединца развијеним системом подршке који 
омогућава достојанствен живот сваком грађанину 
града Крушевца. Програм је намењен оном делу 
становништва које се налази у стању социјалне 
потребе, односно има за циљ пружање помоћи и 
оснаживање за самосталан и продуктиван живот у 
друштву појединаца и породица, као и спречавање 
настајања и отклањање последица социјалне 
искључености. 

Програм унапређења социјалне заштите је 
превасходно усмерен на: материјално угрожене 
породице, особе са инвалидитетом, стара лица, жртве 
партнерског, породичног или вршњачког насиља, 
усвојитељске и хранитељске породице, ромску 
популацију, дисфункционалне породице, једнороди-
тељске породице и сл. 

 
II - Кључни циљеви Програма су: 
 
- Смањење последица сиромаштва најугроже-

нијих група грађана кроз јачање економске и 
социјалне сигурности, подршке породици са децом; 

- Унапређење финансијске заштите и подршке 
сервисима и услугама усмереним ка најугроженијим 
грађанима; 

- Развијање програма оснаживања социјалних 
група за превазилажење сиромаштва, коришћењем 
индивидуалних могућности и капацитета заједнице; 

- Стварање услова за активно учешће особа са 
инвалидитетом у свим сегментима друштвеног 
живота заједнице, уз елиминисање дискриминације и 
социјалне искључености; 

- Унапређивање система мера заштите и 
подршке жртвама насиља; 

- Стварање услова за активно учешће старијих 
лица у свим сегментима друштвеног живота 
обезбеђивањем доступности услуга здравствене и 
социјалне заштите и имплементацијом програма и 
садржаја за старија лица, уз смањење дискриминације 
и социјалне искључености; 

- Ангажовање стручних и професионалних 
капацитета заједнице, просторних и материјалних 
ресурса локалне самоуправе, институција, невла-
диних организација и удружења корисника; 

- Унапређење квалитета живота грађана кроз 
перманентан рад у локалној заједници на превази-
лажењу свих социјалних проблема друштва и ства-
рања средине са повећаном социјалном сигурношћу.  

 
III - Средства за реализацију Програма дефинишу 

се Програмским буџетом за 2022. годину (Програм 11 
– Социјална и дечија заштита) и обезбеђена су 
Одлуком о буџету града Крушевца. У циљу 
унапређења услуга социјалне заштите средства се 
такође могу обезбедити и од републичких органа 
(наменски трансфери у социјалној заштити) и других 
донатора који финансирају програме и пројекте у 
области социјалне заштите. 

1. Функција 010 – Болест и инвалидност, 
Програмска активност ПА: 0902-0021

 
 

Подршка особама са инвалидитетом, у укупном износу 9.564.000,00 динара и то: 
 

Редни број Назив програма 
Износ средстава у 

динарима 
Реализатор 

Број 

корисника 

1 

Дневни боравак за децу, 

младе, одрасле и старије са 

интелектуалним тешкоћама 

9.564.000,00 
Центар за особе са 

инвалидитетом 
20 

Укупно програмска активност 0021       9.564.000,00 
Центар за особе са 

инвалидитетом 
20 
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2. Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, 
Програмска активност ПА: 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција буџета 28, у 
укупном износу 37.825.000,00 динара и то: 
 

Р.  

бр. 
Позиција Конто Назив конта Назив програма 

Износ 
средстава у 
динарима 

Реализатор 
Број 

корисника 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 28 472611 Накнаде из 

буџета у 

случају 

смрти 

Трошкови сахране 700.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

25 

2 28 472931 Једнократна 

помоћ 
1. Једнократна 

новчана помоћ 

 

22.595.000,00 

 

Центар за 

социјални 

рад 
2.054 

3 28 472931 Једнократна 

помоћ 

1.1. Обезбеђивање 

намирница, 

средстава за 

хигијену и др. 

 

6.810.000,00 

 

Центар за 

социјални 

рад 

838 

4 28 472931 Једнократна 

помоћ 
1.2. Лекови и лекарске 

услуге 

 

7.500.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

781 

5 28 472931 Једнократна 

помоћ 1.3. Радно ангажовање 
 

6.500.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

115 

6 28 472931 Једнократна 

помоћ 1.4 Набавка огрева 1.250.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

220 

7 28 472931 Једнократна 

помоћ 
1.5 Друге потребе 

/све што није 

претходно 

спецификовано/ 

 

 

535.000,00 

 

 

 

Центар за 

социјални 

рад 

 

 

100 

8 28 472931 Једнократна 

помоћ 
2 Набавка школског 

прибора 
700.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

200 

9 28 472931 Једнократна 

помоћ 

3 Партиципација у 

трошковима 

летовања, 

зимовања, 

екскурзија и 

организовања 

школе у природи 

Исплаћују се 

са позиције 

ЈНП 

Центар за 

социјални 

рад 

 

 

 

12 

10 28 472931 Једнократна 

помоћ 

4 Опрема корисника 

за смештај у 

установу или другу 

породицу 

 

500.000,00 

 

Центар за 

социјални 

рад 

 

44 

11 28 472931 Једнократна 

помоћ 

5 Бесплатан превоз 

особа са 

инвалидитетом и 

пензионера 

 

11.289.000,00 

 

Центар за 

социјални 

рад 

3450 

12 28 472931 Једнократна 

помоћ 

6 Партиципација   

трошковима 

превоза ученика и 

студената 

 

1.041.000,00 

 

 

Центар за 

социјални 

рад 

 

280 
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13 28 472931 
Једнократна 

помоћ 

7 Путни трошкови и 

исхрана пролазника 

Исплаћују се 

са позиције 

ЈНП 

 

Центар за 

социјални 

рад 

6 

14 28 472931 
Једнократна 

помоћ 

8 Помоћ у лечењу 

бораца 

 

1.000.000,00 

 

Центар за 

социјални 

рад 

100 

Укупно програмска активност 0001 37.825.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

6.171 

 
3. Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, 

Програмска активност ПА: 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја, 
позиција буџета 29, у укупном износу 4.000.000,00 динара и то: 
 

Редни 
број 

Позиција Конто 
Назив 
конта 

Назив програма 
Износ 

средстава у 
динарима 

Реализатор 
Број 

корисника 

1 29 472811 

Накнаде из 
буџета за 
становање 

и живот 

Породични и 
домски смештај, 
прихватилиште и 

друге врсте 
смештаја 

4.000.000,00 

 
Центар за 
социјални 

рад 

50 

Укупно програмска активност 0002 4.000.000,00 
Центар за 
социјални 

рад 
50 

 
4. Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, 

Програмска активност ПА: 0902-0017 Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге, 
позиција буџета 30, у укупном износу 68.108.000,00 динара и то: 
 
 

Р. 
бр. 

Позиција Конто Назив конта Назив програма 
Износ 

средстава у 
динарима 

Реализатор 
Број 

корисника 

1 30 423599 

Остале 

стручне 

услуге 

Породично – 

едукативни 

центар 

3.668.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

676 

2 30 423599 

Остале 

стручне 

услуге 

Пратиоци деце 

са сметњама у 

развоју 

 

64.390.000,00 

 

Центар за 

социјални 

рад 

131 

3 30 423599 

Остале 

стручне 

услуге 

Подршка 

самосталном 

становању 

младих који 

излазе из 

система 

социјалне 

заштите 

50.000,00 

 

 

Центар за 

социјални 

рад 

5 

Укупно програмска активност 0017 68.108.000,00 

Центар за 

социјални 

рад 

812 
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5. Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност                       
ПА: 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста, позиција буџета 34, у укупном износу 
16.000.000,00 динара и то: 
 

Р. 

бр. 
Позиција Конто Назив конта Назив програма 

Износ 
средстава у 
динарима 

Реализатор Број 
корисника 

1 34 472931 
Једнократна 

помоћ Народна кухиња 16.000.000,00 Црвени крст 650 

Укупно програмска активност 0018 16.000.000,00 Црвени крст 650 
 

 
 

6. Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност                               
ПА: 0902-0016 Дневне услуге у заједници, позиција буџета 32 и 33, у укупном износу 39.716.864,00 динара и то: 

 

Р. 
бр. 

Пози-
ција 

Конто Назив конта Назив програма 
Износ 

средстава у 
динарима 

Реализатор 
Број 

корисника 

1 32 472811 

Накнаде из 
буџета за 

становање и 
живот 

Услуга "Помоћ у 
кући" 

31.500.000,00 
Геронтолошки 

центар 
Крушевац 

466 

2 33 481941 

Дотације 
осталим 

удружењима 
грађана 

Дотације осталим 
удружењима 

грађана (борачко - 
инвалидска 

заштита 820.000,00 
и заштита лица са 

инвалидитетом 
7.396.864,00) 

8.216.864,00 

 
 
 

Градска 
управа 

1.116 

Укупно програмска активност 0016 39.716.864,00 
Градска 
управа 

1.582 

 
 

7. Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност ПА: 0902-0019 Подршка деци и породици са 
децом, позиција буџета 26, у укупном износу 60.200.000,00 динара и то: 

 

Р. 

бр. 
Позиција Конто Назив конта Назив програма 

Износ 
средстава у 
динарима 

Реализатор 
Број 

корис-
ника 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 26 472311 
Накнада из буџета 

за децу и породицу 

Поклон честитка за 

децу рођену на дан 

01.01. 

300.000,00 
Градска 

управа 
2 

2 26 472311 
Накнада из буџета 

за децу и породицу 

Поклон честитка за 

новорођенчад 
7.200.000,00 

Градска 

управа 
900 

3 26 472311 
Накнада из буџета 

за децу и породицу 

Акција треће, четврто 

и пето дете по рођењу 
1.500.000,00 

Градска 

управа 
130 

4 26 472311 
Накнада из буџета 
за децу и породицу 

Новчана помоћ 
незапосленим 
породиљама 

21.000.000,00 
Градска 
управа 

283 

5 26 472311 
Накнада из буџета 
за децу и породицу 

Новчана помоћ 
младим паровима за 
вантелесну оплодњу 

1.500.000,00 
Градска 
управа 

5 

6 26 472719 
Накнаде из буџета 

за образовање 

Локални план акције 
за децу - превоз 

социјално угрожених 
ученика првих 

разреда средњих 
школа до 15 година 

2.600.000,00 
Градска 

управа  
100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 26 472719 
Накнаде из буџета 

за образовање 

Локални акциони 
план за социјално 

укључивање Рома и 
Ромкиња - превоз 
ромских ученика 

средњих школа који 
су корисници НСП, 
дечијег додтака или 
имају просек оцена 

3,00-5,00 

900.000,00 
Градска 

управа 
30 

8 26 472719 
Накнаде из буџета 

за образовање 

Превоз социјално 
угрожених ученика 

средњих школа 
старијих од 15 година 

- други, трећи и 
четврти разред 

4.400.000,00 
Градска 

управа 
135 

9 26 472719 
Накнаде из буџета 

за образовање 

Књиге за трећег и 
четвртог ђака -поклон 

честитка 
8.400.000,00 

Градска 
управа 

850 

10 26 472719 
Накнаде из буџета 

за образовање 

Поклон пакет за ђаке 
прваке - прванка и 
поклон честитка 

8.500.000,00 
Градска 

управа 
1050 

11 26 472931 Једнократна помоћ 

Локални план акције 
за децу - ужина за 

социјално угрожене 
ученике основних 

школа 

2.400.000,00 
Градска 

управа 
385 

12 26 472931 Једнократна помоћ 

Локални акциони 
план за социјално 

укључивање Рома и 
Ромкиња - ужина 

1.200.000,00 
Градска 

управа 
170 

13 26 472931 Једнократна помоћ 

Локални акциони 
план за социјално 

укључивање Рома и 
Ромкиња - поклон 

пакети за 
најсиромашније 
ученика ромске 
националности 

300.000,00 
Градска 

управа 
100 

Укупно програмска активност 0019 60.200.000,00 
Градска 
управа 4.140 

 
IV – За спровођење Програма је задужено Одељење за друштвене делатности у сарадњи са свим 

релевантним јавним установама у области социјалне заштите – Центром за социјални рад Крушевац, Центром 
за особе са инвалидитетом Крушевац, Геронтолошким центром Крушевац, као и организацијама цивилног 
друштва – Црвеним крстом.  

 
V - Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-101/22                    ПРЕДСЕДНИК  

                      Предраг Вукићевић, с.р. 
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83 
На основу члана 35. Закона о 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), члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 
111/2021 – др. закон) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Службени лист град Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ Е''  
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. 72/2009, 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 52/21) 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 
„Индустријска зона Е“ у Крушевцу, бр. 350-992/2020 
од 25.12.2020.год. („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 18/20); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације „Инду-
стријска зона Е“ у Крушевцу на животну средину 
бр.350-975/2020 од 22.12.2020.год., („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 18/20); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регу-

лације:  
• План генералне регулације ''СЕВЕР'' („Сл. 

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

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана 

 
1.2.1 План генералне регулације „СЕВЕР“ 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 7/17“) 
 
План генерелане регулације ''СЕВЕР'' 
 
Подручје Плана детаљне регулације према Плану 

генералне регулације ''СЕВЕР'' чини урбанистичка 
подцелина 6.3.5.  

„Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне, привредне целине у граду неопходно је 
планирање усмерити на стварање пре свега инфра-
структурне 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;  

• Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,0м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м;  

• Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м;  

• Једносмерне саобраћајнице - ширина 
коловоза мин 3,5м, са обостраним тротоарима ширине 
по 1,5м. 

 
 „Сви тротоари су денивелисани у односу на 

коловоз. 
Радијуси укрштања са приступним саобраћајни-

цама 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 дефини-
сане Планом генералне регулације ''СЕВЕР'' 
приказанe су табеларно. 
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Ознака 
урб. под 
целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

*** 
6.3.5. 

привредне 
делатности 

ПД-01 
ПД-02 

 

комерцијалне 
делатности 

КД-01 - - 

спорт и рекреација СР-02 
СР-03 

- - 

 
***Урбанистичке подцелине које се реализију на основу постојеће планске документације. 
 
 
„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.“ 

„Свака изградња објеката или извођење радова у 
успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима.“ 

 
ИЗВОД ИЗ ПГР-а „СЕВЕР“ - Планиране претеж-

не намене по урбанистичким целинама 
 

 

 

 
 
1.2.2. Остала документација од значаја за 

израду плана 
 
За ово планско подручје у претходном периоду 

урађен је План детаљне регулације комплекса мале 
привреде ''Зона Е'' у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/04), са детаљном разрадом локације 
којим су утврђени услови уређења и услови градње у 
обухвату планског подручја. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
Подручје обухвата плана ограничено је са 

југозападне стране Јасичким путем, са југоисточне 
стране комплексом Градске топлане (централни 
топлотни извор).  Јужна граница планско подручје 
тангира улицу Мике Стојановића, северна граница 
планског подручја тангира локацију предузећа 
„Металпромет“ А.Д. Крушевац.  

Попис пацела у обухвату Плана:  
 
1168/1, 1164/3, 1165/3, 1165/1, 1166/2, 1166/1, 

1167, 1161/1, 1161/4, 1161/2, 1161/5, 1160/1, 1159, 
1158/2, 1169/1, 1169/2, 1170/1, 1171, 1172, 1173, 1174, 
1175, 1176/1, 1176/2, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/9, 
1178/10, 1179/3, 1179/2, 1179/1, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 
1193/4, 1193/5, 1194/1, 1189/1, 1189/4, 2186, 1198/3, 
1198/8, 1198/7, 2143, 1195/1, 1195/2, 1195/4, 2126/1, 
1202/10, 1202/12, 2083/3, 2383/9, 2083/7, 2083/8, 
1178/5, 1197/2, 1196/1, 1197/3, 1197/4, 1202/7, 2083/10, 
1137/1, 1137/2, 1136/1, 1136/2, 2125/1, 1140/3, 1140/1, 
1142/2, 1142/3, 1146/3, 1141/2, 2094/2, 1180 све КО 
Лазарица, као и 3423/1 и 1829 обе КО Бивоље.    

 
Катастарске парцеле у обухвату плана припадају 

катастарским општинама Лазарица и Бивоље.  
Површина обухвата Плана је 13,80 хектара.  
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1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Подручје обухваћено Планом налази се у 

средишњем делу привредно радне зоне СЕВЕР, 
западно од Јасичког пута, директно се наслањајући на 
њега и протеже се ка западу до индустријског 
колосека и комплекса Градске топлане. 

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Геоморфолошки, подручје плана припада 

западноморавској долини, у оквиру простране 
алувијалне равни доњег тока Западне Мораве где је 
изражена фација корита, са шљунковима и песковима, 
горњег холоцена.      

Положај јужно од деснообалног насипа Западне 
Мораве и северне обилазнице, са апсолутном 
надморском висином од 141,6m до 143,3m, тако да је 
терен у обухвату плана релативно раван, где су 
заступљени пескови и шљункови горњег холоцена и 
чине део алувијалне равни Западне Мораве.     

У хидролошком смислу терен на подручју плана 
је без површинских водотока, а подземне воде нису 
довољно истражене, али положај указује на релативно 
висок ниво подземних вода. Педолошки састав 
земљишта чине алувијални наноси, некарбонатни.  

На основу доступних општих Сеизмичких карата 
за повратни период од 500 година, територија 
Крушевца налази се у зони 80 сеизмичког интензитета 
по МCS, са коефицијентом сеизмичности 0,06, што 
означава условну повољност у односу на сеизмичност 
или зону са условно повољним степеном угрожености 
и средњом вероватноћом појаве потреса.    

Опште климатске карактеристике: Према доступ-
ним подацима за метеоролошку станицу Крушевац, 
просечна годишња температура ваздуха износи око 
11,4°С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С, 
што килими Крушевца даје обележје умерено конти-
ненталног типа, са израженим годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1mm), тако да је на овом 
простору заступљен континенталан плувиометријски 
режим, а падавине у облику снега се јављају од 
новембра до априла. У току године највећу честину 
јављања имају тишине, а најчешће је заступљен јужни 
и источни ветар, благог интензитета.    

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана припада условно 
повољним теренима за изградњу, уз обавезу 
претходних инжењерско – геолошких испитивања 
терена са аспекта носивости, стабилности и нивоа 
подземних вода.     

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Обухват овог планског подручја налази се у 

целости у грађевинском подручју.  
 

1.4.4. Начин коришћења простора 
 
У оквиру планског подручја изграђено је 

неколико комплекса привредних и комерцијалних 
делатности, а већи део чине неизграђене површине. 

У највећиј мери приступ изграђеним 
комплексима омогућен је преко улице Мике 
Стојановића, која планско подручје тангира са јужне 
стране, а потом преко  некатегорисаних путева до 
улаза у локације. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација терена 
 
Елементи из Плана генералне регулације ''Север''  
 
Планом генералне регулације ''Север'' дефини-

сана је потреба успостављања саобраћајне мреже 
секундарних и терцијалних саобраћајница. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом планиране секундарне саобра-
ћајнице са северозападне стране, Улицом Јасички пут 
са југозападне стране (која тангира предметни План), 
Улицом Мике Стојановића са југоисточне стране и 
планираном терцијалном саобраћајницом са северо-
источне стране. 

У оквиру подручја Плана нема уређених паркинг 
места на јавним површинама. Паркирање на подручју 
Плана се врши на парцелама корисника – паркирање 
на коловозу није дозвољено према Решењу о 
техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац. 

 
Нивелација терена 
 
Локација је оивичена са југоисточне стране 

Јасичким путем, који је са савременим коловозним 
застором и са пратећим комуналним инфраструкту-
рама. На југу са улицом Мике Стојановића, која је и 
приступна саобраћајница фабричком комплексу 
„ФАМ“ а.д. Крушевац, такође са савременим 
коловозним застором. Са западне стране оивичена је 
простором на ком се налази ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац, а са северне стране предузећем 
„Металпромет“ а.д. Крушевац (у стечају). На 
северозападу локације постоји индустријски колосек 
за потребе околних предузећа. 

Кроз сам посматрани простор пролази 
магистрални водовод (Ø500), који је дефинисан 
својом зоном заштите. 

Локација је већим делом неизграђена. Терен је 
релативно раван, с тим што постоји одређена 
денивелација у терену која је настала приликом 
израде дела саобраћајнице, чији је наставак планиран 
у разради овог плана, као и због обезбеђивања 
заштитне зоне магистралног водовода.  

 



     19.03.2022.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                      11 
 

 

1.4.5.2. Хидротехнича инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Водоводна мрежа града Крушевца представља 

део регионалног система водоснабдевања са језера 
Ћелије. 

У делу простора обухваћеног овим планом у 
формираним саобраћајницама постоји изграђена 
водоводна мрежа. Главни довод воде и најважнији 
правац постојеће водоводне мреже је улица Мике 
Стојановића - Постојећа водоводна мрежа ПВЦ 
Ø110мм 

На самом простору Плана нема изведених инста-
лација секундарне водоводне мреже. 

Развод водова по контактним улицама и унутар 
граница предметног Плана детаљне регулације дат је 
у графичком прилогу и Претходним условима 
издатих од стране ЈКП „Водовод“ Крушевац. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Систем за одвођење отпадних вода града 

Крушевца је сепаратан, независно одвођење отпадних 
вода из домаћинстава и индустрије од атмосферских 
вода. Тренутно се отпадне воде Крушевца директно 
упуштају у Западну Мораву и Расину. Концепција 
одвођења отпадних санитарних вода града Крушевца 
је према Централном постројењу за пречишћавање 
отпадних вода (ЦППОВ) чија је изградња у току, уз 
реку Западну Мораву.  

Главни градски фекални колектори, са трасом 
дуж ул. Јасички пут и колектор „A“, уз источну 
обилазницу представљају улив за све фекалне воде са 
простора Плана. 

Приступна саобраћајница од Јасичког пута до 
зоне „Е“ - улица Мике Стојановића у свом трупу 
садржи фекални колектор, који је преоптерећен па је 
неопходна реконструкција или изградња новог 
колектора.  

Постоји вод фекалне канализације у контактној 
улици Мике Стојановића је изграђен од цеви ПВЦ 
Ø200мм 

Фекална канализација на простору плана не 
постоји. 

 
Мрежа атмосферске канализације  
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу реке Западне Мораве са својим подсливовима. 
Кошијски поток, као и изграђена атмосферска 
канализација у улици Јасички пут су примарни 
одводници атмосферских вода са простора плана.  

На простору ПДР зона „Е“  не постоји изграђена 
атмосферска канализација као целовит систем.   

Постоји и пар земљаних канала и јаркова који су 
углавном у лошем стању и са смањеном пропусном 
моћи. 

Атмосферска вода која се слива на простор плана, 
због депресије терена врло споро се улива у 
реципијенте.  

Плављења се јављају после сваке веће кише.  

Трасе постојеће атмосферске канализације дате 
су на приложеној ситуацији. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: ТС 10/0,4кV 
„Пошта 2“, ТС 10/0,4кV „Дунипак“ и ТС 10/0,4кV 
„OMV“ као и кабловски водови 10kV чији је списак 
дат у Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
11-72296/2 од 15.06.2021.год., који су саставни део 
овог плана. 

Постојећи 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.  

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
На подручју ПДР-а, телекомуникационе услуге се 

у фиксној телефонији реализују преко комутационог 
центра ХОСТ Крушевац и приступног уређаја ОЛТ 
Крушевац. Локација комутационог центра и приступ-
ног уређаја се налазе ван обухвата плана. 

У границама предметног плана постоји бакарна и 
оптичка дистрибутивна и разводна кабловска ТК 
мрежа.  

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози у графичком прилогу. 

На подручју обухваћеном предметним планом 
услуге мобилне телефоније су омогућене преко базне 
станице КС 48/КС Јасички пут. Локација ове базне 
станице налази се изван обухвата плана. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације не постоје инсталације градског 
топлификационог система тј. дистрибутивни топло-
вод. 

 
Гасификација 
 
У непосредној близини плана, за потребе 

гасификације потенцијалних потрошача, изграђена је 
дистибутивна гасоводна мрежа. Дистрибутивна 
гасоводна мрежа изграђена је од челичних цеви 
пречника 323 mm и цеви пречника 273 mm и 
максималног радног притиска до 16 бара. Траса 
постојеће дистрибутивне гасоводне мреже средњег 
притиска до 16 бара, са зоном заштите, приказана је у 
графичком прилогу. 

 
1.4.6. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана чини 

углавном самоникла вегетација. 
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ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Израду овог Плана условила је потреба за 

стварањем услова за укрупњавање катастарских 
парцела истог власника и формирање јединствених 
комплекса. Промена власништва над делом 
земљишта у обухвату планског документа, захтевала 
је потребу за преиспитивањем понуђеног планског 
решења које је на снази. Имајући у виду потребу да се 
створе услови за укрупњавање постојећих катастар-
ских парцела, основна измена Плана огледа се у 
реорганизацији саобрађајне матрице, тако да се не 
ремети саобраћајни концепт из плана вишег реда, а да 
се да позитиван одговор на постављени задатак. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
На основу стечених услова и планираних 

потреба, подручје које се разрађује Планом третирано 
је као јединствена целина са свим неопходним 
садржајима у функцији основне намене простора. 

Индустрија и производња, односно привредне 
делатности (категорија намене земљишта према 
класификацији у плану вишег реда) типови ПД-01 и 
ПД-02, су претежна планирана намена у оквиру 
планског подручја и подразумевају: индустријску и 
занатску производњу, део објеката саобраћајне 
привреде (гараже и радионице), сервисе, складишта и 
слично. 

Планом се омогућава изградња објеката 
комерцијалних делатности тип КД-01 (трговачко-
пословни центри, велики маркети, сервиси и сл.) и 
спортско-рекреативних садржаја типови СР-02 
(различите врсте спортских терена и спортско-
рекреативних садржаја у објектима затвореног типа 
намењеним мањем броју корисника различитих 
категорија) и СР-03 (различите врсте спортских те-
рена и спортско-рекреативних садржаја на отвореном, 
намењених различитим категоријама корисника), као 
допунских (компатибилних) намена. 

Такође је планирана изградња дела трасе јавног 
пута (терцијална градска саобраћајница) којом се 
остварује веза са источном обилазницом. 

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

Такође је потребно нагласити неопходно наси-
пање и издизање терена до нивоа који омогућава 
функционално повезивање са саобраћајницама и 
инфраструктуром. 

 

Обзиром на висок ниво подземних вода, пре било 
какве градње неопходно је извршити одговарајућа 
испитивања или санацију терена. 

 
2.3. Биланс површина  
 
Биланс површина у односу на обухват плана 

 

 
 
2.4. Урбанистички услови за уређење 

површина и објеката јавне намене 
 
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. 

 
 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељени су простори за уређење и изградњу 
јавних површина. 

 
Јавне површине: 
 
• саобраћајнице у укупном профилу; 
 

намена површина 
Површина (aрa) 

(планирано стање) 

Саобраћајница у 
укупном профилу  

96.45 

 

 
 
 
 
 

 

намена површина 

постојеће 
стање 

планирано 

(ха) % (ха) % 

Привредне делатности 2.9 21 12.84 93 

Саобраћајнице 0.64 4.6 0.96 7 

Неизграђено земљиште 10.26 74.4 / / 

УКУПНО 13.80 100 13.80 100 
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2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Попис парцела опредељених за површину јавне намене 

 
површине јавне намене 
 

јавне површине 

ознака  
новоформиране 

грађевинске 
парцеле 

попис парцела 

Саобраћајницe у 
укупном профилу  
 

1 

целе к.п.бр. / 

део к.п.бр. 

1142/2, 1145/1, 2083/7, 2083/8, 1176/2, 
1169/1, 2126/1, 1176/1, 1169/2, 1175, 
1174, 1173, 1172, 1171 и 1170/1 све КО 
Лазарица. 

2 
целе к.п.бр / 

део к.п.бр. 
2094/2 КО Лазарица и. 3423/1 КО 
Бивоље. 

3 
целе к.п.бр / 

део к.п.бр. 1829 КО Бивоље. 

4 

целе к.п.бр / 

део к.п.бр. 
1197/2, 1193/2, 1189/4, 1189/1, 1180, 
1179/3, 1179/1, 1176/1, 1175, 1174, 1173, 
1172 и 1171 све КО Лазарица 

5 
целе к.п.бр / 
део к.п.бр. 2094/2 КО Лазарица и 3423/1 КО Бивоље 

6 
целе к.п.бр / 
део к.п.бр. 1829 КО Бивоље 

7 

целе к.п.бр / 

део к.п.бр. 
1202/10, 1202/12, 1198/8, 1137/2, 2083/3, 
1195/4, 1140/1, 1178/5 и 2083/9 КО 
Лазарица 

8 
целе к.п.бр. 2083/10 и 1202/7 обе КО Лазарица 

део к.п.бр. / 

 
 
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 Плана генералне регулације 

''Север'' 
 
Планом генералне регулације ''Север'' планирано 

је да ободне саобраћајнице на северозападу и 
југоистоку (Улица Мике Стојановића) представљају 
део ниже мреже саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу саобраћајнице на 

северозападу и југоистоку (Улица Мике Стојановића) 
представљају ободне саобраћајнице за посматрани 

простор, и служе као приступне саобраћајнице, док 
саобраћајница на североистоку и слепа саобраћајница 
у обухвату Плана служе само као приступне 
саобраћајнице за појединачне локације. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „Регулациjа и нивелација“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор ће се 

одвијати Улицом Јасички пут и планираном ободном 
саобраћајницом (са северозападне стране Плана), док 
су саобраћајни прилази могући са свих саобраћајница 
у обухвату Плана према условима управљача пута. 

У делу ПДР-а између планиране ободне саобра-
ћајнице (са северозападне стране Плана), Улице 
Јасички пут, Улице Мике Стојановића и планиране 
ободне саобраћајнице (са североисточне стране 
Плана) постоје катастарске парцеле које немају 
директан прилаз на јавни пут а из разлога стварања 
услова за обједињавање постојећих катастарских 
парцела, што преставља интерес Градске управе града 
Крушевца.  
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Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, пла-

нирано је да новопланиране саобраћајнице имају 
следеће техничке карактеристике: 

• Саобраћајница са северозападне стране Плана 
са једном коловозном траком ширине 7.5м, за 
двосмерни саобраћај, са две саобраћајне траке 
ширине по 3.75м и са обостраним тротоарима ширине 
по 1.25м, 

• Саобраћајница са североисточне стране Плана 
са једном коловозном траком ширине 6.0м, за 
двосмерни саобраћај, са две саобраћајне траке 
ширине по 3.00м и са обостраним тротоарима ширине 
по 1.50м, 

• Саобраћајница (слепа) у простору Плана са 
једном коловозном траком ширине 6.0м, за двосмерни 
саобраћај, са две саобраћајне траке ширине по 3.00м, 
без тротоара и са окретницом. 

Радијуси укрштања приступних саобраћајница су 
од 8.0 до 12.0 метара. 

Техничке карактеристике предметних саобра-
ћајница дате су на графичком прилогу бр. 3. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза је могуће 

предметним секундарним саобраћајницама. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари). 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање коловозом са моторним саобраћајем. 
 
2.5.1.2. Паркирање 
 
На простору обухваћеним Планом детаљне 

регулације нема планираних паркинга на јавним 
површинама. 

Паркирање и гаражирање возила могуће је 
искључиво на парцелама корисника, са капацитетима 
сходно намени и врсти делатности која се обавља 
према важећем ПДР-у, Правилницима и норма-
тивима. 

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
• За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

• 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 урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Нивелационим решењем дефинисани су нивела-

циони услови на изграђеним и неизграђеним површи-
нама и извршено њихово усклађивање. 

Планиране саобраћајнице условљене су нивела-
цијом преузетом из Плана генералне регулације 
„Север“.  

Висинске коте на Јасичком путу, улици Мике 
Стојановића, предвиђеном прелазу преко индустриј-
ског колосека (предвиђен је прелаз у нивоу колосека), 
као и на укрштању планиране саобраћајнице са 
магистралним водоводом, директно утичу на ниве-
лацију овог посматраног простора.  

Сагледавањем шире слике локације, планирана 
саобраћајница која се укршта са индустријским 
колосеком и магисталним водоводом, а потом  
укључује на планирану Источну обилазницу, има 
подужни пада према обилазици, што се и 
конфигурацијски са тереном уклапа. Док је планирана 
саобраћајница поред ЈКП "Градска топлана", 
условљена нивелацијом простора топлане и котом 
укрштаја колосека и саобраћајнице. Сходно томе дато 
је нивелацијско решење да један део посматраних 
саобраћајница имају пад према Јасичком путу, а други 
део према колосеку (и даље према планираној 
Источној обилазници).  

Подужни падови саобраћајница крећу се од 
0,15% до 0,40%. 

Апсолутне висинске коте и подужни падови су 
усвојени на основу стања постојећих саобраћајница и 
преузете нивелације. Растојање између ових тачака је 
дато до тачности на 1цм, са падом на тој деоници 
израженим у процентима и са смером пада.  

За одводњавање и оцеђивање коловоза поред 
примене попречних и подужних падова, предлаже се 
атмосферска канализација.  

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Планира се изградња нових цевовода у свим 

новоформираним и постојећим улицама где је 
пречник цевовода мањи од ТПЕ Ø 110 мм.  

Пречнике цеви одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину 
воде за гашење пожара у складу са  противпожарним 
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прописима за изградњу спољне хидрантске мреже. 
(Правилник о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник 
РС" бр. 3/2018). 

Минималан пречник цеви је 100 мм. Трасе 
цевовода планиране су прстенастог типа, што 
омогућава сигурнији и бољи начин водоснабдевања. 
Код изградње нових траса водоводне мреже 
предвидети довољан број затварача и фазонских 
комада ради исправног функционисања.  

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.  

Минимална дубина укопавања разводних водо-
водних линија је 1,2м а магистралних цевовода 1,8м 
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. 

Индустрија треба да користи воду из јавног 
градског водовода за санитарне потребе. Уколико је 
опредељење да се снабдевање водом у индустријским 
погонима реши на други начин, неопходно је, уз 
сагласност јавног предузећа, обезбедити снабдевање 
из других ресурса (површинске воде, подземне воде). 

Планом детаљне регулације зона „Е“ предвиђа се 
изградња, која ће довести до повећања броја 
корисника на целом подручју урбанистичке зоне. У 
овом случају постојећи цевоводи пречника мањих од 
Ø 110 мм не би могли да задовоље потребе у погледу 
уредног снабдевања потрошача и рад уређаја за 
гашење пожара. 

Из овог разлога потребно је предвидети радове на 
изградњи будућих цевовода и пратеће опреме. 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

канлизације отпадних вода је реализација градских 
примарних колектора централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). 

Главни градски фекални колектори, са својом 
трасом дуж ул. Јасички пут и колектор „А“, дуж 
источне обилазнице, представљају улив за све 
фекалне воде са простора плана. 

Приступна саобраћајница од Јасичког пута до 
зоне „Е“ у свом трупу садржи фекални колектор, који 
је преоптерећен па је неопходна реконструкција или 
изградња новог колектора.  

На траси планираних фекалних колектора је 
неопходно испоштовати следеће: 

• није дозвољено паралелно вођење каблова 
или других водова, испод водоводних и канализа-
ционих цеви осим при укрштању, 

• приликом укрштања, кабл (или друга 
инсталација) може бити положен испод или изнад 
водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од 
најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада  
кабл провући кроз заштитну цев, 

• хоризонтални размак других инсталација од 
водоводних и канализационих цеви треба да износи 
најмање 0,5 м. 

Пројекти јавне канализације морају бити ускла-
ђени са генералним планом канализације како 
саставним делом Генералног урбанистичког плана. 

Мрежа фекалне канализације на простору плана 
не постоји.  

Изградњу нових цевовода канализације отпадних 
вода обавити у постојећим и новопланираним 
саобраћајницама.  

Димензија уличне канализације треба да износи 
мин Ø250мм (изузетно Ø200мм за краће деонице), а 
сваког појединачног прикључка мин Ø150 мм. 
Падови цевовода су према важећим прописима, а 
услови прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод" Крушевац. 

Положај санитарних уређаја (сливници, 
нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, 
ради заштите објеката од могућег плављења, због 
успора у будућој мрежи фекалне канализације.  

За фекални колектор и све краке који нису 
изведени у улицама мора се обезбедити манипу-
лативни простор у ширини од по 2.50 метара лево и 
десно од осе канализације, како би се мрежа могла 
одржавати. 

У свим постојећим и новопројектованим улицама 
се има изградити нова фекална канализација од ПВЦ, 
ПЕ или ПП цеви минималног пречника Ø250мм 
(изузетно Ø200мм).  

При пројектовању будуће канализације мора се 
водити рачуна да се прикључење може извести до 2/3 
висине профила. 

За улице које се  не могу гравитационо укључити 
у будуће колекторе, мора се пројектовати пумпна 
станица за препумпавање отпадних вода. 

Осим цевовода потребно је изградити и пратеће 
објекте попут ревизионих силаза и каскада. Ови 
објекти се имају изградити од готових армирано 
бетонских прстенова кружног пресека, светлог отвора 
1,0 м и завршног прстена у који се у нивоу будуће 
нивелете треба уграити ливено гвоздени шахт 
поклопци за тежак саобраћај. 

Минимално укопавање цевовода је 2,00 м од 
површине терена.   

За све улице предвиђа се изградња нових кракова 
канализационе мреже са местом улива датом на 
плану, а према главним колекторима фекалне 
канализације. 

Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и макси-
малне падове за усвојене пречнике цеви. 

Диспозиција и технички елементи канализаци-
оног система ближе су приказани у графичким 
прилозима ове планске документације. 
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2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације  
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

атмосферске канализације је реализација канали-
зације по сепарационом систему, посебно за отпадне 
воде насеља и оних индустрија које се након 
предтретмана смеју прикључити на канализације за 
отпадне воде.  

Од свих одпадних вода атмосферске воде имају 
највеће варијације у јединици времена. Димензије 
мреже дати на бази висине падавина, које се могу 
очекивати у одрерђеном рачунском временском 
периоду. Учесталост и јачина кише су битне особине 
падавина на основу којих димензионисати каналску 
мрежу.  

Димензије каналске мреже, поред специфичне 
издашности зависе од величине сливне површине, 
пропустљивости исте, нагиба земљишта, степена и 
врсте изграђености насеља, пошумљености терена, 
дужине и пада колектора и др.  

С обзиром на правце дотока атмосферске воде у 
угрожено подручје пројектовати систем канала и цеви 
тако да се све воде на најбржи начин одведу до 
реципијента, Кошијски поток или постојећу атмо-
сферску канализацију у улици Јасички пут и даље до 
реке Западне Мораве. 

Коте колектора изабрати тако да је могуће 
пражњење свих депресија. 

Предуслов за ефикасно одвођење атмосферских 
вода није само изграђена атмосферска канализација, 
већ уређење водотоковаа и канала за одвођење 
атмосферских вода ка могућем реципијенту. 

Са повећаним степеном урбанизације мења се 
карактер сливне површине чиме се повећавају реални 
коефицијенти отицаја, а самим тим је угроженост од 
површинских вода већа. 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 и прикључити у 
рецепијенте. 

Уграђени материјал за изградњу колектора мора 
да одговара условима прорачуна као и важећим 
стандардима. 

Каналске одводе предвидети од земљаних или 
бетонских канала, а зацевљене деонице од АБ или 
цеви од пластичних материјала.  

Дебљине зидова цеви за колекторе одређене су на 
основу статичког прорачуна, а према условима 
саобраћаја који ће се одвијати у саобраћајници. 

На шахтовима и сливницима предвидети 
постављање шахт поклопаца и сливних решетки од 
нодуларног лива, за одговарајуће саобраћајно 
оптерећење. Сливне решетке морају бити тако 
димензионисане да омогућавају несметано 
одводњавање припадајуће сливне површине. 

Осовина атмосферског колектора положити у 
тротоару на растојању око 1,0м од ивице 
саобраћајнице. Поред шахтова и на супротној страни 
улице, граде се сливници. Уколико је растојање 
између шахти велико, за ефикасно одводњавање 

предвиђају се сливници на половини растојања 
између шахти, са прикључком директно на колектор.  

Планирана траса новопројектоване атмосферске 
канализације дати су на ситуацији. 

Изведену али незатрпану канализациону мрежу 
треба пре употребе испитати на водопроходност. 

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 
минималне и максималне падове за усвојене 
пречнике. 

Цеви обавезно поставити на постељици од песка, 
а ровове у којима се монтирају цеви обавезно затрпа-
вати 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. 

 
Од општих услова потребно је предвидети 

следеће: 
• 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 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. 

• Минималне димензије уличних колектора 
износе Ø300мм, а сливничких веза Ø200мм. 

• Шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (Ø1000 мм) и конусних (Ø600 мм) 
елемената. Шахт темељити на плочи минималне 
дебљине 15 цм. 

• Сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви Ø600 мм са таложником дубине 30-40цм. 

• На сливнике монтирати сливне решетке за 
тежак саобраћај.  

 
Како атмосферска канализација на простору 

Плана не постоји за њену изградњу потребно је 
урадити пројектну документацију одвођења атмо-
сферских вода. 

Све атмосферске воде чија се измена тока не 
планира одводе се на исти начин као и до сада.  

При пројектовању и извођењу радова придржа-
вати се свих важећих техничких прописа за ову 
врусту објекта. 

Положај грађевина према графичком прилогу. 
 
2.5.2.4. Услови изградње  хидротехничке 

инфраструктуре 
 
Општа правила за изградњу хидротехничких 

инсталација и објеката примењују се на целој 
територији Града Крушевца.  

Осим ових општих правила при планирању, 
пројектовању и изградњи хидротехничких постро-
јења, инсталација, објеката и уређаја морају се 
поштовати одговарајући технички прописи и правила, 
закони и прописи који регулишу ову област. 
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Објекти хидротехничке инфраструктуре 
 
Водовод и канализација се морају трасирати тако 

да: 
• не угрожавају постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене коришћења 
земљишта; 

• да се подземни простор и грађевинска 
површина рационално користе; 

• да се поштују прописи који се односе на друге 
инфраструктуре; 

• да се води рачуна о геолошким особинама тла, 
подземним водама. 

Трасе водовода и канализације водити у складу са 
општим техничким условима за изградњу ове врсте 
објеката и према условима терена. 

Растојање водоводних цеви од осталих инста-
лација (гасовод, топловод, електро и телефонски 
каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 м. (од 
ивице цеви до ивице цеви) 

Тежити да водоводне цеви буду изнад 
канализационих, а испод електричних каблова при 
укрштању. 

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе 
саобраћајнице, водовод или канализацију водити 
границом катастарских парцела. 

Минимално растојање ближе ивице цеви до 
темеља објеката је 1,5 м. 

Минимално дозвољено растојање при 
паралелном вођењу са другим инсталацијама дато је у 
табели 1. 

 
Табела 1 (минимално  дозвољено растојање у 

метрима) 

 

Минимална дубина укопавања цеви водовода и 
канализације је 1,0 м од темена цеви до коте терена, а 
падови према техничким пропсиима у зависности од 
пречника цеви. 

Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и 
друге објекте канализације није дозвољен. 

Пролаз водоводних и канализационих цеви кроз 
објекте других инфраструктурних система није 
дозвољен као и обрнуто. 

Избор материјала за изградњу водоводне и 
канализационе мреже, као и опреме извршити уз 
услове и сагласност ЈКП “Водовод” Крушевац. 

 

Водовод 
 
Вода из водовода мора одговарати стандардима и 

прописима за питке воде. 
Надзор над водом у санитарном погледу има 

надлежна санитарна служба. Она даје оцену о 
квалитету воде и прописује у смислу Закона мере, 
којима се постиже тражени квалитет. 

Водовод је обавезан да осигура потребне 
количине воде, по правилу непрекитно и дању и ноћу. 

Минимални  пречник водоводне цеви на предмет-
ном подручју одређује ЈКП “Водовод” Крушевац, али 
треба тежити да у свим улицама буде мин 100 мм 
(због противпожарне заштите објеката). Водоводну 
мрежу градити у прстенастом систему. 

За кућне водоводне прикључке пречника већег од 
50 мм, обавезни су одвојци са затварачем. 

Сва домаћинства прикључена на јавни водовод од 
стране ЈКП „Водовод", морају евидентирати потро-
шњу санитарне воде. Водомер мора бити смештен у 
посебно изграђен шахт и испуњавати прописане 
стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, 
које одређује ЈКП “Водовод” Крушевац. Водомерни 
шахт постављати максимално 2,0 м од регулационе 
линије. 

Тежити да на прелазу преко водотока и канала 
водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним 
случајевима (прелаз испод реке, канала, саобра-
ћајница и сл.) цеви се морају водити у заштитној 
челичној цеви. 

Противпожарна заштита у насељима се омогу-
ћава изградњом противпожарних хидраната на 
водоводној мрежи (Правилник о техничким норма-
тивима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожара Сл. гласник РС 3/2018). Цеви морају бити 
минималног пречника 100 мм, у прстенастом систему.  

Изузетно се дозвољавају слепи крактови цево-
вода до 180 м. Хидранти пречника 80 мм или 100 мм 
се постављају на максималној удаљености од 80 м, 
тако да се пожар може гасити најмање са два 
хидранта.  

Удаљеност хидранта од објекта је минимално 5 м, 
а највише 80 м. 

У деловима насеља са претежно стамбеним 
објектима растојање између хидраната износи 
максимално 150 м. 

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из 
водоводне мреже чији је притисак недовољан (мин 2,5 
бар), предвиђају се уређаји за повишење притиска. 
Уређај се поставља у објект који се штити од пожара 
или у посебно изграђен објекат, у складу са 
прописима из ове области. 

Спајање водовода за воду за пиће, која се водом 
снабдева са регионалног водовода „Ћелије“ са другим 
изворима воде није дозвољено. 

Јавне чесме на територији Града морају бити 
уређене, а квалитет воде се мора редовно 
контролисати од стране Завода за заштиту здравља. 

 
 

 од 
водовода 

од 
канализације 

до водовода 0 0.4 

до канализације 0.4 0 

до гасовода 0.3 0.3 

до топловода 0.5 0.5 
до електричних 

каблова 
0.5 0.5 

до телефонских 
каблова 

0.5 0.5 
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Канализација отпадних вода 
 
Уличнним каналима не смеју се одводити: 
• воде са киселинама, алкалијама и разним 

солима, затим воде која садрже бензин или уље и 
уопште воде које имају такве састојке да могу 
растворити материјал од кога је канал изграђен, 

• предмети који би оштетили јавне канале или 
угрозили њихово правилно  функционисање, 

• узрочници заразних или паразитних или 
материјали заражени таквим клицама и радиоактивне 
отпадне материје, 

• материје које развијају токсине и експлозивне 
плинове или врше друге штетне утицаје на саме 
канале и околину. 

За изградњу јавне канализације могу се употре-
бити све врсте цеви које задовољавају важеће 
стандарде квалитета. 

Минимални пречник уличне фекалне кана-
лизације је 250мм (изузетно 200мм), а кућног 
прикључка 150 мм. Падови цевовода су према 
важећим прописима, а услови прикључења према 
техничким прописима ЈКП “Водовод” Крушевац. 

На канализационој мрежи код сваког рачвања, 
промене правца у хоризонталном и вертикалном 
смислу, промене пречника цеви, као и на правим 
деоницама на одстојању не већем од 160xД, 
постављају се ревизиони силази. 

Уколико у близини објеката не постоји изграђена 
градска фекална канализација, отпадне воде из 
објеката се упуштају у водонепропусне јаме. 
Учесталост пражњења јаме  врши се по потреби, али 
најмање једном у месец дана, на основу уговора о 
одржавању и пражњењу.  

Димензионисање и изградња се морају извести у 
складу са прописима за ту врсту објеката. 

У деловима града где постоји изграђена фекална 
канализација, објекти се морају прикључити на њу, у 
складу са техничким условима ЈКП “Водовод“ 
Крушевац. 

У тим деловима града се забрањује употреба 
пољских нужника и септичких јама. 

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). 
Урећаје за препумпавање уграђује корисник и 
саставни су део кућних инсталација, а евентуалне 
штете на објекту сноси корисник. 

 
Сви индустријски објекти морају имати 

предтретман пречишћавања технолошке воде пре 
испуштања у градску канализацију, чиме ће се 
испоштовати ниво квалитета канализације при 
упуштању у реципијент. 

Воде из дренажа не смеју се улити у фекалну 
канализацију. 

 
 

Атмосферска канализација 
 
За одвођење атмосферских вода предвиђа се 

изградња атмосферске канализације. Не дозвољава се 
мешање отпадних и атмосферских вода. 

Минимални пречник атмосферске уличне 
канализације је 300 мм, а дубине и падови према 
општим техничким прописима. Изабране димензије 
цеви не треба да прекорачују минималне и 
максималне падове за усвојене пречнике 

За одвођење атмосферских вода са површина 
улица и тргова, постављају се сливници са 
таложницима на максималном растојању од 50 м. 

Сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм. 

Уколико атмосферске воде садрже масти и уља 
имају третман потенцијално загађених атмосферских 
вода и после пречишћавања у сепараторима масти и 
уља улити их у систем атмосферске канализације, 
изузетно у систем канализације отпадних вода, јер 
својим приливом могу значајно да утичу на 
функционалност канализације отпадних вода. 

Атмосферске воде оптерећене отровним и 
опасним материјама у оквиру индустријских 
комплекса морају се третирати у постројењима за 
пречишћавање са одговарајућим технолошким 
поступком. 

(Садржај уливених отпадних вода мора да 
одговара Правилнику о техничким и санитарним 
условима за упуштање отпадних вода у јавну 
канализацију). 

Уколико у близини објеката не постоји улична 
атмосферска канализација, прикупљене атмосферске 
воде са локације се могу упустити у отворене канале 
поред саобраћајница или у затрављене површине у 
оквиру локације. 

 
Зоне заштитне 
 
Забрањена је изградња објеката и сађење засада 

над разводном мрежом водовода или канализације. 
Власник непокретности која се налази испод, изнад 
или поред комуналних објеката (водовод, 
топловод....), не може обављати радове који би 
ометали пружање комуналних услуга. 

Постављање подземних инсталација (водовод, 
канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод зелених 
површина, вршити на растојању од мин. 2,0 м од 
постојећег засада, а уз одобрење градског органа 
надлежног за раскопавање. 

Изградња у близини хидротехничких објеката 
условљена је режимом заштите и коришћења у 
заштићеним зонама за следеће хидротехничке 
објекте: (примењује се Закон о водама “Службени 
гласник РС”, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – 
др. закон). 
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Мрежа/објекат Заштитна зона/појас 

Извориште подземних вода 
На основу хидрогеолошких карактеристика терена и 
могућег хазарда дефинисати заштитну зону 
изворишта.  

Извориште површинских вода 
На основу хидрогеолошких карактеристика терена и 
могућег хазарда дефинисати заштитну зону 
изворишта. 

Цевовод сирове воде Минимум 5 м, обострано од ивице цеви. 

Магистрални водовод 

Појас заштите око главних цевовода у насељима 
износи са сваке стране по 2,5 м. Ширина појаса 
заштите цевовода ван насеља са сваке стране 
цевовода одређује се у односу на пречник цевовода: 

-  Ø80мм -  Ø200мм = 1,5 м; 

-  Ø300мм = 2,3 м; 

-  Ø300мм - Ø500 мм = 2,5 м; 

-  Ø500мм - Ø1000мм и преко 2,5 м. 
Посторојење за пречишћавање отпадних вода 

(ПОВ) 
Заштитна зона је површина парцеле на којој је 
објекат. 

Дренажни канал Минимум 5 м, обострано од ивице канала. 
 
 

Црпне станице (како за воду, тако и за кана-
лизацију) мора да имају приступ са саобраћајнице, а 
постављене на грађевинској парцели предвиђеној 
само за те сврхе. Габарити објеката се одређују према 
капацитету. Величина грађевинске парцеле за црпне 
станице одређује се у зависности од зоне заштите и 
обезбеђује се ограђивањем. 

Зона непосредне заштите око резеровара, црпних 
станица, инсталација за поправак квалитета воде, 
комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара 
обухвата најмање 10,0 м од објекта. 

Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се 
користити само као сенокос. 

Појас заштите око магистралних цевовода износи 
најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви. У појасу 
заштите није дозвољена изградња објеката, ни 
вршење радњи које могу загадити воду или угрозити 
стабилност цевовода. 

Код пројектовања и изградње, обавезно је 
поштовање и примена свих важећих техничких 
прописа и норматива из ове области. 
 

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 новопла-
нираних пословних објеката потребна је једно-
времена снага  

 
Pj = 6744kW 

 
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 
6744kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 7 (седам) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Услови изградње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

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

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

каблови се полажу у профилима саобраћајних 
површина према регулационим елементима датим на 
графичком прилогу. 
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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 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 

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 енергетских 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 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 бетон-
ским плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 

коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, планиран је развој пасивне оптичке 
приступне мреже у технологији ГПОН. Подручје 
обухваћено овим ПДР-ом припада области покривања 
уређаја ОЛТ Крушевац који је монтиран на локацији 
која се налази ван обухвата предметног плана. 

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широкоп-
ојасних услуга, планира се изградња пасивне оптичке 
ТК мреже у оквиру пројекта који подразумева 
прелазак свих корисника на мрежу оптичких каблова. 

Предметним планом је предвиђена реконструк-
ција постојеће ТК мреже.  

Трасе ТК мреже приказане су у графичком 
прилогу 08 „План електроенергетике и ТК“. 

 
Услови изградње 
 
Фиксна телефонија 
 
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 укршта-
ња 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 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 телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. 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 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 900 а најмање 300. 

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 
најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног плана не планира се 

изградња инсталација топлификационог система. 
 
Гасификација 
 
Постојећи градски гасоводни „прстен“ изведен је 

тако да обезбеди потребну количину природног  гаса 
за  потребе свих потенцијалних потрошача на 
планском подручју. На подручју  ПДР-а планиран је 
развод дистрибутивног гасовода у свим 
саобраћајницама. У зависности од потреба нових 

објеката на парцелама корисника планирају се мерно-
регулационе станице. 

 
Технички услови за изградњу у заштитном 

појасу гасоводних објеката 
 
Дистрибутивни гасовод од челичних цеви MОP 

16bar и дистрибутивни гасовод од ПЕ цеви МОР 4bar 
 
Изградња нових објеката не сме угрозити 

стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. 
Минимално растојање темеља објеката: 
• од гасовода од челичних цеви MОP 16bar је 3m, 
• од гасовода од полиетиленских цеви МОР 

4bar је 1m. 
При планирању саобраћајница и уређењу терена 

потребно јс поштовати прописане висине надслоја у 
односу на укопан гасовод у зависности од услова 
вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.): 

• минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у зелсној површини је 0,8m, 

• минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у тротоару (рачунајуhи од rорње 
ивице цеви до rорње кoте тротоара) је 0,8м за гасовод 
од челичних цеви MОP 16bar, односно 1,0m за гасовод 
од полиетиленских цеви МОР 4bar. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајни-
цама, оса гасовода је по правилу под правим углом у 
односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће 
извести дазвољена су одступања до угла од 60 
степени. 

Приликом укрштања гасовода са саобра-
ћајницама минимална висина надслоја од горње 
ивице гасовода до горње коте коловозне 
конструкције, без примене посебне механичке 
заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на 
саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, 
износи 1,35m. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајни-
цама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовада до горње коте коловозне хонструкције када 
се гасовод механички штити и полагањсм у заштитну 
цев, износи 1,0m, ако се статичким прорачуном 
цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то 
могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши 
без примене посебне механичке заштите ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, с тим да 
минимална дубина укопавања од горње ивице 
гасовада до горње коте коловозне конструкције пута 
у том случају износи 1,35m, а све у складу са условима 
управљача пута. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним 
воденим токовима минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до дна регулисаних корита 
водених токова износи 1,0m, односно приликом 
укрштања гасовода са нерегулисаним воденим 
токовима минимална висина надслoја од горњe ивице 
гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова 
износи  1,5m. 

При паралелном вођењу гасовода са другим 
инсталацијама, потребно је, у складу са Правилником 
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о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног raca гасоводима притиска до 16bar („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/2015), поштoвати  одређена 
растојања.  

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Планом се планира повећање фонда зеленила, 

квалитетнијим уређењем постојећих површина, као и 
формирањем нових зелених површина у оквиру 
појединачних локација. 

За уређење планираних слободних површина 
неопходна је израда пројекта партерног уређења који, 
по потреби, може да садржи и елаборат о 
фитосанитарном статусу зеленила и предлог мера за 
његову санацију. 

 
Зеленило јавног коришћења 
 
Линеарно зеленило 
 
Линеарно зеленило се планира у виду дрвореда на 

тротоарима планираних јавних путева. Дрворед се 
може формирати на тротоарима који имају ширину 
1,5м  на начин који не угрожава кретање пешака. 

Линеарно зеленило у оквиру  граница Плана има 
улогу аерације, смањења буке, загађења и дефицита 
зеленила.  

Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 
подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоредом 
уличних инсталација. 

Не смеју се користити стабла која имају коренов 
систем који оштећује застор, као и врсте са ломљивим 
гранама, плодовима, врсте које имају отровне делове 
или изазивају алергије. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу 
у земљи. 

 
Зеленило на површинама остале намене - 

зеленило ограниченог коришћења 
 
У обухвату плана највећу површину заузимају 

индустрија и производња (привредне делатности 
према класификацији у плану вишег реда) што 
зеленилу даје посебан значај.  

Зеленило индустријских и производних ком-
плекса у урбаном окружењу је зеленило ограниченог 
коришћења. 

Зеленило се планира у функцији основне намене 
објекта, односно простора. Његова функција је пре 
свега хигијенско-санитарна, па у том смислу треба да 
има већу покровност и заступљеност високих 
лишћара и четинара. Избором врста и  организацијом 
у простору треба обезбедити заштиту стамбених зона 
од евентуалних негативних утицаја технолошког 
процеса. 

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. 

Предвидети прибављање сагласности надлежних 
институција за радове који изискују евентуалну сечу 
вредних примерака дендрофлоре.  

У појасу заштите магистралног водовода не треба 
садити високе дрвенасте врсте. Препоручује се садња 
жбунастих врста и трава. 

Препоручује се садња претежно аутохтоних, 
брзорастућих врста, које имају фитоцидно и 
бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. 
Избегавати врсте са алергогеним својствима, као и 
инвазивне врсте. 

Правилним избором врста, густином и 
распоредом  садње пратеће зеленило у оквиру 
комплекса добија улогу регулатора микроклиматских 
и еколошких услова животне средине. 

Комбинацијом високог дрвећа које чини основу, 
и нижих биљака постиже се заштита од свих врста 
загађења која настају у индустрији као и регулација 
микроклиматских услова, заштита од ветра и сл. 

Основу зеленила треба да чине аутохтоне и 
алохтоне врсте густе крошње, велике лисне масе са 
израженим фитоцидним дејством. 

Четинари морају да буду заступљени у односу 
који омогућава функцију зелене површине и у 
зимском периоду. 

Заступљене врсте треба да буду добро прила-
гођене условима локације. 

Користити врсте које немају превелике захтеве у 
одржавању. 

 
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 електроенергетских 
водова за прикључак јавне расвете. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухва-

ћеног подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
У границама плана нису евидентирана непо-

кретна културна добра као ни заштићени објекти 
културног наслеђа. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, 03 бр. 021-1948/2, од 30.07.2021.године, овај 
План не захвата заштићена подручја за које је 
спроведен или покренут поступак заштите, као ни 
еколошки значајна подручја еколошке мреже 
Републике Србије. 



     19.03.2022.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                      23 
 

 

Планирана намена површина је усклађена са 
дефинисаним претежним наменама из плана вишег 
реда (ПГР Север) у централном делу северне 
привредно радне зоне града, која се непосредно 
наслања на улицу Јасички пут. 

Планом је прописано обавезно процентуално 
учешће зеленила и уређених слободних површина, 
као и услови за уређење зелених површина и 
заштитних коридора и повезивање линијским зеле-
нилом са постојећим системом зелених површина. 

У циљу заштите природе и биодиверзитета и 
унапређења стања животне средине, прописани су 
услови и обавезне мере заштите: 

• поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, утврђена растојања, процентуално 
учешће површина под зеленилом и сл.; 

• планирана изградња и комплетно опремање 
комуналном инфраструктуром по највишим 
еколошким стандардима у складу са условима 
надлежних предузећа; 

• обавезна је санација свих деградираних 
површина и поправљање квалитета појединих 
елемената животне средине у односу на централни 
топлотни извор; 

• све планиране активности ускладити са 
инжењерско – геолошким својствима терена у циљу 
обезбеђивања стабилности терена, тако да се не 
ремете подземне хидрографске везе и карактеристике 
подземних и површинских вода; 

• сви постојећи и планирани производни 
објекти, као потенцијални извори загађења, у обавези 
су да примењују и уграђују најбоље доступне 
технологије (ВАТ), у складу са прописима и 
стандардима у области заштите животне средине и 
безбедности; 

• изградња објеката условљена је обавезним 
учешћем зелених површина и функционално укапање 
у планиране зелене површине јавног коришћења, 
линијско зеленило и сл.; 

• формирање и уређење нових зелених 
површина, дрвореда, заштитног зеленила, планирати 
као зеленило високе декоративности и тематски 
усклађено са планираном наменом и архитектуром, уз 
примену аутохтоних, брзорастућих врста и 
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, сходно Закону о 
заштити природе извођач радова је дужан да о томе у 
року од 8 дана обавести Министарство заштите 
животне средине односно предузме све мере заштите 
од уништења, оштећења или крађе до доласка 
овлашћеног лица. 

 
2.8.3. 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 „Индустријска зона 
Е“ на животну средину (Службени лист града 
Крушевца, бр. 18/2020).  

План обухвата централни део северне 
индустријске зоне града, са планираном наменом у 
функцији развоја привредних делатности, кроз 
технолошко унапређење постојећих локација и 
изградњу нових комплекса у складу са савременим 
еколошким принципима и стандардима у области 
заштите животне средине, безбедности и здравља 
људи, уз примену и уградњу најбољих доступних 
технологија (ВАТ).  

Концепт заштите животне средине подразумева 
примену одговарајућих мера санације постојећег 
стања, комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање локација у циљу ублажавања потенци-
јалних облика загађивања, као и обавезно успо-
стављање мониторинга животне средине у свим 
фазама реализације.   

Забрањена је изградња објеката или обављање 
делатности, које би могле да угрозе животну средину 
(воду, ваздух, земљиште, које производе буку и 
непријатне мирисе).  

Подручје у обухвату Плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
СЕВЕР, а обавезне мере заштите су: 

 
1. реализација планираних садржаја по најви-

шим еколошким стандардима, уз поштовање 
прописаних правила уређења и правила грађења и 
прикључење свих објеката на комуналну 
инфраструктуру;  

 
2. рационално коришћење енергије, већа 

употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности свих објеката; 

 
3. употреба технологија за које се могу 

планирати  и реализовати мере превенције, 
спречавања и отклањања потенцијално негативних 
утицаја и ефеката у простору и успостављање 
мониторинга животне средине (ваздух, воде, 
земљиште и бука); 

 
4. идентификација свих отпадних вода који могу 

настати у оквиру комплекса (санитарно-фекалних, 
технолошких, потенцијално зауљених и 
атмосферских) и планирање одговарајућег 
предтретмана, тако да нема утицаја на површинске и 
подземне воде;  

 
5. формирање линијског зеленила и 

бициклистичких стаза тамо где услови регулације то 
дозвољавају и озелењавање слободних и паркинг 
површина до адекватне процентуалне заступљености 
зеленила;  

 
6. мере заштите животне средине обавезно се 

примењују код урбанистичко - архитектонске разраде 
локација и у поступку реализације пројеката; 

 
7. обавезно је спровођење поступка процене 

утицаја и израда студије процене, преко надлежног 
органа, за пројекте који могу имати утицај на животну 
средину, у складу са Законом о процени утицаја и 
Уредбом 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 114/04).  
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Заштита ваздуха 
 
Максимално поштовање урбанистичких пара-

метара (однос изграђених и слободних површина, 
положај објеката), обавезно процентуално учешће 
зелених површина и уређење слободних површина, 
формирање заштитних појасева и коридора.  

Смањење аерозагађења заменом енергента у 
централном градском топлотном извору, градској 
топлани, гашењем индивидуалних котларница и пре-
лазак на даљински систем централизованог снабде-
вања топлотном енергијом и већом употребом 
обновљивих извора енергије (соларна енергија – 
употреба фотонапонских модула и топлотних 
колектора) и поштовање прописа о енергетској 
ефикасности.   

Обавезно планирати примену савремених, инова-
тивних и најбољих технолошких решења у произ-
водни процес и уградњу најсавременијих филтера за 
третман и пречишћавање ваздуха и отпадних вода.  

Формирање и одржавање заштитних зелених 
површина и линијског зеленила од врста отпорних на 
аерозагађење дуж фреквентних саобраћајница, 
озелењавање слободних површина и планирање 
бициклистичког саобраћаја. 

 
Заштита од буке 
 
Носилац пројекта је у обавези да поштује Закон о 

заштити од буке у животној средини и обезбеди 
спровођење адекватних мера звучне заштите, при 
пројектовању, грађењу или реконструкцији у складу 
са посебним прописима.  

Сви извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при коришћењу и одржавању, 
као и упутствима о мерама за заштиту од буке (атест, 
произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу 
нивоа буке).  

Формирање заштитног зеленог појаса/заштитних 
баријера (антизвучне баријере) у оквиру планског 
подручја и озелењавање слободних и паркинг 
површина, а при пројектовању и грађењу објеката 
обавезна је примена мера звучне заштите, тако да се 
ниво буке не повећава. 

 
Заштита вода 
 
Управљање отпадним водама према усвојеном 

сепаратном систему, планирано је комплетно 
комунално уређење и опремање хидротехничком 
инфраструктуром, проширење и реконструкција 
канализационе мреже и обавезно прикључење свих 
објеката на канализациону мрежу. 

Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о 
водама и обавезно планира и изведе систем интерне 
сепаратне канлизације (за атмосферсе, технолошке и 
фекалне отпадне воде) у складу са условима и актима 
надлежног предузећа. 

Евакуацију атмосферских вода извршити на 
безбедан начин – по потреби изградњом сепаратора 
(таложника) уља и масти, уз одговарајући третман, а 
само условно чисте атмосферске воде са кровних и 
чистих бетонских површина и условно чисте 

технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара 
II класи воде, могу се без пречишћавања упуштати у 
реципијент или колектор. 

Носиоци пројеката, генератори технолошких или 
отпадних вода са површина које могу да садрже 
штетне материје, а који отпадне воде испуштају у 
реципијент или јавну канализацију, дужни су да 
изграде и одржавају уређаје или сепараторе за 
пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа и 
од надлежног органа прибављају посебно одобрење о 
испуштању отпадних вода у јавну канализацију 
(квалитет, предтретман). 

 
Заштита земљишта 
 
Обавезна примена дефинисаних урбанистичких 

параметара, у оквиру опредељених урбанистичких 
целина, а у складу са планираном наменом.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности или било 
које активности, која може да загади или деградира 
земљиште. 

Обавезно је уклањање свих депонија и санација 
деградираних површина, као и ремедијација и 
рекултивација локација угрожених историјским 
загађењем.  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
За реализацију објеката/уређаја извора нејони-

зујућег зрачења, обавезно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте 
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења 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 
("Службени гласник РС", бр. 114/08).  

Носилац пројекта је дужан да поштује прописана 
одстојања од надземних електроенергетских водова и 
да примени савремена заштитна средства и опрему.   

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са комуналним и другим отпадом 

организовано је у складу са Локалним планом 
управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, 
третман и одлагање отпада преко надлежног 
комуналног предузећа, уз поштовање принципа 
примарне селекције отпада и основних санитарно - 
хигијенских и естетских захтева и захтева 
приступачности. 

Забрањено је одлагање отпада ван простора 
посебно уређених и опремљених одговарајућим 
судовима за сакупљање различитих типова отпада. 

Носилац пројекта је у обавези да поштује Закон о 
управљању отпадом, Закон о амбалажи и амбалажном 
отпаду и друге прописе који регулишу ову област. 

Носилац пројекта је у обавези да обезбеди 
одговарајући простор (бетониране површине, 
посебно изграђене нише или боксеви) за сакупљање, 
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разврставање и привремено чување различитих 
отпадних материја и постављање одговарајућих 
судова (контејнери, канте) у складу са прописима 
којима се регулише поступање са различитим врстама 
отпада.  

Отпадни материјал за који су прописани посебни 
услови (батерије, акумулатори, отпадна уља, гуме, 
електрична и електронска опрема) привремено се 
прикупља и одлаже на посебно уређеном и 
обележеном месту, а уклањање поверава 
организацији са посебним овлашћењима, према 
важећим прописима.    

Објекти који имају 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 су засебне у 
оквиру објеката, без прозора, осветљене, са 
обезбеђеним местом за славину, холендером и Гајгер-
сливником са решетком. 

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се 
организовано прикупља у посебним контејнерима 
(жичани за папир, картон и пластику, затворени 
контејнери за стакло). 

 
Заштита од хемикалија и хемијског удеса и 

техничко технолошких несрећа 
 
Подразумева интегрисано спречавање и контролу 

загађења животне средине од изненадног неконто-
лисаног догађаја, којом приликом долази до 
ослобађања, изливања, или расипања опасних мате-
рија, у процесу производње, употребе, складиштења 
или неадекватног чувања (SEVESO II директиве).  

Оператери ових постројења су у обавези да 
доносе одговарајуће планове заштите од удеса и 
поступања у ванредним ситуацијама (на основу 
процене ризика). Посебан ризик представља и 
транспорт опасних материја који се обавља друмским 
саобраћајем.   

 
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 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 
одговарајуће процентуалне заступљености,  

• 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 
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 својство природног добра, извођач 
радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица.  

 
2.8.4. 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 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 
одговарајућим средствима за гашење пожара, 

• уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС 111/09, 20/15 и 
87/18), урадити главни пројекат заштите од пожара.  

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски 

обликовати 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 ниска спратност објеката омогућава 
брзу и ефикасну евакуацију запослених и матери-
јалних добара из објеката док слободне површине у 
оквиру плана представљају противпожарну преграду 
и простор на коме је могуће извршити евакуацију 
запослених и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити 

и мере заштите од пожара и то: 
• у 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 запаљивх материја, уља за 
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ложење или гасних котларница морају се обавезно 
применити технички прописи за ову врсту горива; 

• сви пословни објекти морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и 
другим средствима, као и уређајима за дојаву и 
гашење пожара према главном пројекту заштите од 
пожара); 

• електрична мрежа и инсталација морају бити 
у складу са прописима из ове области; 

• нови објекти морају 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 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 
претакштењу 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 одржавање гасних котларница ("Сл. лист 
СФРЈ" бр.10/90), Правилнику о изградњи 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. 

Саставни део Плана су и претходни 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. 217-227/21 од 11.06.2021.год. 

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и култур-

них 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 само-
управе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

чког 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. (Правилник о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима „Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбра-

не 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 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са инва-
лидитетом 

 
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 
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, 
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• 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. 

 
2.10. 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 техно-
логија, 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 енергет-
ској 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 
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.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
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 приро-
дних 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 
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 је обавезна израда урба-

нистичког пројекта, пројеката парцелације, од-
носно препарцелације и урбанистичко-архитек-
тонског 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 парце-
лације, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду урбани-
стичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за парце-

лацију, 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 пра-
воугаоника 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). 

 
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.  



 28                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                  19.03.2022.  

 

Најмање дозвољене ширине појаса регулације 
саобраћајница је 7,5м. 

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: 
• 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. 

Положај грађевинске линије, у овом плану, 
утврђен је у односу на регулациону линију, у односу 
на границу катастарске парцеле (односно границу 
локације) или се поклапа са границом зоне заштитног 
коридора. 

Грађевинска линија подземних етажа или обје-
ката 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 
инфраструктурне 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 сусед-
ним парцелама је ½ висине вишег објекта, не мање од 
5м. 

Међусобно растојање између објеката на 
парцели, је минимално ½ висине вишег објекта, али 
не мање од 4,0м. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у 
јавну површину. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, рекламни 
стубови, информациони и контролни пункт ком-
плекса. 

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. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката привредних и комерцијалних делатности, 
јавних функција и објеката спорта и рекреације. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

Врста и намена објеката чија је изградња забра-
њена 

 
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 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: 
 
У успостављеном заштитном појасу маги-

стралног водоводног цевовода ДЛ Ø500мм, 
забрањена је свака изградња објеката, кретање или 
маневар моторних возила као и садња било које врсте 
засада осим траве. 

У успостављеном заштитном појасу маги-
стралног водоводног цевовода ДЛ Ø500мм обавезна 
је примена услова ЈКП ''Водовод Кршевац'' који чине 
саставни део овог Плана. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као макси-

малне дозвољене вредности које се не могу 
прекорачити и односе се на:  

• 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 параме-
тар којим се одређује висинска регулација. 

 
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 геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фунди-
рања 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); 
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• 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 претходних 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. 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
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 прела-
зити 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 пар-
цели, поред једне стране објекта мора бити без фи-
зичких препрека (степенице, жардињере, бунари и 
сл.). 

До објекта 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 
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, 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 објекте спорта и 
рекреације обезбедити простор на сопственој 
парцели, по критеријуму 1ПМ за путничка возила на 
10 гледалаца. 

 
Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 

грађевинској парцели. 
Површине објеката гаража које се планирају 

надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 
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Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из плана. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
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 намењене изградњи 
објеката привредних, комерцијалних и комуналних 
делатности, могу се ограђивати зиданом или 
транспарентном оградом максималне висине 2,2м. 

Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне 
висине 2,2м, која може имати парапет максималне 
висине 0,4м. 

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 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења  
 
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 и ПД-02 
 
Привредне делатности типа ПД-01 подразу-

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

Привредне делатности типа ПД-02 подра-
зумевају: мање производне јединице, занатску 
производњу мањег капацитета, сервисе, складишта, 
радионице и сл. 

 
Урбанистички параметри за објекте привредних делатности 

 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина парцеле  

(м) 

ПД-01 П+2 
до 18м 40% 1.500 30 

ПД-02 П+1 40% 800 16 
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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 
максималног 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 подра-

зумевају: трговачко-пословнe објекте, пословнe 
објектe, мотеле, коначишта, апартмане, различите 
услужне објекте, сервисe и сл., као и објекте у 
функцији саобраћаја – бензинске и гасне пумпе, 
гараже и сл.  

 
Урбанистички параметри за објекте комерција-

лних делатности 
 

Тип 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
повр- 
шина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина  
парцеле  

(м) 

КД-01 
до  

П+3 40% 1500 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 
организоване у склопу једног или више објеката на 
парцели. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
3.3.3. Правила грађења објеката спорта и 

рекреације 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити 

организовани у објектима затвореног или отвореног 
типа и намењени су корисницима различитих 
категорија. 

 
Тип СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија и ту спадају 
спортске сале без трибина са теренима за различите 
врсте спортова. 

 
 

Урбанистички параметри за објекте спорта и 
рекреације 

 

Тип објекта 
макс. спратност 

објекта 
макс. ИЗ (%) 

СР-02 П 40 

 
Тип СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају различите врсте 
спортских терена и спортско-рекреативних садржаја.  

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

Максимални индекс заузетости је 10%. 
 
 
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 ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/15) је једино могућа за параметре који 
нису планом одређени. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Усвајањем овог плана, ставља се ван снаге: План 

детаљне регулације комплекса мале привреде ''Зона 
Е'' у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/04). 

 
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: 350-218/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 35. Закона о 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18 и 
111/2021-др.закон) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист град Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана 18.03.2022. године, донела је  

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И" 
 

- део источне обилазнице 
од петље "Крушевац - исток" до Бивољске улице 

 
ДЕО I - ОПШТИ ДЕО 
 
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. 72/2009, 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) 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 
„Индустријска зона И“ (део источне обилазнице од 
петље „Крушевац – исток“ до Бивољске улице), бр. 
350-451/21 од 26.05.2021.год. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 7/21); 

• Одлука 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 бр.350-442/2021 од 20.05.2020.год., 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 7/21); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  
• План генералне регулације ''СЕВЕР'' („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 7/17“) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана ви-

шег реда и других докумената значајних за израду 
плана 

 
1.2.1. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда 
 
Подручје Плана детаљне регулације обухваћено 

је Планом генералне регулације ''СЕВЕР'' и чини га 
урбанистичка подцелина 6.4.1. 

Извод из Плана генерелане регулације ''СЕВЕР'' 
 
„Обзиром на карактер овог простора, као значајне 

развојне, привредне целине у граду неопходно је 
планирање усмерити на стварање пре свега 
инфраструктурне опремљености простора уз 
максимално поштовање услова заштите средине.“ 

 „Планирано је опремање инфраструктуром цело-
купног подручја како би дошло и до реализације 
планираних садржаја. Обим развоја инфраструктуре 
захтева даљу планску разраду.“ 

Претежна намена урбанистичке подцелине 6.4.1. 
је јавни пут – источна обилазница. 

За ову подцелину утврђена је обавеза доношења 
плана детаљне регулације 

Планом генералне регулације дефинисан је кара-
ктеристичан попречни профил источне обилазнице. 

 
1.2.2. Остала документација од значаја за 

израду плана 
 
Планско подручје обухваћено је ППППН 

инфраструктурног коридора аутопута Е761, деоница 
Појате – Прељина („Сл. гласник РС“ бр. 10/20). 

„Посебна намена у оквиру Просторног плана (у 
границама детаљне разраде, где ће се пројектом 
експропријације дефинисати јавна намена, а на 
основу графичких прилога детаљне разраде од 4.1 до 
4.6.), ће се директно спроводити локацијским 
условима за: трасу и пратеће садржаје у функцији 
аутопута (петље и денивелисана укрштања, базе за 
одржавање, техничке оперативне центре, наплатне 
рампе), девијације прекинутих државних путева и 
локалних путева, електоенергетске и друге водове и 
постројења за потребе напајања објеката аутопута, 
регулације водотокова у зони аутопута и девијација 
државних путева и локалних путева као и решења 
одводњавања атмосферских вода до реципијената, 
које издаје надлежно министарство.“ 

„Сва планска решења у важећим просторним и 
урбанистичким плановима у окружењу се задржавају, 
посебно по питању регулације саобраћајница са 
којима се траса пута укршта, водова инфраструктуре 
и слично, с тим да у фази израде техничке докумен-
тације може доћи до усаглашавања попречних 
профила у обухвату планиране регулације.“ 

„Планирање и пројектовање трасе аутопута је 
засновано на утврђивању инфраструктурног кори-
дора, свих пратећих садржаја за потребе пута, као и 
све интервенције у простору које проузрокује аутопут 
(девијације путева, регулације водотока, остали 
инфраструктурни системи који су у коридору 
аутопута). Укупни обухват, односно граница, де-
финисани су аналитичко-геодетским тачкама прика-
заним на графичким прилозима 4.1. до 4.6. Спро-
вођење Просторног плана по јединицама локалне 
самоуправе у размери 1:2.500 на катастарско 
топографским подлогама са приказом катастарских 
парцела које су делом или у целини обухваћене 
границом детаљне разраде.“  
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1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-
ских парцела 

 
Граница плана детаљне регулације усклађена је 

са границом детаљне разраде дефинисаном 
аналитичко-геодетским тачкама у ППППН инфра-
структурног коридора аутопута Е761, деоница Појате 
– Прељина („Сл. гласник РС“ бр.10/20) која је 
приказана у графичком прилогу 04_План површина 
јавне намене са планом грађевинских парцела и 
аналитичко-геодетским елементима за пренос. 

 
Опис обухвата плана 
 
Опис границе креће од крајње северозападне 

тачке плана која се налази у к.п.бр. 1167/4 одакле иде, 
у смеру казаљке на сату, према истоку кроз к.п.бр. 
1167/4, 1167/3 и 1169/2 све до четворомеђе к.п.бр.: 
1169/2, 1173/5, 1173/2 и 1169/4. Граница се затим 
ломи према југу и иде источном границом следећих 
катастарских парцела: 1169/2, 1168/3, 1167/3, 1608/2, 
1229, 3389/3, 1492/2, 1493/2, 1494/3 до тромеђе к.п.бр.: 
1494/3, 1494/2 и 3415/1, где сече к.п.бр. 3415/1 до 
тромеђе к.п.бр.: 3415/1, 1495/2 и 1495/3 одакле 
наставља и даље према југу источном границом 
следећих катастарских парцела: 1495/3, 1499/2, 
1501/3, 1520/3, 1532/3, 1510/3, 1528/3, 1523/2, 1524/2, 
1525/2, 1526/3, 1527/2, 1984/2, 1980/2, 1984/3, 1983/2, 
1986/3 и 1987/4, све до тромеђе к.п.бр.: 1987/3, 1987/4 
и 2010. Граница од те тромеђе наставља према југу 
источном границом к.п.бр.: 1989/6, 1993/4 и 1994/2 па 
кроз парцелу 2010 до к.п.бр. 1998/4 и даље према југу 
источном границом к.п.бр. 1998/4, па опет кроз к.п.бр. 
2010 до к.п.бр. 2000/3. 

Затим граница наставља према југу источном 
границом к.п.бр.: 2000/3, 2004/2 и 2003/3, па кроз 
к.п.бр. 2010 до к.п.бр. 1942/3, где и даље наставља 
према југу источном границом следећих катастарских 
парцела: 1942/3, 1941/3, 1940/2, 1940/1, 2290/3, 
2262/4, 2263/3, 2264/3, 2265/3, 2266/3, 2261/2, 2260/2, 
2258/3, 2257/2, 2256/2 и 3410/5 до тромеђе к.п.бр.: 
3410/5, 2206/3 и 3391/1. Потом граница скреће према 
западу јужном границом к.п.бр.. 3410/5, 2255/2 и 
2255/1 где скреће према северу и иде западном 
границом следећих катастарских парцела: 2255/1, 
2256/2, 2257/2, 2258/3, 2268/2, 2267/3, 2266/4, 2265/4, 
2264/4, 2263/3, 2263/6, 2262/3, 2290/3, 1938/2, 1939/4, 
1939/3, 1940/3, 1943/2, 1942/4, 1942/5, 3414/6, 1993/3, 
1989/5, 1988/4, 1987/4, 1986/3, 1982/3, 1982/4, 1981/2, 
1980/2, 1977/2, 1526/3, 1528/3, 1510/3, 1531/2, 1532/3, 
1519/2, 1520/3, 1503/2, 1502/2, 1501/2, 1500/1, 3389/3, 
1604/2, 1605/1, 1606/2 и 1608/3 до четворомеђе к.п. 
бр.: 1608/3, 1608/1, 1167/4 и 1167/3. Потом граница 
наставља према северу делом пратећи границу к.п.бр. 
1167/4 и делом пролазећи кроз исту све до места 
одакле је опис и почео. 

 
Све парцеле у опису плана припадају КО Бивоље. 
 
Површина обухвата плана је 5ха 99ари. 
 

Попис катастарских парцела у обухвату плана 
 
КО Бивоље: 
 
Целе катастарске парцеле: 1168/3, 1167/3, 1606/2, 

1605/1, 1605/2, 1608/2, 1608/3, 1229, 1604/2, 1492/2, 
3389/3, 1493/2, 1495/1, 1494/3, 1500/1, 1501/2, 1495/3, 
1500/2, 1499/2, 1501/3, 1502/2, 1503/2, 1520/3, 1519/2, 
1532/3, 1531/2, 1510/3, 1528/3, 1523/2, 1524/2, 1525/2, 
1526/3, 1527/2, 1984/2, 1977/2, 1984/3, 1980/2, 1983/2, 
1981/2, 1982/4, 1982/3, 1986/3, 1987/4, 1989/6, 1989/2, 
1988/4, 1993/4, 1989/5, 1994/2, 1993/3, 1998/4, 1997/1, 
1998/1, 2000/3, 1999/1, 2004/2, 2000/1, 2003/1, 2003/3, 
3414/6, 1942/5, 1942/3, 1942/4, 1941/3, 1943/2, 1940/2, 
1939/3, 1940/3, 1940/1, 1939/4, 1938/2, 2290/3, 2262/4, 
2262/3, 2263/3, 2263/6, 2264/3, 2264/4, 2265/3, 2265/4, 
2266/3, 2266/4, 2267/2, 2261/2, 2267/3, 2260/2, 2268/2, 
2258/3, 2257/2, 2256/2, 2255/2, 3410/5 и 2255/1. 

Делови катастарских парцела: 1169/2, 1167/4 и 
2010. 

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

источном делу привредно радне зоне СЕВЕР, тангира 
Бивољску улицу јужном, бетонску базу ГП 
„Јастребац“ источном границом и планирану петљу 
''Крушевац-Исток'' односно границу детаљне разраде 
коридора аутопута Е761 северном границом. 

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Положај локације је у западноморавској долини, 

јужно од деснообалног насипа Западне Мораве са 
апсолутном надморском висином од око 142m. Терен 
у обухвату плана је релативно раван, где су пескови и 
шљункови прекривени алувијалним наносима, 
некарбонатним и чине део алувијалне равни у долини 
доњег тока Западне Мораве.     

У хидролошком смислу на подручју плана налази 
се део тока Кошијског потока, а подземне воде и 
поред недовољне истражености, имају релативно 
висок ниво, што показују бројне баре и замочварене 
површине, настале меандрирањем водотока и 
експлоатацијом шљунка и песка. 

Педолошки састав земљишта чине алувијални 
наноси са заступљеним агрокултурама или само-
никлом вегетацијом, са више водених површина 
(акваторија) од експлоатације шљунка.  

Према доступним подацима за метеоролошку 
станицу Крушевац, просечна годишња температура 
ваздуха износи око 11,4°С, најхладнији месец је 
јануар са средњом температуром од 0,2°С, а 
најтоплији јули са 21,8°С, што килими Крушевца даје 
обележје умерено континенталног типа, са израженим 
годишњим добима. Доминантни ветрови се јављају из 
правца исток-југоисток, северозапад и југ. 

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1mm), тако да је на овом 
простору заступљен континенталан плувиометријски 
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режим, а падавине у облику снега се јављају од 
новембра до априла. У току године највећу честину 
јављања имају тишине, а најчешће је заступљен јужни 
и источни ветар, благог интензитета.    

Општа процена погодности терена и природних 
карактеристика је да подручје плана припада условно 
повољним теренима за изградњу, уз обавезу 
претходних инжењерско–геолошких испитивања - са 
аспекта носивости, стабилности и угрожености од 
плављења.    

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Обухват планског подручја чини пољопривредно 

земљиште.  
 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Планско подручје чини пољопривредно зем-

љиште и неколико спонтано формираних пољских 
путева.  

На појединим деловима земљиште је обрасло у 
самоникли засад дрвећа, шибља и жбуња.  

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети инфра-

структуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивела-

ција терена 
 
Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
На подручју ПДР-а нема изграђених саобра-

ћајница, осим дела некатегорисане локалне саобра-
ћајнице која се пружа правцем север – југ, без 
асфалтног коловозног застора и са неадекватним 
профилом за двосмерни саобраћај. 

У оквиру подручја Плана нема уређених паркинг 
места на јавним површинама. 

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу посматрани терен је 

скоро раван са благом падом ка северу.  
Просечна кота терена је 142м нмв. 
 
1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водовод 
 
У обухвату плана изведена је примарна 

водоводна мрежа, магистрални цевовод, ДН 500, део 
спољног магистралног прстена регионалног система 
водоснабдевања „Ћелије“. Намена цевовода је 
стабилизација водоснабдевања северног дела града и 
прекоморавских села.  

На западној страни планског подручја изведена је 
секундарна водоводна мрежа, ХДПЕ 160 мм, довод 
воде до ЦПООВ града Крушевца.  

 
 
 

Канализација отпадних вода  
 
Планом су обухваћени делови главних градских 

колектора канализације отпадних вода, са одводом ка 
ЦППОВ, колектори „А“ и „Б“.  

 
Водотокови 
 
Планом је обухваћен део природног водотока 

Кошијског потока који припада сливу Западне 
Мораве.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски водови: 
 

• далековод 110kV „Крушевац 1– Ђунис“,  

• далековод 110kV „Крушевац 1– Ћићевац“,  

• далековод 2х110kV „Крушевац 1– Крушевац 2“,  

• далековод 35kV „Крушевац 2– Аутобуска 

станица“,  

• далековод 35kV „Крушевац 2– Цепак“,  

• далековод 35kV „Крушевац 4– Крушевац 2“ 
 
Постојећи вадушни водови, кабловски водови и 

објекти су приказани у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози надлежног РГЗ-а у графичком прилогу 

 
1.4.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, телекомуни-

кационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра RDLU Бивоље и 
приступног уређаја ОЛТ Крушевац. Комутацони 
центар RDLU Бивоље и ОЛТ Крушевац 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. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
У обухвату плана изграђена је дистрибутивна 

гасоводна мрежа од челичних цеви максималног 
радног притиска (МОР) 16 bar, пречника 355,6мм и 
168,3мм. 

 
1.4.6. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана чини 

углавном самоникла вегетација. 
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ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Концепција уређења планског подручја произи-

лази из планског основа и општих циљева израде 
плана: 

• стварање услова за унапређење саобраћајне 
инфраструктуре на нивоу града као и даљи развој и 
унапређење постојеће индустријске зоне, 

• дефинисање површине јавне намене и 
стварање услова за њихову реализацију, 

• 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 државног пута IБ 

реда бр.38, односно део источне градске обилазнице 
којом ће се, преко петље ''Крушевац-Исток'', омогућити 
повезивање на државни пут IА реда (ауто-пут Е761, 
деоница Појате – Прељина, тзв. „Моравски коридор“).  

На реализацији источне обилазнице активности 
су почеле још 80-тих година прошлог века и то 
израдом Услова за уређење простора (по којој је 
почела експропријација парцела) као и израдом 
Техничке документације – Главног пројекта Обилазак 
Крушевца – пут бр. 102 „Источна магистрала“ од км 
0+000.00 до км 8+690.39 који је израдио Институт за 
путеве Београд.  

По пројектној документацији, планом је обухва-
ћен део трасе планиране источне обилазнице од улице 
Бивољске до петље „Крушевац – исток“ у дужини од 
1387,5м.  

Преостало земљиште у појасу регулације плани-
рано је за озелењавање.  

Део планског подручја налази се у заштитним 
појасевима инфраструктурних објеката (далековода, 
железничке пруге, гасовода и магистралног 
водовода), тако да је свака изградња или извођење 
радова, условљена сагласношћу надлежних установа. 

Као предуслов за реализацију планског решења 
дефинисани су елементи неопходни за утврђивање 
јавног интереса и решавање правно имовинских односа. 

Планом су дефинисани коридори за пролаз 
инфраструктурних објеката.  

 
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 јесте јавни пут – део трасе 
источне обилазнице – део трасе државног пута IБ реда. 

 
2.3. Биланс површина  

 

 
2.4. Урбанистички услови за уређење повр-

шина и објеката јавне намене 
 
У обухвату плана за површину јавне намене 

опредељена је јавна површина, односно простор за 
уређење и изградњу јавног пута 

Јавна површина 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 100%. 

Попис катастарских парцела које чине ново-
формирану грађевинску парцелу јавне намене прика-
зан је табеларно. 

 

површине јавне намене 

јавне  
површине 

ознака новоформиране 
грађевинске парцеле попис парцела 

Јавни пут 
 

1 

целе  
к.п.бр. 

1168/3, 1167/3, 1606/2, 1605/1, 1605/2, 1608/2, 1608/3, 1229, 
1604/2, 1492/2, 3389/3, 1493/2, 1495/1, 1494/3, 1500/1, 1501/2, 
1495/3, 1500/2, 1499/2, 1501/3, 1502/2, 1503/2, 1520/3, 1519/2, 
1532/3, 1531/2, 1510/3, 1528/3, 1523/2, 1524/2, 1525/2, 1526/3, 
1527/2, 1984/2, 1977/2, 1984/3, 1980/2, 1983/2, 1981/2, 1982/4, 
1982/3, 1986/3, 1987/4, 1989/6, 1989/2, 1988/4, 1993/4, 1989/5, 
1994/2, 1993/3, 1998/4, 1997/1, 1998/1, 2000/3, 1999/1, 2004/2, 
2000/1, 2003/1, 2003/3, 3414/6, 1942/5, 1942/3, 1942/4, 1941/3, 
1943/2, 1940/2, 1939/3, 1940/3, 1940/1, 1939/4, 1938/2, 2290/3, 
2262/4, 2262/3, 2263/3, 2263/6, 2264/3, 2264/4, 2265/3, 2265/4, 
2266/3, 2266/4, 2267/2, 2261/2, 2267/3, 2260/2, 2268/2, 2258/3, 
2257/2, 2256/2, 2255/2, 3410/5 и 2255/1 

део  
к.п.бр. 1169/2, 1167/4 и 2010 

 

намена површина 

постојеће 
стање планирано 

(ха) % (ха) % 

Пољопривредно земљиште 5,99 100 - - 

Јавни пут са зеленилом - - 5,99 100 

УКУПНО 5,99 100 5,99 100 
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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 Плана генералне регулације 

''Север'' 
 
Планирана траса Источне обилазнице (државног 

пута IБ реда бр. 38) у потпуности је у складу са трасом 
предвиђеном планом вишег реда, тј. Планом 
генералне регулације ''СЕВЕР'' („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 7/17“). 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
Планира се изградња дела Источне обилазнице као 

двосмерног пута са две коловозне траке са по две 
саобраћајне траке ширине по 4.0м и разделним острвом 
од 3.0м као и обостраним тротоарима ширине 3.0м. 

На предметном објекту („Источна обилазница“) 
активности су почеле још 80-тих година прошлог века 
и то израдом Услова за уређење простора (по којој је 
почела експропријација парцела) као и израдом 
Техничке документације – Главног пројекта изградње 
који је израдио Институт за путеве Београд. 

По пројектној документацији, обрађује се део 
трасе планиране Источне обилазнице (од улице 
Бивољске на стационажи км 7+055,00* до петље 
„Крушевац – исток“ на стационажи км 8+422,50).  

 
*стационаже су преузете из Главног пројекта 

Обилазак Крушевца – пут бр. 102 „Источна 
магистрала“ од км 0+000.00 до км 8+690.39 

 
Раскрснице на подручју Плана се планирају у 

нивоу, са пуним режимом. 
 
Дозвољава се решење да се приликом израде 

техничке документације раскрснице пројектују 
као кружне. 

 
Дозвољава се фазна изградња дела Источне 

обилазнице, и то половина планираног профила 
који је геометријски у континуитету са петљом 
Крушевац - исток. 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
На простору обухваћеним регулационим планом 

нема планираних јавних паркинга. 
 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

„Индустријска зона И“ налази се у источном делу 
радне зоне СЕВЕР, а посматра део источне 

обилазнице око Крушевца, од петље „Крушевац – 
исток“, тј. од границе детаљне разраде коридора 
аутопута Е761 са северном границом, па до улице 
Бивољске, где се граничи (укршта у два нивоа – на 
терену постоји изграђен надвожњак) са једноколо-
сечном железничком пругом Крушевац – Сталаћ. 

Локацију чини пољопривредно земљиште, са 
некатегорисаним путевима за приступ пољопри-
вредном земљишту. 

Нивелационим решењем дефинисани су нивела-
циони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

Елементи нивелационог плана преузети су из 
постојеће техничке документације Источне обилазни-
це Крушевца. 

Апсолутне висинске коте на карактеристичним 
тачкама дате су по заобљеној нивелети. 

Подужни пад планиране саобраћајнице креће се 
од 0,30% до 4,00%. Растојање између ових тачака је 
дато до тачности на 1цм, са падом на тој деоници 
израженим у процентима и са смером пада.  

За одводњавање коловоза поред примене поду-
жних и попречних падова, препоручује се атмосфер-
ска канализација. 

Из нивелационог плана сагледавањем саобра-
ћајнице, може се закључити да испуњава прописане 
техничке услове.  

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Одводњавање саобраћајних површина је могуће 

каналима, затвореним и отвореним, према природним 
реципијентима, Кошијском потоку и Западној 
Морави. 

Не планира се опремање предметног подручја 
осталом хидротехничком инфраструктром. Уколико 
се за тим укаже потреба, препорука је да се примарни 
и секундарни водови постављају у појасу регулације 
ван саобраћајних површина.  

Планирана саобраћајница се укршта са 
природним водотоком, Кошијским потоком који 
припада сливу Западне Мораве. Коту доње плоче 
мостовске конструкције преко водотока и 
регулационе елементе водотока у зони укрштаја са 
саобраћајницом у свему усвојити према водним 
условима добијеним у поступку израде пројектне 
документације. 

У зони укрштаја планиране саобраћајнице и 
постојећих хидротехничких водова, потребно је исте 
обезбедити од статичких и динамичких утицаја како 
приликом извођења било које врсте радова тако и у 
фази експлоатације саобраћајнице, у складу са 
условима надлежног комуналног предузећа. 

У складу са претходним условима бр. 188 од 
16.08.2021.год. издатим од стране ЈКП „Водовод“ 
Крушевац, утврђен је заштитни појас магистралног 
водовода као и примарног колектора фекалне 
канализације у ширини од 2.5 м, са обе стране 
цевовода мерено од спољне ивице цевовода и 
приказан на графичком прилогу.  

Према поменутим условима, при изради техничке 
документације строго водити рачуна о следећим 
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условима који важе у заштитном појасу, а које је 
неопходно испоштовати: 

• није дозвољена изградња објеката, нити 
вршење 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 дрвенастих култура) осим траве; 

• приликом извођења радова обавезан је ручни 
ископ уз максималну повећану опрезност; 

• у зони укрштања са магистралним цевоводом, 
стабилизацију тла вршити ручно, без коришћења 
механизације. 

Према поменутим условима приликом пројекто-
вања других инсталација неопходно је испоштовати 
следеће услове: 

• није дозвољено паралелно вођење каблова 
или других водова испод водоводних и канализа-
ционих цеви осим при укрштању; 

• приликом укрштања, кабл (или друга 
инсталација) могу бити положени испод или изнад 
водоводне и канализационе цеви на растојању од 
најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада 
кабл треба провући кроз заштитну цев; 

• на месту паралелног вођења и укрштања 
водоводних и канализационих цеви са другим инста-
лацијама, ров се копа ручно (без употребе механи-
зације); 

• хоризонтални размак других инсталација од 
водоводних и канализационих цеви треба да износи 
најмање 0,5м. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Траса новопланираних подземних електро-

енергетских 10 kV водова и 1kVвода за јавну расвету 
дата је у графичком прилогу. Напајање новопла-
нираних водова електричном енергијом биће према 
условима надлежне електродистрибутивне органи-
зације у Крушевцу. 

 
Услови изградње 
 
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 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◦; 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 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 канали-
зационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 
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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. 

 
2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Овим планом је планирана изградња нове ТК 

мреже. Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
  
Услови изградње за телекомуникационе објекте  
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према регу-
лационим 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 укршта-
ња 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 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 телекомуни-
кационог 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 телекомуника-
ционог 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 телекомуни-
кационог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4м.  

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

 
2.5.5. Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потро-

шача у зонама које тангирају планско подручје, 
планирана је изградња нове трасе дистрибутивног 
гасовода и приказана у графичком прилогу. 

Траса се може кориговати како би се омогућио 
једноставан прикључак на дистрибутивни гасовод, уз 
препоруку да се поставља у појасу регулације, ван 
саобраћајних површина. 

 
Технички услови за изградњу у заштитном 

појасу гасоводних објеката 
 
Технички услови преузети су из услова бр. 06-

07/13778 од 28.06.2021 (737/21) издатих од стране ЈП 
„Србијагас“, Нови Сад. 

 
Дистрибутивни гасовод од челичних цеви MОP 

16bar и дистрибутивни гасовод од ПЕ цеви МОР 4bar 
 
Изградња нових објеката не сме угрозити 

стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода; 
Минимално растојање темеља објеката: 
• од гасовода од челичних цеви MОP 16bar је 3м, 
• од гасовода од полиетиленских цеви МОР 

4bar је 1м.  
При планирању саобраћајница и уређењу терена 

потребно јс поштовати прописане висине надслоја у 
односу на укопан гасовод у зависности од услова 
вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.): 

• минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у зелсној површини је 0,8м, 

• минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у тротоару (рачунајуhи од rорње 
ивице цеви до rорње кoте тротоара) је 0,8м за гасовод 
од челичних цеви MОP 16bar, односно 1,0м за гасовод 
од полиетиленских цеви МОР 4bar. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајни-
цама, оса гасовода је по правилу под правим углом у 
односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће 
извести дазвољена су одступања до угла од 60 
степени. 
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Приликом укрштања гасовода са саобраћај-
ницама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције, без 
примене посебне механичке заштите, ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35м. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама 
минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до 
горње коте коловозне конструкције када се гасовод 
механички штити и полагањсм у заштитну цев, износи 
1,0м, ако се статичким прорачуном цевовода на 
саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши 
без примене посебне механичке заштите ако се стати-
чким прорачуном цевовода на саобраћајно оптере-
ћење утврди да је то могуће, с тим да минимална 
дубина укопавања од горње ивице гасовада до горње 

коте коловозне конструкције пута у том случају 
износи 1,35м, а све у складу сa условима управљача 
пута. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним 
воденим токовима минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до дна регулисаних корита 
водених токова износи 1,0м, односно приликом 
укрштања гасовода са нерегулисаним воденим 
токовима минимална висина надслoја од горњe ивице 
гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова 
износи  1,5м. 

При паралелном вођењу гасовода са другим 
инсталацијама, потребно је, у складу са Правилником 
о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног raca гасоводима притиска до 16bar („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/2015), поштoвати одређена 
растојања. 

 
 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода  
10bar < МОР <16bar ca другим гасоводима, инфраструктурним 

и другим објектима: 
 

 Минимално дозвољено растојање 
(м) 

 укрштање 
паралелно 

вођење 

Гасовод међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 
Од гасовода до претходних канала вреловода и 
топловода 0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
ел. каблова 0,30 0,60 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких 
каблова 0,30 0,50 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 0,20 0,60 
Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних ПЕ гасовода МОР ≤4bar  

ca другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима: 
 

 
Минимално дозвољено 

растојање (м) 

 укрштање паралелно 
вођење 

Гасовод међусобно 0,20 0,40 
Од гасовода до канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 
Од гасовода до претходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 
флуида 0,20 0,60 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
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Није дозвољено паралелно вођење водова изнад и 
испод гасовода. 

Није дозвољено постављање шахта изнад 
гасовода. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу 
поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне 
мере ради спречавања евентуалног продора гаса у 
канализацију. 

 
Минимална хоризонтална растојања челичних 

гасовода MОP 16bar и полиетиленских гасовода МОР 
4bar од надземне електро мреже и стубова далековода 
 

Називни 
напон 

Минимално растојање 

При  
укрштању 

(м) 

При  
паралелном  

вођењу  
(м) 

1kV ≥ U 1 1 

1kV < U ≤ 20kV 2 2 

20kV < U ≤ 35kV 5 10 

35kV < U 10 15 
 
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од 

темеља стуба далековода. 
 
Посебне мере зашитите изграђених гасовода пpи 

извођењу радова: 
 
У случајевима кад се локацијски услови издају 

само на основу планског документа (без прибављања 
услова) потребно је предвидети посебне мере заштите 
изграђених гасовода: 

• У појасу ширине по 3м ca сваке стране, 
рачунајући од осе дистрибутивног гасовода 
максималног радног притиска MОP 16bar, на мeстима 
укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење 
свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 
од 1 до 3м ближе ивице рова од спољне ивице 
гасовода, могуће је предвидети машински ископ у 
случају кад се пробним ископима ("шлицовањем") 
недвосмислено утврди тачан положај rасовода и кад 
машински ископ одобри представник ЈП "Србијагас" 
на терену. 

• Уколико на местима укрштања и/или 
паралелног вођења дође до откопавања гасоводне 
цеви, оштећена изолациона трака (односи се на 
rасоводе од челичних цеви) се мора заменити новом. 
Замену обавезно изводе радници ЈП "Србијаrас" о 
трошку инвеститора, а по достављању благовременог 
обавештења. 

• Уколико на местима укрштања и/или 
паралелног вођења дође до откопавања гасоводне 
цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора 
обавестити ЈП "Србијагас" ради предузимањаа 
потребних мера које ћe се одредити након увида у 
стање на терену. 

• У случају оштећења гасовода, који настане 
услед извођења радова у зони гасовода, услед 
непридржавања утврђених услова, као и услед 
непредвиђених радова који се могу јавити приликом 

извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све 
трошкове санације на гасоводним инсталацијама и 
надокнади штету насталу услед евентуалног прекида 
дистрибуције гаса. 

• Приликом извођења радова грађевинска 
механизација мора прелазити трасу гасовода на 
обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не 
изазива појачано механичко напрезање гасовода. 

• Употреба вибрационих алата у близини 
гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка 
својства и стабилност гасои н десно од осе гасовода 
не дозвовољава се надвишење (насипање постојећег 
терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне 
коте терена која је постојала пpе извођења радова. 

• Приликом извођења радова у зонама 
опаснасти и код ослобођене гасоводне цеви потребно 
је применити све мере за спречавање изазивања 
експлозије или пожаара: забрањено је радити са 
отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима 
који могу при употреби изазвати варницу, коришћење 
возила који при раду могу изазвати варницу, 
коришћење електричних уређаја који нису у складу са 
нормативима прописаним у одговарајућим стандар-
дима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање 
запаљивих материјала и држање материја које су 
подложне самозапаљењу. 

• Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угољо-
воданика и дистрибуцији гасовитих угољоводоника 
(Сл. гласних РС, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка 
радова у затшитном појасу гасовода, обавести ЈП 
"Србијагас" у писаној форми, како би се обезбедило 
присуство нашег представника за време трајања 
радова у близини гасовода. 

 
Контрола спровођења мера из ових услова врши 

се о трошку Инвеститора. 
 
Заштита гасовода – израда пројектно-техничке 

документације 
 
Уколико постоји потреба за изградњом објеката у 

оквиру плана за кoje се не може обезбедити 
поштовање услова о потребним удаљењима и 
нивелационим растојањима од гасних инсталација, 
потребно је предвидети заштиту гасовода - 
постављање гасовода у заштитну цев, механичку 
заштиту гасовода и/или измештање гасовода. 
Измештање дистрибутивиих гасовода се може 
извести само у јавну површину. За измештени гасовод 
је потребно обезбедити плaнски основ са елементима 
за детаљно спровођење за нову трасу гасовода. 

Сви трошкови приликом извођења радова на 
заштити гасовода и измештању гасовода и/или 
изградњи дела гасавода (као последице измештања 
гасовода) падају на терет Инвеститора новопројекто-
ваног објекта у оквиру плана. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Преостало земљиште ван саме собраћајнице у 

појасу регулације планирано је за озелењавање.  
Зеленило формирати у виду појаса високог 

дрвећа које осим декоративне има и улогу заштитног 
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зеленила. Зеленило смањује буку и гасове који настају 
у саобраћају. 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 локације. 

На делу Плана где се траса обилазнице укршта са 
трасом далековода, важе услови заштите зоне 
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.  

У разделној траци планира се декоративно 
зеленило. Зеленило својим хабитусом не сме да омета 
саобраћај. Због повећаног загађења и отежаних 
услова за раст, избор врста извршити међу отпорним 
и мање захтевним у погледу неге и мера одржавања. 
Садњу вршити у већим групацијама са сменом 
колорита. Ради постизања зимског ефекта, користити 
и зимзелене врста.  

Све вредне примерке дендофлоре који 
задовољавају основни услов у погледу висине, 
задржати у максимално могућој мери. За евентуалну 
сечу вредних примерака, обавезна је сагласност 
надлежних институција. 

 
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 електроенергетских 
водова за прикључак јавне расвете. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухва-

ћеног 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 прибављених за потребе израде ПГР 
Север у Крушевцу, 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 обезбе-
ђених археолошких истраживања, уз адекватну 
презентацију налаза и услове и сагласност службе 
заштите. 

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди 
средства за истраживање, заштиту, чување, публико-
вање 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.021-2091/2, од 
27.07.2021. 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 Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
„ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ Г“ у Крушевцу, на животну 
средину бр. 350-890/2020 од 19.11.2020. године 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 9/20). 

 
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 инфра-
структурно опремање и уређење, по највишим еко-
лошким 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 
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(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; 

 
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 специфи-
кација, 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 (мишље-
ње, 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 потенци-
јално 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 испуште-
них 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 
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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; 
 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 не-
контролисаног догађаја приликом ослобађања, 
изливања или расипања опасних материја, у процесу 
производње, употребе, прераде, складиштења, про-
временог или дуготрајног неадекватног чувања 
(SEVESO II Директиве). Оператери SEVESO постро-
јења у обавезни су да доносе одговарајуће планове 
заштите од удеса и поступања у ванредним ситуаци-
јама 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 отпад-
них 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 
 
Имајући у виду намену планског подручја мере 

заштите од пожара нису потребне. 
 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и култур-

них 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 само-
управе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

чког сеизмолошког завода, подручје обухваћено 
Планом у целини припада зони 8° МЦС, што 
представља условну повољност са аспекта сеизми-
чности 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 
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сеизмичким подручјима. (Правилник о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима „Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбра-

не земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Према обавештењу достављеном од стране 

Министарства одбране, Сектор за материјалне 
ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 10209-2 од 
02.07.2021.год. за израду плана нема посебних услова 
и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

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 инвалиди-
тетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
потребно је обезбедити услове за несметано кретање 
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, 
применом одредби Правилника о техничким стан-
дардима планирања, пројектовања и изградње обје-
ката 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 дискрими-нације особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности осигу-
рати 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. 

 
2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
Имајући у виду врсту и намену објекта који је 

обухваћен овим детаљним планом, није сврсисходно 
утврђивање мера које би утицале на енергетску 
ефикасност објекта.  

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда урба-

нистичког пројекта, пројеката парцелације, 
односно препарцелације и урбанистичко-архитек-
тонског конкурса 

 
Планом нису одређене локације за израду урба-

нистичког пројекта. 
Планом нису одређене локације за израду 

урбанистичко-архитектонског конкурса. 
Урбанистички пројекат може се радити у складу 

са Законом и на захтев инвеститора. 
Пројекти парцелације, односно препарцелације 

радиће се у складу са Законом и правилима утврђеним 
планом.  

 
3.2. Урбанистички услови за препарцелацију, 

регулацију и изградњу 
 
3.2.1. Услови препарцелације 
 
Новоформирана грађевинска парцела, намењена 

изградњи јавног пута, дефинисана је регулационим 
линијама, пописом парцела и аналитичко-геодетским 
елементима за пренос на терен. 

 
3.2.2. Услови регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
планираних за друге јавне и остале намене.  

Регулационим линијама, које се поклапају са 
границом плана, приказаним у графичком прилогу, 
утврђен је појас регулације. 

Инфраструктурни коридори и објекти постављају 
се, по правилу, у појасу регулације. 

 
3.2.3. Услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

инфраструктурног коридора, односно јавног пута и 
инфраструктурних објеката. 

Планом су дефинисани елементи обилазнице 
(карактеристичан попречни профил и нивелационо 
решење). Ови елементи могу се кориговати кроз 
израду техничке документације, ради усклађивања са 
условима терена, потребом за изградњом/постав-
љањем објеката у функцији обилазнице као и ради 
укрштања/повезивања са другим саобраћајницама и 
сл., искључиво у оквиру дефинисаног појаса ре-
гулације.  

 
Врста и намена објеката чија је изградња забра-

њена 
 
Забрањује се било која изградња објеката који су 

у супротности са наменом утврђеном планом. 
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Изградња у зонама заштите 
 
Свака изградња или извођење радова у 

заштитним појасевима, условљена је сагласношћу 
надлежних установа. 

 
Инжењерско геолошки услови 
 
Приликом израде пројектно техничке документа-

ције неопходно је извршити детаљна геотехничка 
испитивања терена како би се утврдили услови 
стабилности, носивости терена и дубина фундирања. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Одводњавање површинских вода решити тако да 

се не угрозе суседне грађевинске као ни парцеле 
намењене пољопривреди. 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Спровођење плана врши се непосредном 

применом плана, искључиво у складу са правилима 
уређења и правилима грађења дефинисаним планом. 

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичког пројекта, нити израду урбанистичко-
архитектонског конкурса. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу 
са Законом и на захтев инвеститора. 

Пројекти парцелације, односно препарцелације 
радиће се у складу са Законом и правилима утврђеним 
планом.  

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гл.РС", бр. 
22/15) је једино могућа за параметре који нису планом 
одређени. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-219/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
На основу члана 35. Закона о 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 
111/2021 – др. закон) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Службени лист град Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕКЕ РАСИНЕ И УШЋА ПРИТОКА - 
ДЕОНИЦА 2  

(од моста у Видовданској улици до моста на путу 
за Јастребац) 

 
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-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, 9/20 и 52/21); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
реке Расине и ушћа притока – деоница 2 (од моста у 
Видовданској улици до моста на путу за Јастребац), 
бр. 350-224/2021 од 19.3.2021.г. („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 4/21).  

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације реке 
Расине и ушћа притока – деоница 2 (од моста у 
Видовданској улици до моста на путу за Јастребац) 
бр. 350-211/2021 од 19.3.2021.г. („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 4/21). 

Плански основ за израду Плана детаљне регу-
лације:  

• План генералне регулације Исток 1 у Крушевцу 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/18 и 10/21) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана  

 
Подручје у обухвату ПДР-а обухвата део 

урбанистичке целине 3.3.у оквиру ПГР-а Исток 1. 
 
План генералне регулације Исток 1 („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 10/18 и 10/21) 
 
„Река Расина 
 
Река Расина је сврстана у воде првог реда. 

Карактеристични протицаји: 
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Qср год = 7.96 м3/сец, Q95% = 0.68 м3/сец,  
Q1% = 405 м3/сец 

 
Површина слива: Ф = 958 км2 
 
Кроз подручје ГУП-а река је регулисана на 

појединачним деоницама. Планира се потпуна 
регулација тока. Ширина појаса регулације износи 
просечно 100м. 

Река Расина је углавном регулисана поред 
Крушевца, на деоници од Мудраковачког моста до 
ушћа. Регулисан профил реке Расине је фиксиран са 
изградњом обалоутврда минор корита. Инудациони 
појас је обезбеђен одбрамбеним насипима. 

Објекти за заштиту од поплава до сада изведени - 
левообални насип уз реку Расину, укупне дужине 
12,2км.“ 

„Природни реципијент за пријем атмосферских 
вода са сливне површине обухваћене границама 
плана је водоток I реда, река Расина уз источну 
границу плана. Конфигурација терена је таква да 
омогућава одвођење атмосферских вода ка Расини са 
целог комплекса обухваћеног овим планом.“ 

„Простор уз реку Расину функционалним, 
обликовним и амбијенталним карактеристикама 
представља атрактивну зону за развој и унапређење 
свих видова спортско-рекреативних и туристичких 
садржаја као генератора за стварање спортско 
рекреативног центра,  пре свега на површинама које 
су  неуређене и запуштене.“ 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
Опис границе ПДР регулација реке Расине – 

деоница 2 (у даљем тексту: граница) започиње у 
крајњој северозападној тачки плана која се налази у 
к.п.бр. 5956 КО Крушевац одакле иде према истоку, у 
смеру казаљке на сату, кроз к.п.бр.: 5956 КО 
Крушевац, 3398/7, 3269/1 и 3425/3 све КО Бивоље. 
Потом се граница ломи према југу пролазећи кроз 
к.п.бр.: 3147/3, 3124/2, 19/4, 19/2, 19/3, 27/3, 28/3 и 
3157/4 све КО Паруновац. Граница даље наставља 
према југу кроз КО Бивоље кроз к.п.бр.: 3422/2, 
3354/3, 3354/5, 3354/4, 3355/2, 3422/3 и 3422/5. И даље 
наставља према југу кроз КО Паруновац кроз следеће 
катастарске парцеле: 3118, 1767/4, 2118, 1789/4, 
1784/3, 1785/3 и 1786/3. Граница потом наставља 
према југу кроз КО Крушевац кроз к.п.бр.: 5444/4, 
5444/1, 5445/2 и 5448/2. Граница наставља према југу 
кроз КО Паруновац пролазећи кроз следеће 
катастарске парцеле: 1971/1, 1775/3, 1960/2, 1962/2, 
1961/2, 1960/1, 1960/4, 1958/2, 1958/1, 3118, 1993/1, 
1993/2, 1994/6, 1999/6, 1999/1, 2055/3, 2057/1, 2057/2, 
2056/6, 2056/2, 2054/6 и 3118. И даље иде према југу 
кроз кроз к.п.бр. 258/1 КО Мало Головоде. Затим кроз 
КО Паруновац идући према југу пролази кроз к.п.бр.: 
2071/1, 2071/2, 2072/1, 2073/1, 2064/3, 3120/10, 3120/5, 
1662/2, 1663/2, 1663/4, 2115/2, 2115/7, 2115/4, 3120/5, 
3120/6, 2082/7, 2083/2, 2081/5 и 2084/2. Даље 
наставља према југу кроз КО Мало Головоде 
пролазећи кроз следеће катастарске парцеле: 258/4, 
137/2, 138/2, 138/1, 244/3, 244/2, 244/7, 245/1, 243/2, 

255/1, 247/1, 252/1, 253/3, 253/2, 253/1, 253/4, 253/8, 
253/7, 264/4 и 283 ( у КО Мудраковац к.п. 1316). Затим 
и даље према југу кроз КО Мудраковац граница 
наставља кроз к.п.бр.: 562/2, 563/1, 561/5, 564/4, 564/3 
и 566/1 и делом западном границом к.п.бр. 566/1 па 
кроз к.п.бр. 568, где скреће према западу кроз к.п.бр.: 
568, 569, 1304/1 и 558/4. Ту се граница ломи према 
северу и пролази кроз к.п.бр.: 558/4, 555, 554/3, 547, 
546/2, 543/2 и делом њеном западном границом, па 
затим западном границом к.п.бр.: 541/2, 540/2, 539/11, 
539/4, 539/10, 535/3 и 534/2, па и даље према северу 
кроз к.п.бр. 534/1 одакле кроз к.п.бр. 542/2 и 531/1 иде 
према северу и делом прати западну границу к.п.бр. 
530/1 до тромеђе к.п.бр.: 529/12, 530/1 и 531/1. Од те 
тромеђе граница се ломи према истоку кроз к.п.бр. 
531/1, па према северу и даље кроз њу и к.п.бр. 1304/1. 
Потом се граница простире према северу кроз КО 
Мало Головоде идући кроз к.п.бр.: 255/1, 228/4, 229/2 
и 230, па западном границом к.п.бр. 231/2, а затим 
кроз к.п.бр.: 233/1, 233/2, 234/2, 237/1, 238, 139/2, 
142/7, 144/3, 136/5, 136/2, 133, 134/3, 134/1, 258/5, 
258/6 и 258/8. Граница даље наставља према северу 
кроз КО Паруновац кроз к.п.бр.: 2076/1, 2077/2, 2074 
и 2073/3. Одатле и даље према северу граница 
наставља кроз КО Мало Головоде кроз следеће 
катастарске парцеле: 258/2, 121, 120, 117/1, 110/1, 
111/2, 104/2, 93/2, 93/3, 98/9, 98/1, 100 и 101. Граница 
наставља према северу кроз КО Крушевац кроз 
к.п.бр.: 5963, 5901/1, 5902/1, 5904/1, 5905/1 и 5906/1. 
Потом и даље према северу кроз КО Паруновац кроз 
к.п.бр.: 2049/3, 2051/5, 2051/4, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 
2033/1, 2023/2, 2023/1 и 1951. Граница потом кроз КО 
Крушевац наставља према северу кроз следеће 
катастарске парцеле: 5931/1, 5933/1, 5932/1, 5957/2, 
5468, 5467/1, 5466/1, 5465/1, 5464/1, 5463/1, 5957/12, 
5460/1, 5456/2, 5454, 5453/4, 5453/2, 5453/1, 5439/1, 
5435/1, 5436/1, 5431/1, 5430/1, 5427/1, 5422/1, 5421/1, 
5420/1, 5420/2, 5415/2 и 5415/1. Одатле и даље према 
северу кроз к.п.бр. 1786/1 КО Паруновац. Граница 
наставља према северу кроз КО Крушевац кроз 
следеће катастарске парцеле: 5414/1, 5412/2, 5411/2, 
5410/2, 5409/2, 5407/2, 5405/3, 5404/3, 5405/3, 5405/1, 
5404/1 и 5404/2. Затим граница наставља према северу 
кроз к.п.бр.: 1798/2 и 1798/5 КО Паруновац. Потом 
иде према северу кроз КО Бивоље кроз к.п.бр.: 3356, 
3352/1, 3354/1, 3422/1 и 3349. И даље према северу 
источном границом к.п.4972 и делом 5956 КО 
Крушевац, па и даље северу кроз к.п.бр. 3422/1 КО 
Бивоље према северу до места одакле је опис започет.     

Парцеле у обухвату плана припадају КО 
Крушевац, КО Бивоље, КО Паруновац и КО Мало 
Головоде.  

Површина обухвата Плана је 37ха 70а 28м2.       
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике - Од 

северне границе плана надморска висина реке Расине 
креће од око 141,5м до око 144,5м на југу (корито), 
док је околни терен на надморској висини од око 
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144,0м на северу до око 151,0м уз јужну границу 
плана. Подручје плана припада сливу реке Расине. 
Терен чине терасне прашинасто песковите глине у 
терасни песак, песковити и заглињени шљунак 
заступљен до дубине 4,0м до 5,0м. У инудационом 
појасу Расине заступљени су најмлађи алувијални 
седименти у танкој повлати и то: глина, шљунковити 
песак и заглињени шљунак дубине 0,2м до 4,0м. 
Подлогу свих седимената чине терцијални лапори, 
добро носиви и претежно водонепропусни. 

Опште климатске карактеристике - Доминатни 
ветрови се јављају из правца исток-југоисток, 
северозапад и југ. 

Сеизмичке карактеристике - На основу карата 
сеизмичких хазарда Републичког сеизмолошког 
завода, подручје Крушевца у целини припада зони 8° 
МЦС, што означава условну повољност са аспекта 
сеизмичности.  

 
Постојећа намена површина 
 
Подручја плана чини део тока реке Расине који је 

водно земљиште. Река Расина је водоток I реда. У 
обухвату је и ушће Гагловске реке и Расине.  

Од намена у обухвату су заступљене: река Расина 
(корито и обала), ушће Гагловске реке (корито и 
обала), у северозападном делу је један потез уређених 
зелених површина са пешачким стазама, највећи део 
су пољопривредне и неиграђене површине, а мањим 
делом је обухваћено становање. У обухвату су 
приказани и постојећи мостови за друмски саобраћај 
(око 2420м2). 

 
Начин коришћења простора 
 
На деоници од моста на путу за Каоник до 

профила планираног моста у правцу улице Кнеза 
Милоша, Расина је регулисана двогубим коритом 
ширине у дну 20м са косинама 1:1,5 – 1:2. које су 
обложене каменом у цементном малтер, док су 
форланди затрављени. Деснообални насип је изведен 
као земљани насип нагиба 1:2 ширине у круни 3м. 

Око 300м узводно од моста на путу за Каоник 
налази се улив Гагловска и Кобиљске реке. Само 
ушће је регулисано. Дуж регулисаног минор корита 
спорадично су изведени стабилизациони прагови. 
Око 1400м узводно од моста на путу за Каоник 
постојећи деснообални насип је у дужини од око 200м 
срушен. У тој зони је и евидентна ерозија десне обале. 
Око 600м узводно од претходне локације је такође 
дошло до урушавања насипа и обале минор корита. У 
наставку до моста на путу за Јастребац, Расина је 
већим делом регулисана. Тип примењене регулације 
одговара низводној деоници. На потезу дужине око 
400м низводно од Мудраковачког моста Расина није 
регулисана. Лева обала је на конкавним кривинама 
изузетно стрма. На локацији око 350м низводно од 
моста на путу за Јастребац, на десној обали, је улив 
низводног крака канала за наводњавање  (Браљински 
јаз). Сама уливна грађевина Браљинског јаза је 
потпуно разрушена. На узводном крају деонице у 
зони моста корито реке испод моста је оштећено. Дуж 
целе обале предметне дeонице налази се насип 

М.12.1.3 који је на неколико локација урушен. Дуж 
десне обале, паралелно са Расином, планирана је 
траса Источне обилазнице, која се на појединим 
локалитетима непосредно приближава деснообалном 
насипу. Изведена регулација штитила је приобаље од 
поплава вероватноће појаве једном у сто година 
(Q1%). Постојећи систем заштите није заокружен, 
деформације корита и приобаља су евидентне и не 
постоји континуална линија одбране. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Заступ- 
љеност  
намене  

(%) 
Река Расина (корито и 
неуређена обала) 77.900 21 
Гагловска река (корито и 
неуређена обала) 650 - 
Уређени део зелених 
површина 7895 2 

Становање 225 - 

Приступни пут 200 - 
Неизграђено и остало 
земљиште 261.963 69 
Пољопривредно и шумско 
земљиште 28.195 8 

Укупно 377.028 100 

 

1.4.4. Трасе, коридори и капацитети инфра-
структуре 

 
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

обухвата: 
• друмски мост у Улици Видовданској (траса 

државног пута IБ реда бр. 38), ширине око 19.5 метара 
(две коловозне траке ширине по 6.0 метара одвојене 
разделним острвом ширине 1.2 метара и обострани 
тротоари ширине по 3.15 метара). 

• друмски мост у Улици Аеродромској (траса 
државног пута IIБ реда бр. 415), ширине око 9.75 
метара (једна коловозна трака ширине 6.0 метара и 
обострани тротоари ширине 2.0 метара и 1.75 метара). 

 
1.4.4.2. Хидротехника 
 
Расина је десна притока Западне Мораве. Дугачка 

је 92км са површином слива од 98км². Извире на 
падинама Гоча и Жељина, под Црним Врхом на 
надморској висини од 1340мнм од изворишних 
кракова Велике и Бурманске реке. У Западну Мораву 
улива се 5км низводно од Крушевца, на 134м 
надморске висине. 

Расина има бујични карактер, јер су јој амплитуде 
протока врло изражене. Највећи забележени проток 
регистрован је новембра 1979.г. и износио је 291 м³/s. 
Да би се ублажили велики протоци и зауставио нанос 
који река транспортује, у Златарској клисури је 
1979.г. подигнута брана и формирана акумулација 
„Ћелије“. Акумулација између осталог има и 
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функцију водоснабдевања. У профилу железничког 
моста налази се хидролошка станица „Бивоље“. 

Деоница 2 обухвата потез од моста у 
Видовданској улици до моста на Јастребачком путу. 
На деоници од моста на путу за Каоник до профила 
планираног моста у правцу улице Кнеза Милоша), 
Расина је регулисана двогубим коритом ширине у дну 
20м нагиба косина 1:1,5 – 1:2. Косине минор корита 
су обложене каменом у цементном малтеру, док су 
форланди затрављени. Деснообални насип је изведен 
као земљани насип нагиба 1:2 ширине у круни 3м. 
Дуж регулисаног минор корита спорадично су 
изведени стабилизациони прагови. 

Око 300м узводно од моста на путу за Каоник 
налази се улив Гагловске и Кобиљске реке. Само 
ушће је регулисано. 

Око 1400м узводно од моста на путу за Каоник 
постојећи деснообални насип је у дужини од око 200м 
срушен. У тој зони је и евидентна ерозија десне обале. 
Око 600м узводно од претходне локације је такође 
дошло до урушавања насипа и обале минор корита. 

У наставку, до моста на путу за Јастребац, Расина 
је већим делом регулисана. Тип примењене регула-
ције одговара низводној деоници. На потезу дужине 
око 400м низводно од Мудраковачког моста Расина 
није регулисана. Лева обала је на конкавним 
кривинама изузетно стрма. 

На локацији око 350м низводно од моста на путу 
за Јастребац, на десној обали, је улив низводног крака 
канала за наводњавање (Браљински јаз). Сама уливна 
грађевина Браљинског јаза је потпуно разрушена. 

На узводном крају деонице, у зони моста, корито 
реке испод моста је оштећено. Дуж целе обале 
предметне деонице налази се насип М.12.1.3 који је на 
неколико локација урушен. Дуж десне обале, 
паралелно са Расином, планирана је траса Источне 
обилазнице, која се на појединим локалитетима 
непосредно приближава деснообалном насипу. 
Изведена регулација штитила је приобаље од поплава 
вероватноће појаве једном у сто година (Q1%). 

Може се закључити да постојећи систем заштите 
није заокружен и да су деформације корита и 
приобаља евидентне, те да не постоји континуална 
линија одбране. 

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоји комби-

новани (надземни и подземни) вод 10кV „Паруновац 
9 – Мало Головоде 3“ Постојећи вадушни водови 
10кV и 1кV, кабловски водови и објекти су приказани 
у оној мери у којој се предметна мрежа налази 
уцртана на овереној катастарској подлози надлежног 
РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.4.4.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра RDLU Прњавор и 
приступних уређаја IP MSAN Мудраковац и OLT 
Прњавор. Локације комутационог центра и 
приступних уређаја се налазе изван граница плана. 

У границама плана постоје оптички и бакарни 
телекомуникациони каблови у зони моста на реци 
Расини у улици Видовданској и моста у улици 
Аеродромској. Постојећи телекомуникациони водови 
су приказана у оној мери у којој се предметна ТК 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози са подземним инсталацијама. 

На подручју предметног плана услуге мобилне 
телефоније су омогућене преко базних станица КС 
89/КС Кнеза Милоша (ДИС) и КС 72/КС (сточна 
пијаца које се налазе изван граница плана). 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Топлификација 
 
На подручју обухваћеном предметним планом 

детаљне регулације не постоје инсталације градског 
топлификационог система. 

 
Снабдевање природним гасом 
 
На подручју у обухвату плана гасне инсталације 

везују се на дистрибутивну гасоводну мрежу Јавног 
предузећа „Србијагас“ из Новог Сада, и то 
дистрибутивне гасоводне  мреже „ПГР Исток 1“. 
Постојећи разводни градски гасовод средњег 
притиска „ПГР Исток 1“ је од челичних цеви, а 
дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиети-
ленских цеви.  

 
1.4.5. Зеленило 
 
Простор у зони  паруновачког моста уређен је као 

парковска површина, са системом шетних стаза, 
одговарајућим поплочањем, мобилијаром и расветом. 
Зеленило се интезивно одржава и задовољавајућег је 
квалитета.  

На осталом делу планског подручја зеленило је 
заступљено углавном као самоникло зеленило, 
(травнате површине, ливаде, шумарци), док се један 
мањи део површина користи као пољопривредно 
земљиште мањим делом обрађене, а већим делом 
запуштене.    

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и плани-

рана намена површина са билансом површина 
 
Урбанистичка зона „Деоница 2“ 
 
Урбанистичка зона „Деоница 2“ се састоји од 

дела урбанистичке потцелине 3.7.1 опредељене у 
Плану генералне регулације „Исток 1“. 

Ограничена је са севера постојећим мостом у 
улици Видовданској, са југа постојећим мостом у 
улици Аеродромској, са истока и запада границом 
појаса регулације реке Расине. 

Подручје плана чини регулисани ток реке Расине 
– деоница 2. Река Расина са приобаљем је централни 
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мотив и генератор свих садржаја који се планирају у 
оквиру површине градског парка на реци Расини.   

У оквиру пројекта за деоницу 2, планирани су 
радови на регулацији водотока у укупној дужини 
деонице од 3250м. Минор корито је регулисано у 
дужини од 2375м, левообални насип је изведен у 
дужини од око 1750м, а деснообални насип је изведен 
у дужини од 3250м.  

На деоници 2 се планирају следећи регулациони 
радови: профилисање минор корита на потезу 
природног корита, заштита и стабилизација обала 
минор корита у зонама конкавних кривина, 
надвишавање постојећег деснообалног и левообалног 
насипа, израда новог деснообалног насипа на 
потезима где је порушен, заштита небрањене косине 
насипа у зонама конкавних кривина и оштећених 
насипа, израда левообалног зида у градској зони, 
заштита обале у зони моста на путу за Јастребац, 
израда стабилизационих прагова и израда пропуста 
потока односно улива Браљинског јаза, као и радови 
на санацији (реконструкцији) постојећих насипа и 
радови на регулацији преосталог нерегулисаног 
минор корита према тзв. „пољском типу“ регулације 
водотока. 

Концепт уређења водотока подразумева следеће 
радове (објекте): 

• За потез природног нерегулисано минор 
корита, на узводном делу деонице, предвиђено је 
чишћење и профилисање минор корита ради 
повећавање пропусне моћи. Подужни пад природног 
корита је сведен на пројектовани пад од око 3,0 ‰  

• На потезу природног нерегулисаног минор 
корита, у зонама конкавних кривина, предвиђена је 
заштита и стабилизација обала израдом обалоутврда 
од ролираног камена. У зонама где се корито 
приближило будућој обилазници и где је корито већ 
оштећено предвиђено је осигурање обала минор 
корита израдом обалоутврде од камена у бетону.  

• Стабилизација дна корита дуж природног 
нерегулисаног минор корита је предвиђена да се 
изврши израдом стабилизационих прагова. 

• На потезима где постојећи деснообални и 
левообални насипи немају потребну висину, а према 
усвојеном степену заштите, предвиђено је њихово 
надвишавање. 

• На потезима где је деснообални насип 
разрушен предвиђена је израда новог насипа који са 
постојећим насипима формира континуалну линију 
одбране. 

• У зонама конкавних кривина и већ оштећених 
насипа, предвиђа се заштита небрањене косине 
насипа израдом обалоутврде од ролираног камена. У 
зонама где се корито приближило будућој 
обилазници и где је насип порушен или већ оштећен 
предвиђено је осигурање косине насипа израдом 
обалоутврде од каменом у цементном малтеру. 

• За заштиту стрмих обала мајор корита, на 
конкавним кривинама је предвиђена употреба 
габионских мадраца.  

• Због ново усвојеног критеријума заштите од 
великих вода (Z1%+0,5 м), на левој обали на потезу 
од стац 1+870 до стац 2+100 (стамбена зона, не могу 

се извести насипи) предвиђена је израда AB обалног 
зида у дужини од 230 м.  

• Увођење Гагловске и Кобиљске реке (стац 
2+050) у корито реке Расине је предвиђено да се 
привремено изврши путем пропуста кроз тело насипа. 
На низводном крају пропуста предвиђен је жабљи 
поклопац како заштита од враћања воде при високим 
нивоима реке Расине. Заштита приобаља Гаглаовске 
и Кобиљске реке од великих вода реке Расине трајно 
ће се решити у оквиру будућих пројеката обилазнице 
односно измештања корита Кобиљске реке из круга 
фабрике.  

• Улив Браљинског јаза у реку Расину 
предвиђен је да се изврши израдом нове изливне 
грађевине-цеваст пропуст кроз тело насипа са 
регулационом уставом на узводном крају.  

• У зони моста на путу за Јастребац предвиђена 
је заштита леве и десне обале израдом обалоутврде од 
камена у цементном малтеру 

• Дефинисани појас предвиђен за регулацију 
реке Расине на појединим локалитетима прелази 
преко постојећих регулационих објеката и није 
довољан за реконструкцију и изградњу нових 
регулационих објеката. Уважавајући постојећу 
границу из ПГР-а, стање на терену, потребне габарите 
регулационих објеката и значај штићеног подручја, у 
пројекту је предложена  нова граница (појас намењен 
за регулацију реке). 

Концепт пољске регулације је подразумевао 
профилисање корита и заштиту конкавних кривина 
минор и мајор корита са чврстом обалоутврдом. За 
појасе између високе леве обале и корита реке, који 
нису искоришћени, се дозвољава плављење (за те зоне 
нису предвиђени заштитни објекти). 

Концепт са заштитним насипима захтева редовно 
одржавање обзиром на бујични карактер реке Расине 
и могућа оштећења при сваком наиласку већих вода. 
Због ограниченог простора намењеног за регулацију 
реке Расине (ПГР) сервисни путеви су предвиђени по 
круни насипа.  

Дуж предметне трасе речне деонице, предвиђени 
су следећи објекти регулације реке: обалоутврда 
минор и мајор корита, заштитни насипи за велику 
воду, стабилизациони прагови у речном кориту, 
армиранобетонски обални зидови, цевасти пропуст са 
регулационим затварачнем за излив Браљинског јаза. 

У појасу регулације реке Расине планирана је 
изградња две микроакумулације са сунчалиштима. 
Поједини делови водених површина се могу 
нагласити (платформе за сунчање, пецање и сл.) У 
оквиру зоне микроакумулације могуће је 
организовање простора за јавне манифестације. 

Обале реке уређују се као парковске површине за 
активно коришћене (садржаји спорта и рекреације) са 
системима стаза (пешачке, бициклистичке, трим и 
сл.). Повезивање  планираних садржаја на левој и 
десној обали остварује се изградњом пешачких 
мостова. 

Дозвољени су искључиво спортско–рекреативни 
и забавно рекративни садржаји партерног типа  СР-
03,  без могућности изградње зиданих објеката 
(свлачионице, оставе за реквизите и сл.), у складу са 
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Законом о водама, водопривредним условима, као и 
уз поштовање принципа заштите животне средине. 

Постојећи објекат ФК „Мудраковац“ (свлачио-
нице, пратећи садржаји), главни и помоћни 
фудбалски терени се задржавају. 

Могуће је постављање објеката привременог 
карактера (монтажно-демонтажни) као што су: летњи 
барови, павиљони за седење, перголе, паравани за 
пресвлачење, мобилни тоалети и сл., искључиво у 
функцији унапређења комфора коришћења простора, 
уз обавезну примену природних материјала и 
уклапање у природно окружење. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Заступље-
ност (%) 

Регулисани ток корита 
реке Расине 

94.500 25 

Уређене површине 
регулисаног тока  

282.528 75 

Укупно 377.028 100 

 

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. 
У делу где се појас регулације реке (утврђен на 

основу пројекта) и појас регулације источне 
обилазнице (утврђен планом детаљне регулације 
источне обилазнице) преклапају формирају се 
посебне грађевинске парцеле које ће бити заједничко 
власништво ЈВП „Србија воде“ и ЈП „Путеви Србије“. 
Ове парцеле су означене као грађевинска парцела бр. 
5, 6, 10, 11 и 12.  

Грађевинска парцела бр.1 (река) се састоји од 
дела катастарске  парцеле бр. 5956 КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 2 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 3147 КО Паруновац 
и 3425/3 КО Бивоље. 

Грађевинска парцела бр. 3 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 338/7, 3422/1, 3369, 
3352/1, 3422/5 и 3356 и целих к.п.бр.: 3354/2, 3422/4 и 
3355/1 све КО Бивоље.  

Грађевинска парцела бр. 4 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 3124/2 и 19/4 и 
целих к.п.бр.: 3157/1, 19/1, 19/2, 27/1, 27/2, 28/5 и 28/1 
све КО Паруновац.  

Грађевинска парцела бр. 5 (заједнички део за реку 
и саобраћајницу (Источна обилазница)) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 28/3, 28/4, и 3157/7 
све КО Паруновац.  

Грађевинска парцела бр. 6 (заједнички део за реку 
и саобраћајницу (Источна обилазница)) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 3422/2, 3354/4 и 
3354/5 све КО Бивоље.  

Грађевинска парцела бр. 7 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 3118, 1798/5, 
1798/2, 1784/3, 1786/1 и1789/4 и целих к.п.бр.: 1798/3, 
1798/4, 1795/2, 1767/2, 1795/1, 1796, 1790, 1791, 1792, 

1793, 1794, 1789/2, 1784/1, 1785/1, 1787/1, 1787/2, 
1787/3 и 1788/1 све КО Паруновац.  

Грађевинска парцела бр. 8 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 5404/1, 5404/2, 
5405/1, 5405/3, 5407/2, 5409/2, 5410/2, 5411/2, 5412/2 
и 5414/1 и целих к.п.бр.: 5414/2 и 5406 све КО 
Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 9 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 5415/1, 5415/2, 
5420/2, 5421/1, 5422/1, 5427/1, 5430/1, 5431/1, 5436/1, 
5435/1, 5439/1, 5453/1, 5453/2, 5453/4, 5454, 5456/2, 
5460/1, 5457/12, 5463/1, 5464/1, 5465/1, 5466/1, 5467/1, 
5468, 5957/2, 5932/1, 5933/1 и 5931/1 и целих к.п.бр.: 
5436/2, 5435/2, 5434/1, 5431/3, 5421/2, 5422/2, 5427/2, 
5430/2, 5429, 5428, 5431/2, 5444/2, 5443/3, 5443/2, 
5444/5, 5442/2, 5432, 5433/1, 5433/2, 5434/2, 5439/2, 
5440, 5441, 5442/1, 5443/1, 5444/6, 5445/4, 5448/4, 
5449, 5450, 5451, 5452, 5453/3, 5455, 5460/2, 5457, 
5458, 5459, 5957/3, 5463/2, 5464/2, 5465/2, 5462, 5461, 
5466/2, 5467/2, 5932/2, 5933/2, 5935/2, 5934/1, 5935/1, 
5932/3, 5933/3 и 5931/2 све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 10 (заједнички део за 
реку и саобраћајницу (Источна обилазница)) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1767/4, 
3118, 1789/4, 1784/3, 1785/3 и 1786/3 све КО 
Паруновац.  

Грађевинска парцела бр. 11 (заједнички део за 
реку и саобраћајницу (Источна обилазница)) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 5444/4 КО 
Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 12 (заједнички део за 
реку и саобраћајницу (Источна обилазница)) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 5445/2 и 
5448/2 обе КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 13 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 1971/1, 1775/3, 
1775/2, 1960/2, 1962/2, 1961/2, 1960/1, 1960/4, 1958/1, 
3118, 1951, 2023/2, 2023/1, 2052/4, 2052/2, 2052/3, 
2051/4, 2051/5, 2049/3, 1993/1, 1993/2, 1994/6, 1999/6, 
1999/1, 2055/3, 2057/1, 2057/2, 2056/6, 2056/2 и 2054/6 
и целих к.п.бр.: 1971/2, 1960/3, 1963, 1962/1, 1964, 
1961/1, 3144, 1820, 1956/1, 1958/2, 1956/1, 1958/3, 
1956/2, 1957, 1954, 2052/6, 2052/7, 2052/8, 2051/2, 
2051/1, 2050, 2049/1, 2049/2, 1993/3, 1999/2, 2053, 
2054/7, 2054/1, 2055/1, 2057/3, 2054/2, 2055/2, 2057/4, 
2054/3, 2056/1, 2054/4 и 2056/7 све КО Паруновац.  

Грађевинска парцела бр. 14 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 5962/1, 5906/1, 
5905/1, 5904/1, 5902/1, 5901/1 и 5963 и целих к.п.бр.: 
5962/2, 5906/2, 5905/2, 5904/2 и 5902/2 све КО 
Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 15 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 100, 98/1, 99/2, 
258/1, 110/1, 104/2, 93/2, 93/3, 111/2, 117/1, 120, 121 и 
258/2 и целих к.п.бр.: 101, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 
104/1, 105, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 110/2, 111/18, 
117/2, 118/2, 118/1, 119/1 и 119/2 све КО Мало 
Головоде. 

Грађевинска парцела бр. 16 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 2071/1, 2071/2, 
2072/1, 2073/1, 2064/3, 3120/10, 1662/2, 1663/2, 3120/5, 
2115/2, 2115/7, 2115/4, 3120/6, 2082/7, 2083/2, 2081/5, 
2084/2, 2076/1, 2077/2, 2074 и 2073/3 и целих к.п.бр.: 



     19.03.2022.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                      51 
 

 

2071/3, 2071/4, 2072/2, 2073/2, 2077/4, 2078/4, 2081/1, 
1661/1, 2077/1, 2078/1, 2080, 1661/2, 2078/2, 2079/1, 
2081/4, 2082/5, 2082/3, 2082/2, 3120/9, 2082/6, 2082/4, 
2082/1, 2076/2, 2077/3, 2078/3, 2079/2, 2081/6, 2083/1, 
2084/1 и 2081/2 све КО Паруновац.  

Грађевинска парцела бр. 17 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 258/6, 258/5, 134/1, 
134/3, 133, 136/2, 136/6, 136/5, 144/3, 142/7, 139/2, 238, 
237/1, 234/1, 233/2, 233/1, 228/4, 255/1, 264/4, 253/7, 
253/8, 253/4, 253/1, 253/2, 253/3, 252/1, 247/1, 243/2, 
245/1, 244/7, 244/2, 244/3, 138/1, 138/2, 137/2, 258/4, 
234/2 и 230 и целих к.п.бр.: 134/2, 136/3, 136/7, 136/4, 
136/9, 137/1, 144/2, 142/2, 139/1, 239/1, 239/2, 237/2, 
241, 242, 244/4, 244/5, 244/6, 243/1, 232, 231/2, 229/2, 
228/2, 247/2, 247/3, 248, 252/2, 253/12, 253/11, 243/10, 
253/9, 253/5, 253/6 и 264/2 све КО Мало Головоде.  

Грађевинска парцела бр. 18 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 1304/1, 531/1, 534/1, 
543/2, 546/2, 547, 548, 554/3, 555, 558/4, 569, 568, 
566/1, 564/3, 564/4, 561/5, 563/1 и 562/2 и целих 
к.п.бр.: 559, 531/2, 535/5, 539/10, 539/4, 539/11, 540/2, 
541/2, 550/2, 560, 561/1, 562/1, 561/2, 561/3, 561/4, 
565/1, 565/2, 566/3 и 566/4 све КО Мудраковац.  

Грађевинска парцела бр. 19 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 283 КО Мало 
Головоде и 1316 КО Мудраковац и целих к.п.бр.: 261 
КО Мало Головоде и 1315 КО Мудраковац. 

Напомена: У случају неслагања бројева катастар-
ских 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 инфра-
структуре 

  
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
У планираном стању задржавају се сви постојећи 

мостови, док се планира нови друмски мост на 
саобраћајници која спаја Улицу Кнеза Милоша и 
Источну обилазницу (планирана траса државног пута 
IБ реда бр. 38), око 900 метара узводно од постојећег 
моста у Улици Видоваданској, ширине око 18,0 
метара  - коловоз ширине 12,0 метара и обострани 
тротоари ширине по 3,0 метара). 

У графичком делу плана дате су трасе 
бициклистичких стаза (по траси приступних 
саобраћајница у оквиру појаса регулације) као и 
пешачких стаза са везама истих са околним 
саобраћајницама које су у непосредном контакту са 
подручјем обухваћеним Планом детаљне регулације. 

 
Нивелација 
 
Подручје у обухвату Плана детаљне регулације 

реке Расине – деоница 2, простире се између моста на 
државном путу Iб реда бр.38 (улица Видовданска) и 
моста на државном путу IIб реда бр.415 (улица 
Аеродромска).  

Идејно решење регулације реке израдио је 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д, под 

називом пројекта „Заштита Крушевца од великих 
вода реке Расине и притока фаза 1 – уређење корита и 
обале реке Расине (7130м) и ушћа притока (Гагловска 
река, Кобиљска река, Брањински јаз и Модричка река) 
Деоница 2/3 – од моста на путу за Каоник до моста на 
путу за Јастребац“, одакле су за потребе израде 
регулационо нивелационог плана преузете висинске 
коте на назначеним профилима. 

Подужни падови пешачких и бициклистичких 
стаза крећу се од 0,15% до 0,70%. Растојање између 
ових тачака је дато до тачности на 1цм, са падом на 
тој деоници израженим у процентима и са смером 
пада. 

 
2.3.2. Хидротехника 
 
За предметну деоницу постоји пројектна 

документација: „Главни пројекат микро акумулације 
и бране са хидраулички дизаним уставама на реци 
Расини у Крушевцу“.  

Према Главном пројекту, планирана је израда 
микро акумулације на локалитету 50м узводно од 
ушћа Кобиљске и Гагловске реке. Пројекат предвиђа 
израду преливне бране (преграде) у минор кориту, 
висине 2,0метара, чиме се формира успор воде у 
дужини од око 40м. Брана је опремљена са склопивим 
уставама које се спуштају при наиласку великих вода 
и омогућавају њено ефикасно пропуштање. У 
хидрауличком смислу, при наиласку великих вода, 
преграда и спуштене уставе минимално утичу услове 
течења (није смањен протицајни профил). 

 
Хидролошки подаци 
 
Према расположивим подацима, меродавни 

максимални протицаји, за следеће вероватноће 
појаве, Q1%, Q2%, Q5% и Q10%, су: 

 

P (%) Т (год) 
Qмax,p,  

(м3/s) 

1 100 435 

2 50 390 

5 20 325 

10 10 285 

 
Критеријуми заштите 
 
Река Расина, као водоток I реда, припада водном 

подручју „Морава“ и у надлежности је ЈВП „Србија-
воде“. 

Стратегија управљања водама на територији 
Републике Србије представља јединствен плански 
документ којим се утврђују дугорочни правци 
управљања водама на територији Републике Србије. 

Степен заштите од поплава спољним водама 
зависи од техничко-економских, еколошких, 
социјалних и других критеријума, услова и 
ограничења. Дефинише се за сваки систем или касету 
(брањени простор), на основу броја становника и 
висине потенцијалних штета од поплава. 
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Препоручени степен заштите за нове системе, као 
и за постојеће системе који се дограђују или 
реконструишу, приказан је на слици. Степен заштите 
који обезбеђују грађевински објекти једнак је 
повратном периоду велике воде, која је била 
меродавна за димензионисање објекта. 

Имајући у виду предложене критеријуме који су 
дати у Стратегији и у Водопривредној основи, значај 
и положај штићеног подручја, усвојених планских 
аката, усваја се да усвојени критеријум заштите од 
великих вода реке Расине буде од вода 100 - 
годишњег повратног периода (Q1%) са резервним 
надвишењем насипа од 0.5м. 

 

 

 

 
Решење заштите Крушевца од великих вода реке 

Расине - деоница 2, предвиђа изградњу заштитних 
објеката (обалоутврда, насипа и зидова) за одбрану од 
поплава. 

Циљ израде планске и пројектне документације је 
заштита Крушевца од великих вода реке Расине, са 
степеном заштите који је усклађен са значајем 
штићених вредности. Усвојен је критеријум заштите 
од великих вода реке Расине као заштита од воде 100-
годишњег повратног периода (Q2%=435 м3/s), са 
резервном висином од 0,5м за надвишење насипа и 
зидова. 

 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Предметним планом је предвиђена спољна 

расвета пешачких стаза. Спољну расвету предвидети 

тако да буду задовољени основни светлотехнички 
услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Правила за изградњу електроенергетских 

објеката 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

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

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

каблови се полажу у профилима саобраћајних 
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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 кV 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 (СРПС Н. Ц0.101): 

• 0,5м за каблове 1 кV и 10 кV  
• 1м за каблове 35 кV 
 
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.  Телекому-
никациони 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 кV препо-
ручује се полагање у исти ров и телекомуникационог 
кабла за потребе даљинског управљања трансформа-
торских станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. 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 кV, 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 кV, 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 канализа-
ционом 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 и 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. 

 
2.3.4. Телекомуникације 
 
У зони корита реке Расине није планирана 

изградња нове телекомуникационе мреже. У зони 
мостова преко реке Расине у Улици Видовданској и 
улици Аеродромској за планиране телекомуни-
кационе водове користиће се трасе постојећих 
телекомуникационих водова. 

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Услови изградње за телекомуникационе објекте 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профи-

лима саобраћајних 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 на међусобном 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, 
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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 телекомуни-
кационог 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 телекомуника-
ционог кабла и фекалне канализације на међусобном 
размаку од најмање 0,5м. Укрштање телекомуни-
кационог 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. 

 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Топлификација 
 
Није планирана изградња топлификационог система. 
 
Снабдевање природним гасом  
 
Приликом укрштања гасовод се по правилу 

поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне 
мере ради спречавања евентуалног продора гаса у 
канализацију. 

Дистрибутивни гасовод изводи се од полиети-
ленских цеви МОП 4 бар. 

Објекти не смеју угрозити стабилност, 
безбедност и поузданост рада гасоводне мреже.  

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у зеленим површинама 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 коловозу саобраћајнице (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 кон-
струкције)  је 1,0м, са механичком заштитом у 
заштитној цеви. 

У зони 5,0м лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено насипање постојећег терена 
или скидање хумуса, односно промена апсолутне коте 
терена. 

За паралелно вођене других инфраструктурних 
инсталација обавезно је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16,0 бар. 

У појасу ширине по 3,0 м са сваке стране 
рачунајући од осе гасовода минималног радног 
притиска МОП 16,0 и 4,0 бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
земљаних радова ручним ископом. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним 
воденим токовима минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до дна регулисаних корита 
водених токова износи 1,0м, односно приликом 
укрштања гасовода са нерегулисаним воденим 
токовима минимална висина надслoја од горњe ивице 
гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова 
износи  1,5м. 

 
2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило јавног коришћења - зеленило на 

површинама јавне намене 
 
План детаљне регулације обухвата део зелене 

површине на обалама реке која је генералним 
урбанистичким планом опредељена за градски парк.  

Највећу површину Плана заузима регулација 
реке. На обалама се планирају атрактивне слободне 
површине за рекреације и релаксацију. Намењени су 
корисницима свих узраста за бављење спортским 
активностима и спортском  рекреацијом. 

У основи, планира се као линијски парк са  
садржајима који су претежно у функцији спорта, 
рекреације, културе и едукације. 

Планирају се садржаји активне и пасивне 
рекреације, терени  за кошарку, фудбал, мали фудбал, 
одбојку, тенис и сличне спортове; трим стазе, стазе 
здравља, мотивационе и стазе сличних намена; стазе 
и полигони за вожњу ролера, скејта, бицикала и 
слично; фитнес на отвореном и слично; голф, мини 
голф, боћање и слично; пеинтбол; игралишта за децу; 
плаже и летњи спортови, мањи отворени базени; 
терени за зимске спортове, мобилна клизалишта, и 
други терени за спорт и рекреацију на отвореном, као 
и пунктови за друштвене игре. 

Садржаји културе и едукације се планирају у 
мањим павиљонима и амфиеатрима који се могу 
формирати коришћењем природне денивелације 
терена. 

Дозвољени су и сви други садржаји који нису 
побројани, а граде се за потребе рекреације и одмора 
и нису у конфликту са основном наменом простора. 

Сви планирани садржаји могу се лоцирати 
линеарно тако да формирају зоне активности које се 
међусобно не угрожавају. 

Поједини садржаји се могу ограђивати одгова-
рајућом оградом у циљу заштите корисника (дечја 
игралишта) или пролазника (спортски терени и сл.). 

Све садржаје повезује планирана примарна 
пешачка стаза минималне ширине 4м, која прати ток  
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реке. Осим ове стазе, планира се систем стаза у 
оквиру и између планираних садржаја, који ће се, као 
и  примарна стаза разрађивати пројектима партерног 
уређења. 

Веза садржаја Плана, остварује се, искључиво 
пешачким везама са саобраћајницама које тангирају 
или пресецају овај простор. Денивелација терена се 
може искористити као потенцијал локације за 
увођење пасарела и пешачких мостова, односно 
атрактивних и функционалних решења пешачког 
саобраћаја. 

На целокупном простору планира се јавно 
осветљење, мобилијар, водене површине, скулптуре и 
други елементи пејзажне архитектуре. 

Урбани мобилијар се планира у функцији 
садржаја, тако да треба користити оригинална 
решења и форме које омогућавају корисницима 
додатне активности за рекреацију и релаксацију. 

Коришћењем нестандардних боја урбаног моби-
лијара, стаза и пејзажно-архитектонских елемената, 
траба створити препознатљиву амбијенталну целину.   

Садржаји спорта и рекреације могу се планирати 
искључиво у отвореним објектима типа СР-3, односно 
на отвореним партерним теренима који могу бити 
намењеним различитим категоријама корисника 
(различите врсте спортских терена, бициклистичке, 
трим и шетачке стазе,  фитнес справе на отвореном, 
терени за мини голф и др.). 

Није дозвољена изградња зиданих грађевинских 
објеката, већ само постављање објеката привременог 
карактера (монтажно-демонтажни) као што су летњи 
барови, павиљони за седење, перголе, паравани за 
пресвлачење, мобилни тоалети и сл., искључиво у 
функцији унапређења комфора коришћења простора. 

Сви садржаји се планирају уз основни услов 
потпуног очувања водног земљишта као природног 
ресурса. 

Планира се учешће зеленила, укључујући и 
травнате површине, од минимално 60% укупне 
површине. 

Зеленило има улогу обезбеђења повољнијих 
услова за бављење рекреативним активностима, као и 
естетског обликовања простора. Озелењавање 
планирати претежно у пејзажном стилу. Користити 
аутохтоне и алохтоне врсте које су добро прилагођене  
условима средине.  

Не смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте, врсте са  ломљивим 
гранама, плодовима, врсте које имају отровне делове 
или су детерминисане као јаки алергени или 
инвазивне врсте.  

Такође, садњом високих садница и жбуња не сме 
се угрозити водени ток, односно, створити препрека 
за отицање воде у случају поплаве. 

За озелењавање површина неопходна је израда 
пројеката партерног уређења са обавезном 
валоризацијом постојећег зеленила. 

На неусловним теренима за активно коришћење 
(високе обале, ерозија тла) планира се заштитно 
зеленило.  

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, не подразумева посебно постојање комуналне 
инфраструктуре, као и саобраћајног приступа. 

 
2.6. Услови и мере заштите планом обухва-

ћеног подручја 
  
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На подручју у обухвату плана не налази се ни 

једно утврђено културно добро, 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, 6/20-др.закон, 35/21-
др.закон).  

• 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  
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, 03 бр. 021-3274/2, од 2.11.2021. године, 
подручје у обухвату предметног плана не налази се 
унутар заштићеног подручја, за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, као ни у просторном 
обухвату еколошке мреже Републике Србије. 

Планирани радови на регулацији реке Расине и 
притока у складу су са планом вишег реда (ПГР Исток 
1), као и плановима ширег простора (ГУП Крушевца 
и Просторни план града), као и претходним анализама 
и спроведеним хидролошким студијама.  

У циљу заштите природе и биодиверзитета, од 
посебног значаја је да су све планиране активности 
усаглашене са важећим прописима и савременим 
еколошким стандардима.   

На основу утврђеног постојећег стања и гео-
графских фактора, односно припродних каракте-
ристика и израђене Хидролошке студије, а ради 
реализације пројекта Заштита Крушевца од великих 
вода реке Расине и притока, дефинисани су 
максимални протицаји и утврђени нивои подземних 
вода, висина насипа и габарити минор и мајор корита.  
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Планирано уређење водотока и ојачање посто-
јећих одбрамбених насипа спроводи се у оквиру 
дефинисане регулације, као и у односу на планиране 
намене у окружењу, у циљу очувања стабилности и 
геолошких својстава терена и спречавање ерозије у 
зони речног корита.        

Максимално очување жбунасте речне вегетације 
и вредних примерака дендрофлоре поред водотока, 
као линијског локалног еколошког коридора, а 
постојеће и планиране зелене површине повезане су 
линијским зеленилом у систем градских зелених 
површина.  

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

• Обавезно поштовање дефинисаних намена и 
регулационих параметара (заступљеност зелених 
затрављених површина, прописана удаљења и 
растојања) и пажљив избор садног материјала за 
уређење и заштиту обала и приобалног земљишта;  

• Приликом извођења радова на уређењу 
водотока посебно водити рачуна о евакуацији воде, 
обезбеђењем минималног протицаја, односно није 
дозвољено прекидање речног тока;  

• Пројектована висина стабилизационих 
прагова не сме да омета кретање риба и водених 
организама (рибље стазе, еколошки прелази) у складу 
са Правилником о специјалним техничко-техно-
лошким решењима која омогућавају несметану и 
сигурну комуникацију дивљих животиња (Службени 
гласник РС, бр. 72/2010);  

• Очување одраслих вредних примерака ден-
дрофлоре, као и жбунасте речне вегетације, а уређење 
и озелењавање извршити применом аутохтоних врста 
које су карактеристичне за окружење, уз избегавање 
врста које су алергене и инвазивне;   

• Прибављање инжењерско-геолошких и хи-
дротехничких услова изградње насипа, како би се при 
изградњи и експлоатацији очувала инжењерско 
геолошка својства терена, односно очувала стабил-
ност околног терена, а ради спречавања појаве 
процеса ерозије у зони речног корита; 

• Обавеза примене биолошких и биотехничких 
мера у комбинацији са одговарајућим техничким 
мерама, код противерозионих мера, у заштити од 
клизишта и ерозије, до нивоа функционалне стабили-
зације терена;  

• При изградњи користити природне матери-
јале, који не садрже радиоактивне и друге штетне и 
опасне материје и предвидети све мере заштите у 
акцидентним ситуацијама;    

• По окончању радова извршити санацију свих 
деградираних површина, а вишак грађевинског и 
другог материјала прикупити и евакуисати са 
предметног подручја на прописан начин (никако не 
испуштати или депоновати у корито реке, обале и 
плавне зоне; 

• 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 осам дана обавести Министарство 
животне средине, као и да предузме све мере заштите 

од уништења, оштећења или крађе, до доласка 
овлашћеног лица. 

 
2.6.3. Услови и мере заштите животне средине 
  
Надлежно одељење Градске управе је на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, донело Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја ПДР регулације реке 
Расине – деоница 2 на животну средину ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 4/2021).  

Планском документацијом вишег реда и 
стратешком проценом утицаја на животну средину 
планова ширег простора и еколошке валоризације 
простора, река Расина са приобаљем је дефинисана 
као еколошка зона или еколошки појас „Расина“. У 
циљу заштите и унапређења животне средине на 
планском подручју, дефинисане су мере за 
ограничење негативних утицаја на животну средину. 
Мере су дефинисане на основу процене постојећег 
стања животне средине, природних и створених 
вредности, капацитета животне средине и планиране 
регулације.  

Све активности које се спроводе на планском 
подручју морају обезбедити пре свега заштиту, 
очување и побољшање квалитета површинских вода 
реке Расине и њених притока.  

На простору плана нема значајних потенцијалних 
загађивача ваздуха, а негативни утицаји на квалитет 
воде и земљиште су присутни, пре свега због бројних 
излива и дивљих депонија дуж целог тока реке 
Расине.   

Емисија загађивача на обухваћеном подручју 
делимично је ублажена техничким решењима, као и 
планираним уређењем корита и обала реке Расине. У 
контексту заштите животне средине планског 
подручја, неопходно је предузети одређене мере 
заштите вода, земљишта и ваздуха. 

Све активности на планском подручју морају се 
спроводити искључиво на основу правила из овог 
плана и водним условима/актима надлежног 
водопривредног предузећа. 

 
Заштита ваздуха 
 
Контрола квалитета ваздуха се спроводити према 

Програму мониторинга града Крушевца, на 
успостављеним мерним местима. На основу 
евалуације резултата контроле квалитета ваздуха 
комуналне средине, средње годишње вредности нису 
прелазиле граничне вредности.  

Основни циљ заштите ваздуха је успостављање 
вишег стандарда квалитета ваздуха, посебно у 
зимском периоду. 

 
Мере заштите ваздуха: 
 
• обезбедити одговарајући проценат зелених 

површина, предност дати аутохтоним дрвенастим и 
жбунастим, брзорастућим врстама, отпорним на 
загађење, при чему треба избегавати алергене и 
инвазивне врсте; 
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• прорачун за прикључне и интерне саобра-
ћајнице одредити према меродавном саобраћајном 
оптерећењу, како би се обезбедила добра саобраћајна 
проточност; 

• повећање коришћења обновљивих извора 
енергије и елиминисање дивљих депонија у циљу 
смањења емисије штетних гасова;  

• одржавати максималан ниво комуналне 
хигијене. 

 
Мере заштите од буке: 
 
Највиши нивои буке у односу на преолађујућу 

намену, утврђени су Правилником о методологији за 
одређивање акустичних зона, где су одређене 
граничне вредности индикатора буке. Подручја 
спорта и рекреације и веће зелене и парковске 
површине припадају првој акустичкој зони где су 
дозвољени нивои буке Leq 50 (dBA) за дан и Leq 40 
(dBA) за ноћ и представљају тихе зоне. 

Као мере заштите и ублажавања ефеката буке на 
извору настанка (саобраћајни коридори, места већих 
окупљања) обавезна је примена техничких мера 
заштите од буке, за све активности које могу бити 
генератори буке и подизање заштитних зелених 
појасева комбинацијом ниског и високог растиња или 
постављањем звучних баријера у виду зидова, панела и 
сл.    

 
Заштита вода 
 
Река Расина, као водоток I реда, припада водном 

подручју – „Морава“ и у надлежности је ЈВП 
„Србијаводе“. У оквиру анализе великих вода, 
рачунски су дефинисане велике воде реке Расине, као 
и Кобиљске и Гагловске реке на деоници 2, за 
повратне периоде од 100, 50 и 20 година.  

Степен заштите од поплава спољним водама 
зависи од техничко-економских, еколошких, 
социјалних и других критеријума, услова и 
ограничења. Усвојени критеријум заштите од великих 
вода реке Расине треба да је од вода 100-годишњег 
повратног периода (Q1%) са резервним надвишењем 
насипа од 0.5 м изградњом заштитних објекта 
(обалоутврда, насипа и зидова) за одбрану од поплава. 
На реци Расини Републички хидрометеоролошки 
завод Србије (РХМЗ) врши систематска осматрања 
водостаја и одређивања протока на хидролошким 
станицама, а најближа је ХС Бивоље, која се налази 
низводно од посматране деонице.   

Усвојено је сепаратно одвођење канализационих 
и атмосферских отпадних вода до реципијената. 
Регулацијом водотока и изградњом објеката 
хидротехничке инфраструктуре у складу са условима 
из овог плана, смањује се могућност загађења 
водотока отпадним водама, као и подземних вода. 
Основни узрок загађења вода представља испуштање 
непречишћених отпадних вода у реципијенте, а 
загађивање подземних вода је последица примене 
пестицида и вештачких ђубрива у пољопривреди, 
процедних вода са дивљих депонија као и неадекватан 
третман септичких јама.    

Стабилизација дна корита дуж регулације 
планирана је израдом стабилизационих прагова, чија 
висина не сме да омета кретање риба и водених 
организама (рибље стазе, еколошки прелази).   

 
Мере заштите воде: 
 
• забрањено је спровођење и упуштање 

(уношење) отпадних и загађених вода у водотокове, 
које могу на било који начин довести до погоршања 
квалитета воде у реципијенту, као и погоршања стања 
подземних вода на планском подручју;   

• забрањено је депоновање и просипање у зони 
форланда и у корита за велику воду, било каквих 
материјала који могу загадити површинске и 
подземне воде; 

• забрањено је прање возила, машина, опреме и 
уређаја у водама и на водном земљишту; 

• забрањено је испуштање отпадних вода у 
водотокове, без претходног третмана или пречишћа-
вања, осим условно чистих атмосферских вода са 
слободних површина, које нису оптерећене 
загађујућим материјама.       

 
Заштита земљишта 
 
Предвидети истражне радове, односно истражне 

бушотине на ниској речној тераси леве обале и на 
високом платоу десне обале, као и у зони корита, 
посебно на местима где је обала стрма и нестабилна, 
како би се испитао гранулометријски састав и 
отпорност на смицање.   

Због ограниченог простора, сервисни путеви су 
делимично планирани на круни насипа, а уређење 
форланда обала и насипа обезбеђено затрављивањем.  

Уређење приобаља и површина које су 
непосредно уз регулисано корито, ради остваривања 
функционалних веза са околином, парковским 
површи-нама и планираним наменама.  

Регулација водотока и уређење обала доприноси 
да се санирају деградиране површине и приближе 
природним условима, односно приведу планираној 
намени.  

 
Мере заштите:   
• обавезно планирање и спровођење превентив-

них мера заштите приликом коришћeња земљишта у 
циљу спречавања ерозије земљишта;  

• забрањено је депоновање отпада и изливање 
отпадних вода;  

• организовано сакупљање и евакуација отпада 
у складу са Законом и локалним планом, а преко 
надлежног комуналног предузећа;  

• уређење и формирање нових зелених 
површина и обавезна санација или рекултивација 
свих деградираних површина; 

• при извођењу земљаних радова на ископу терена, 
обавезне су мере за очување стабилности терена; 

• у случају да у току извођења грађевинских 
радова и приликом експлоатације планираних 
објеката и садржаја дође до појаве ерозије, обавезне 
су мере заштите терена, у складу са важећим 
прописима.  
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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 је 
планирати и применити следеће мере: 

• све активности на изградњи или одржавању обје-
ката спроводе се искључиво на основу Закона о плани-
рању и изградњи и прописа који регулишу ову област; 

• уређење и изградња хидротехничких објеката 
условљена је формирањем заштитних и зелених 
појасева у одговарајућем односу и у односу на услове 
терена; 

• онај ко деградира животну средину дужан је 
да изврши ремедијацију или на други начин санира 
деградирану животну средину у складу са одгова-
рајућим пројектима санације;  

• 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 надлежни Завод за 
заштиту споменика културе;  

• ако се у току радова наиђе на природно добро, 
које је геолошко-палеонтолошког типа или 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног споменика, 
извођач радова је дужан да о томе обавести 
Министарство животне средине у року од осам дана и 
предузме потребне мере заштите од уништења и 
крађе, до доласка овлашћеног лица.    

 
2.6.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Имајући у виду намену планског подручја мере 

заштите од пожара нису потребне. 
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. 217-388/21 од 04.10.2021 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 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 
пројектовању и грађењу. 

 
2.6.7. Услови прилагођавања потребама 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
У складу са условима надлежног министарства за 

израду предметног плана нема посебних услова и 
захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

Услови заштите и уређења насеља у случају рата 
или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације 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 у обухвату овог плана односи 

на планирање нових простора. 
 
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 
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 осигу-
рати 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 
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прелаза) планирати прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза; 

• обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту; 

• 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 техноло-
гија, 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. 

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасно-

сти: 
• 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 
обновљивим где год је то могуће; 

• 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; 

 
Посебне мере за унапређење енергетске ефикас-

ности: 
• побољшање енергетске ефикасности јавне 

расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда пла-

нова парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката 

парцелације, одн. препарцелације за: 
• површину јавне намене – река Расина - 

деоница 2, која чини цео обухват плана, а по указаној 
потреби ради формирања грађевинских парцела у 
складу са условима из плана. 

Планом нису одређене локације за које је 
обавезна израда урбанистичког пројекта или се 
спроводи урбанистичко архитектонски конкурс. Изу-
зетно, локације могу да се разрађују урбанистичким 
пројектом или урбанистичко архитектонским конкур-
сом ако је то од интереса за град (јавни простори, 
парковске површине и сл.).   

 
3.2. Урбанистички услови за парцелацију, 

регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за планирану намену. 
 
3.2.1. Урбанистички услови парцелације 
 
Грађевинске парцеле су опредељене овим планом 

и чине парцеле за површине јавне намене – река 
Расина – деоница 2 и формиране су у складу са 
утврђеним појасом регулације, а према катастарским 
општинама у обухвату плана. 

 
3.2.2. Урбанистички 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 дефинисана је у графичком 
прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план“. 

 
3.2.3. Урбанистички услови изградње 
 
Дозвољена намена 
 
На деоници 2 се планирају следећи регулациони 

радови: 
• профилисање минор корита на потезу 

природног корита,  
• заштита и стабилизација обала минор корита 

у зонама конкавних кривина,  
• надвишавање постојећег деснообалног и лево-

обалног насипа,  
• израда новог деснообалног насипа на поте-

зима где је порушен,  
• заштита небрањене косине насипа у зонама 

конкавних кривина и оштећених насипа, 
• израда левообалног зида у градској зони,  
• заштита обале у зони моста на путу за 

Јастребац,  
• израда стабилизационих прагова и израда 

пропуста потока односно улива Браљинског јаза,  
• као и радови на санацији (реконструкцији) 

постојећих насипа и радови на регулацији преосталог 
нерегулисаног минор корита према тзв. „пољском 
типу“ регулације водотока. 

На водном земљишту у појасу регулације реке 
дозвољена је  изградња:  

• микроакумулације (купалишта) и сунчалишта 
• искључиво партерних спортско  рекреативних 

и забавно рекреативних садржаја који могу да се 
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плаве, тип СР-03 (немају негативан утицај на режим 
великих вода),  

• објеката у функцији водопривреде и 
одржавања водотокова, објеката компатибилних 
водном земљишту под условом да се у пројектовању 
и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање 
отпадних вода, у складу са прописаним Законом о 
водама и водопривредним условима 

• објеката инфраструктуре, саобраћајница, 
приступних путева, пешачких, трим и бицикли-
стичких стаза  (и по круни одбрамбеног насипа) и 
пешачких мостова за повезивање садржаја.  

Коришћење у туристичке, спортско-рекреативне 
и комерцијалне сврхе је потребно и обавезно строго 
контролисати уз стални надзор и контролу очувања 
природних карактеристика. 

У зони купалишта планирати поплочане платфор-
ме за привремено постављање покретних услужних 
објеката (кокице, сладолед и др.) са периодом 
коришћења у време рада купалишта уз обавезу 
њиховог измештања у случају појаве високих вода. 

За све радове на водном земљишту је потеребно 
претходно прибавити водне услове. 

 
Посебни објекти  
 
Дозвољена је постављање/изградња посебних 

објеката које се не урачунавају у корисну БРГП, као 
што су: рекламни стубови, јарболи, информацини 
пунктови и табле, куле видиковци, вештачке стене и 
сл. 

Посебни објекти постављају се тако да не 
представљају опасност по безбедност и да не ометају 
значајно сагледљивост објеката. 

  
Врста и намена објеката чија је изградња  
забрањена 
 
Власници и корисници водног земљишта и 

водних објеката су дужни да поштују забране, 
ограничења, права власника и корисника водног 
земљишта и водних објеката, а у складу са чл. 133, 
134, 135, 136 и 139 Закона о водама („Сл. гласник РС“, 
бр. 30/10, 93/12 и 101/16). 

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. 

 
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. 

 

Фазна изградња 
 
Могуће је фазно уређење и  изградња уз обавезу 

да свака фаза мора да обезбеди несметано 
функционисање локације, дела локације или објекта. 

 
Попречни профили корита и обалоутврда 
 
Усваја се сложени тип попречног профила 

трапезног облика са бермама на косинама страница и 
банкином на врху.  

На овој деоници предвиђају се 2 типа сложеног 
корита Тип 1 и Тип 2 као и њихова комбинација по 
левој и десној обали. 

 
Тип 1 
 
Овај тип обалоутврде одговара природном 

кориту реке, и планира се да буде највише заступљен 
у регулацији реке. Минор корито је ширине 20,0м, 
нагиб страница је 1:1,5, а дубина минор корита је 2,0м. 
Косине корита се облажу каменом пречника 30цм 
који се поставља на слој шљунка дебљине 10-15цм и 
чије се спојнице заливају цементним малтером. 
Пречник камена се усваја на основу препорука према 
средњој профилској брзини и средњој дубини. Испод 
слоја шљунка се поставља геотекстил тип 250. Укупна 
дебљина облоге је 40цм.  

Изнад обале минор корита предвиђена је банкина 
минималне ширине 3,0м. За банкине је предвиђено да 
се затраве, а на критичним локацијама калдрмишу. У 
наставку, изнад банкине се предвиђа коса обала мајор 
корита у нагибу 1:1.5, максималне висине 2,0м. У 
случају да је обала нижа, косина обалоутврде иде до 
терена. Минимално растојање од краја обалоутврде 
до следеће косине обалоутврде или насипа је 3,0м.  

 
Тип 2 
 
Овај тип обалоутврде се предвиђа на локацијама 

где је протицајни профил сужен, или где су обале реке 
стрме (на конкавним кривинама). Такође, овај тип 
обалоутврде се поставља на локалитетима где су 
брзине воде и динамички притисци од воде већи.  

Минор корито је ширине 20,0м, нагиб страница је 
1:1, а дубина минор корита је 4,0м. Косине корита се 
облажу каменом пречника 30цм који се поставља на 
слој свежег бетона дебљине 15-20цм и чије се 
спојнице заливају цементним малтером. Пречник 
камена се усваја на основу препорука према средњој 
профилској брзини и средњој дубини. Слој бетона се 
ослања на филтарски слој од шљунка природне 
мешавине испод кога је постављен геотекстил тип 
250. Укупна дебљина облоге је 30цм.  

Изнад обале минор корита предвиђена је банкина 
минималне ширине 3,0м. За банкине је предвиђено да 
се затраве, а на критичним локацијама калдрмишу. У 
наставку, изнад банкине се предвиђа коса обала мајор 
корита у истом нагибу 1:1 максималне висине 2,0м. У 
случају да је обала нижа, косина обалоутврде иде до 
терена. Банкина или форланд реке је предвиђена за 
затрављивање. 
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Насипи 
 
За заштиту од поплава на предметној деоници 

планирају се насипи на левој и десној обали. 
Пројектованим насипима брањено подручје се штити 
је од плављења стогодишње велике воде. 

Висина насипа одређује се на основу нивоа воде 
при меродавном протоку стогодишње воде (са 
резервним надвишењем од 0,5м). 

Ширина насипа у круни је 3,0м, а косине насипа 
су у нагибу 1:2. По косинама насипа, на небрањеној 
страни предвиђа се заштита у виду обалоутврде од 
камена у цементном малтеру. 

Тело насипа треба извести, од униформног 
земљаног материјала, који треба да има одговарајуће 
параметре који ће задовољити стандард за изградњу 
хидротехничких насипа (према техничким условима 
за уградњу насипа).  

По круни насипа предвиђа се сервисни пут. На 
круну насипа поставља се слој туцаника, дебљине 
20цм, а преко њега се посипа камена ситнеж. 

 
Стабилизациони прагови 
 
За стабилизацију корита се предвиђа да се врши 

стабилизационим прагом који се изводи од ломљеног 
камена крупноће д= 60-80цм. Ширина рова је 2,0м, 
дубина укопавања је око 1-1,5 м испод обалоутврде. 
Ров се изводи степенастим засецањем обале. 

 
АБ зидови 
 
Ради заштите и стабилизације обале у зони регули-

саног корита предвиђају се АБ зидови. Предвиђају се два 
типа АБ зидова, обални и потпорни. 

 
Обални зид 
 
На локалитетима где су изграђени стамбени и 

други објекти предвиђа се изградња заштитних - 
обалних зидова. 

Зидови својим положајем и висином осигуравају 
и штите обалу од плављења. Висина зидова је 
променљива и одређена на основу нивоа меродавне 
воде. Висина зида је једнака висини насипа у које се 
укорењује са узводне и са низводне стране. 

 
Потпорни зид 
 
Потпорни зид се предвиђа на локацијама где је 

потребно стабилизовати обалоутврду, локални терен 
или објекте који се налазе непосредно поред обало-
утврде. 

Висина зида се одређује тако да се зид фундира у 
нивоу банкине, а да са брањене стране буде у равни 
платоа или сервисног пута. 

  
Садржаји спорта и рекреације у појасу регулације 

реке Расине 
 
Планирани садржаји припадају типу СР-03.  
 
У оквиру ових целина могу се градити терени  за 

кошарку, фудбал, мали фудбал, одбојку, тенис и 

сличне спортове; трим стазе, стазе здравља, 
мотивационе и стазе сличних намена; стазе и 
полигони за вожњу ролера, скејта, бицикала и слично; 
фитнес на отвореном и слично; авантура (адреналин) 
парк; голф, мини голф, боћање и слично; пеинтбол; 
игралишта за децу; плаже и летњи спортови, мањи 
отворени базени; терени за зимске спортове, мобилна 
клизалишта, и други терени за спорт и рекреацију на 
отвореном и сл. 

Није дозвољена изградња зиданих грађевинских 
објеката, већ само постављање објеката привременог 
карактера (монтажно-демонтажни) као што су летњи 
барови, павиљони за седење, перголе, паравани за 
пресвлачење, мобилни тоалети и сл., искључиво у 
функцији унапређења комфора коришћења простора. 

 
Спортски терени тип СР-03  
 
Општи урбанистички услови: 
 
• Отворени спортски терени су посебно уређене 

површине намењене за обављање одређених 
спортских активности.  

• Спортски терени морају да буду уређени, 
обележени и опремљени до одговарајућег нивоа који 
омогућава обављање спортских активности и 
осигурава безбедно коришћење. 

• Спортски терени морају да буду осветљени 
уколико се користе у условима смањене видљивости. 

• Уколико постоји простор намењен за 
гледаоце, он мора да се налази на безбедном 
растојању од простора на коме се обавља спортска 
активност или да се између простора намењеног за 
гледаоце и оног на коме се обавља спортска активност 
постави одговарајућа ограда. 

• Међусобно растојање између терена мора да 
буде такво да одвијање спортских активности није 
угрожено. 

• Спортски терени могу да буду ограђени 
заштитном мрежом чија је конструкција и висина 
условљена врстом активности. 

 
Услови за димензионисање отворених, зимских 

спортских терена: 
 
• Нагиб терена за санкање, 10-40°, оријентација 

северо-исток, са малим зимским осунчањем,  зашти-
ћено од ветра и магле, са безбедним равним делом у 
подножју. 

• Клизалишта (могуће их је организовати у 
зимском периоду на локацији спортских терена 
(20x40м), раван терен, заветрина, могу бити 
монтажно - демонтажна. 

 
Услови за летње спортске и рекреативне садржаје: 
 
• Оријентација терена север-југ до североисток-

југозапад, односно северозапад-југоисток, раван 
терен. 

• Тениски терен  20x40м, (за појединачну игру 
8,23x23,77, за игру парова 10,97x23,77), бочно 
обезбедити слободну траку од 3,65м ограђивање 
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жичаном оградом, обрада терена трава, бетон, асфалт, 
шљака. 

• Игралиште за кошарку (26x14м, односно 
480м²), обрада терена асфалт. 

• Игралиште за одбојку (18x9м, односно 242м²) 
обрада терена асфалт, песак. 

• Универзални терен - комплексно игралиште 
за мали фудбал, одбојку, кошарку и рукомет (44x22м), 
обрада терена земља, шљака, асфалт. 

• Игралиште за фудбал (45x90м до 90x120м), 
обрада терена трава. 

• Игралиште за бадминтон (игра појединца 
5,18x13,40м, игра парова 6,10x13,40м, око 120м²), 
обрада терена трава, бетон, асфалт, шљака. 

• Боћање на отвореном простору                                        
(25-40мx26,5м, око 110м²) обрада терена шљака. 

• Игралиште за мини-голф, површинама мини-
мално 400м². 

• Шах на отвореном, површина око 10м2. 
 
Услови за уређење простора за  fitness справе на 

отвореном 
 
Справе за фитнес на отвореном могу да се 

постављају на посебном терену, у склопу трим и 
пешачких стаза у виду проширења - ниша, као и на 
другим просторима намењеним рекреацији. 

 
Услови за уређење забавно рекративних садржаја 
 
Уређење отвореног јавног простора за културно - 

уметничке и туристичко - забавне манифестације 
(амфитеатар, плато, трибине) који се може 
организовати уз леву обалу реке ће се детаљно 
разрадити пројектом партерног уређења. 

 
Услови за уређење терена за мини голф, paintball, 

skate парк, картинг, клизалиште, вештачке стене и 
друге специфичне садржаје рекреације 

 
• При пројектовању и изградњи  морају бити 

задовољени сви услови безбедности, као и услови 
очувања природне средине.  

• Опрема и инсталације морају да задовољавају 
све стандарде и нормативе које прописују одгова-
рајући закони и правилници. 

Ови садржаји ће се детаљно разрадити 
пројектима партерног уређења. 

 
Услови за уређење сунчалишта 
 
Лоцирају се уз површине микроакумулација, 

континуално дуж леве и десне обале. 
• Промењљиве су ширине у комбинацији са 

савременом обрадом површина и травнатим 
површинама отпорним на гажење. Застор мора да 
буде од чврстих савремених материјала који се не 
клизају и отпорни су на стално квашење. 

• Простор за сунчање мора да буде опремљен 
одговарајућим мобилијаром и опремом: тушеви, 
чесме, клупе, мобилни паравани за пресвлачење, 
осматрачнице за спасиоце, простор за покретне 
услужне прехрамбене објекте (приколице), урбани 

мобилијар, групације реквизита за игру деце и сл, а. у 
складу са нормативима и правилницима из те области. 

Ови садржаји ће се детаљно разрадити про-
јектима партерног уређења. 

 
Услови за водене површине - микроакумулације 
 
Обликовање објеката на води – платформе за 

сунчање и опуштање, вештачке стене на води и сл. 
извести тако да позицијом, габаритима, изгледом и 
начином коришћења буду уклопљене у околни 
простор и намену, како се не би угрозиле или 
нарушиле природне вредности и пејзажне одлике 
простора.  

Ови садржаји ће се детаљно разрадити 
пројектима партерног уређења. 

  
Простор за одмор 
 
• Простор за одмор може да се планира као 

засебна целина, кутак намењен за одмор или 
дисперзивно у виду мобилијара за ту намену (клупе 
дуж стаза, у „зеленим“ нишама и сл.) у оквиру других 
компатибилних садржаја. 

• Простор за миран одмор не сме да садрже и 
елементе рекреације, забаве и друге бучне садржаје. 

• Растојање између простора за миран одмор и 
спортских терена, игралишта за децу и саобраћајница  
не сме да буде мање од 10-15м. 

• Простор се организује за једну до три особе, 
величине 10-20м2 или за више особа максималне 
величине 80-100м2 - излетнички пунктови, перголе, 
летњиковци и сл. са препоруком да се исти лоцирају 
око „језера“ и дуж реке.    

• Простор за миран одмор може да садржи 
мобилијар и архитектонске елементе (фонтане, 
скулптуре, клупе, перголе и сл.). 

 
Игра деце 
 
Садржаји за игру деце могу да се организују као 

засебна дечја игралишта или као кутак за децу поред 
или у оквиру других компатибилних садржаја. 

За дечја игралишта важе следећи урбанистички 
услови: 

• Дечја игралишта не смеју се лоцирати на 
простору који је изложен неповољним микро-
климатским условима, изворима загађења, колском 
саобраћају и другим негативним утицајима и 
опасностима. 

• Уколико се формирају у близини колских 
саобраћајница, морају да буду изоловани појасом 
зеленила дрвенастих и жбунастих врста. 

• Кроз дечја игралишта  не смеју да се 
планирају пролази и колско-пешачке саобраћајнице.  

• Величина простора, избор справа и опреме 
треба да буду прилагођене броју и узрасту деце којој 
је намењено игралиште. 

• Простор за децу узраста 2-5 година треба да 
буде у издвојеним зонама и са додатном подршком и 
заштитом. 
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• Простор за игру деце не сме да садржи 
опрему, материјале и зеленило које може да угрози 
безбедност деце. 

 
Услови за уређење стаза  
 
Стазама у обухвату плана обезбеђује се веза 

планираних садржаја. У графичком прилогу 
приказане су примарне стазе. Тачна диспозиција 
примарних и секундарних стаза, њихова намена и 
број одредиће се пројектима партерног уређења.  

 
Општи урбанистички услови: 
 
• Стазе могу да буду једнонаменске или мулти-

функционалне. Димензионисање стаза вршити у 
складу са важећим прописима и нормативима из ове 
области. 

• Мотивационе стазе планирати дуж леве и 
десне обале реке са пунктовима за одмор. 

• Нове трасе стаза ускладити са морфолошким 
карактеристикама терена. 

• Садржаји који се могу наћи у склопу стаза: 
инфопунктови, одморишта, излетнички пунктови,  
простори за игру деце, простори за fitness справе и сл.  

  
Пешачке стазе 
 
За пешачке стазе важе следећи урбанистички услови: 
• Димензионисање стаза вршити у складу са 

важећим прописима и нормативима из ове области. 
• Примарне стазе планирати са минималном 

ширином 2,4м. 
• Минимална ширина стазе за две особе је 1,5м. 
• Попречни пад пешачке стазе не сме да буде 

већи од 2%.  
• Подужни пад је условљен природним нагибом 

терена који треба задржати где је могуће. 
• На стазама се не смеју користити материјали 

који нису безбедни за коришћење у свим 
метеоролошким условима. 

• Пешачке стазе могу да се користе и као 
мотивационе, стазе здравља и сл., што се постиже 
постављањем додатних садржаја на самој стази 
(мотивационе поруке, инфо-табле, обавештења о 
дужини, успону стазе и сл.). 

• На стазама се могу планирати проширења у 
виду ниша за одмор уз адекватно опремање моби-
лијаром. 

• Стазе морају да буду прилагођене старијим 
особама, деци и особама са посебним потребама.  

 
Бициклистичке стазе 
 
Трасе примарних бициклистичких стаза дате су у 

графичким прилозима по круни насипа. Планиране су 
за двосмерно кретање. Тачна диспозиција примарних 
и секундарних стаза, њихова намена и број одредиће 
се пројектима партерног уређења.  

За бициклистичке стазе важе следећи урбани-
стички услови: 

• Ширина стазе за двосмерно кретање је 
минимално 2,0м, оптимално 2,5м. 

• Ширина стазе за једносмерно кретање је 
минимално 1,5м, оптимално 2,0м. 

• Одстојање ивице стазе од препреке (саобра-
ћајни знак и сл.), мора да буде минимално 25цм. 

• Уздужни нагиби морају бити прихватљиви за 
просечног бициклисту. 

• Коловозна конструкција мора да буде равна и 
квалитетна како би обезбедила безбедну вожњу. 

• На стази не смеју да постоје избочине и друге 
препреке. 

• При пројектовању бициклистичких стаза 
морају се поштовати правила и нормативи који важе 
за јавне путеве. 

• На стазама могу се планирати проширења у 
виду ниша за паркирање бицикала и одмор. 

 
Трим - стаза 
 
Трим - стаза је стаза уређена за трчање и 

пешачење, са справама за физичке вежбе.  
За све трим - стазе важе следећи урбанистички 

услови: 
• Трим - стаза мора да буде заштићена од уласка 

аутомобила и без укрштаја са јавним колским 
саобраћајем. 

• Треба да буде добро прилагођена терену, са 
узбрдицама и променама праваца који подражавају 
кретање у природним условима. 

• Стаза може да буде линеарна, кружна у 
облику осмице и сл. 

• Дужина стазе може да буде од неколико 
стотина до десет хиљада метара. 

• Застор стазе мора да буде од меких материјала 
(малч, земља, спортске подлоге и сл.). 

• Минимална ширина стазе је 1,2м. 
• Стаза може да буде опремљена станицама са 

справама за физичко вежбање. 
 
Посебно је важно адекватно обележавање свих 

спортско рекреативних простора и путања. Уређење, 
опремање и обележавање вршити у складу са Законом 
о туризму и Правилником о садржини и начину 
истицања туристичке сигнализације. 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Свако извођење грађевинских и других радова за 

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

Због конфликта границе овог плана која 
представља регулациону линију утврђену на основу 
пројекта Института за водопривреду „Јарослав 
Черни“ и границе Плана детаљне регулације Источне 
обилазнице (од паруновачког моста до улице Кнеза 
Милоша) и наставка улице Кнеза Милоша у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 7/17), 
задржaти планиране границе и овим планом се 
формирају грађевинске парцеле на делу где се 
преклапају границе која ће бити заједничко 
власништво ЈВП „Србија воде“ и ЈП „Путеви Србије“, 
а ради издавања локацијских услова, а због техничког 
решења које је израдио Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“ из Београда које подразумева да се 
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пројектовани попречни профил пута ослања на 
одбрамбени насип реке Расине.  

Плански основ за издавање Локацијских услова за 
планирану обилазницу биће План детаљне регулације 
реке Расине – деоница 2 и План детаљне регулације 
Источне обилазнице (од паруновачког моста до улице 
Кнеза Милоша) и наставка улице Кнеза Милоша у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 7/17). 

Кроз израду техничке документације за плани-
ране садржаје дозвољена је промена нивелета и 
осталих елемената, а у оквиру појаса регулације.  

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе града 
Крушевца. Измене овог плана може вршити искљу-
чиво Скупштина града Крушевац на начин и по 
поступку утврђеном за његово доношење у складу са 
Законом. 

 
4.2. Израда пројеката парцелације и препарце-

лације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се изра-

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

 
4.3. Израда пројеката партерног уређења 
 
Пројекат партерног уређења ради се за све 

садржаје планиране у оквиру појаса регулације реке 
Расине. 

 
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  
5. План грађевинских парцела са аналитичко гео-

детским елементима за обележавање 
6. Синхрон план 
Анекс: Координате аналитичко геодетских 

елемената 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. 

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

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-226/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 

86 
На основу 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, 9/20 и 52/21), 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 одржа-
ној дана  18.03.2022. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
о изради Плана детаљне регулације Гробље у 

Кукљину 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

Гробље у Кукљину (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 
План обухвата постојеће гробље и околне 

парцеле према истоку, односно к.п. бр. 3035, 3033, 
3031/2, 3037 и 3038 са приступним путем (4036), све 
К.О. Кукљин, укупне површине око 1,65 ha.      

Граница Плана, приказана је у графичком прилогу 
и може се сматрати прелиминарном, а коначна граница 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта Плана. 

Насеље Кукљин налази се у северном делу тери-
торије града Крушевца и припада групи сеоских 
насеља са развијеним центром. Постојеће гробље је у 
централном делу насеља на катастарској парцели бр. 
3040 К.О. Кукљин, површине 9967м2.  

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице планских документа вишег 

реда и развојних стратегија за израду Плана, 
садржани су у:   

Просторниом плану града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 4/11), у коме се наводи да 
планирањем треба постићи бољу организацију, 
уређивање, одржавање и функционисање гробља на 
целој територији Града Крушевца, као и оптималну 
искоришћеност простора и опремљеност потребном 
комуналном инфраструктуром као и да се у свим 
сеоским насељима могу планирати проширења гробља 
и изградња нових уколико се за то укаже потреба. 

Израда Плана заснива се на планској, студијској, 
техничкој и другој документацији, резултатима 
досадашњих истраживања и важећим документима у 
Републици Србији и граду Крушевцу. 
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Члан 4. 

 
Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора заснива се на принципима уређења и 
коришћења простора, утврђеним чланом 3. Закона о 
планирању и изградњи. 

      
Члан 5. 

 
Визија и дугорочни циљ доношења Плана је 

обезбеђење просторних услова за решавање проблема 
недостатка простора за сахрањивање у насељеном 
месту Кукљин, као и уређење и опремање локације 
потребним садржајима и комуналном инфра-
структуром. Општи циљ израде Плана је плански 
основ за утврђивање јавног интереса за проширење 
гробља, као и одређивање површина јавне намене и 
дефинисање услова коришћења и уређења. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања произилази из 

плана вишег реда и планског развоја комуналних 
делатности. Планирана намена је: комунална делатност 
- гробље, са пратећом комуналном опремом, уређење 
јавних површина и формирање заштитног зеленила. 
Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на обезбеђењу површина за проширење 
гробља, решавање имовинских односа и формирање 
комплекса гробља за насеље Кукљин. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 6 месеци, рачунајући од  

дана ступања на снагу ове  Одлуке.  
  

Члан 8. 
  
Средства за финансирање израде Плана обезбеђују 

се у буџету Града Крушевца. Носилац израде Плана је 
надлежни орган Градске управе града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство, у складу са 
чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи. 

Стручни послови израде Плана поверавају се 
Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, а реализоваће се по фазама и прописаној 
процедури, у складу са Законом. 

 
Члан 9. 

 
Одељење за урбанизам и грађевинарство, Градске 

управе града Крушевца, после извршене стручне 
контроле, излаже Нацрт Плана на јавни увид у 
просторијама Градске управе, у трајању од  30 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Оглас о јавном увиду објављује се у средствима 
медија: Радио телевизији Крушевац, као и на сајту 
града Крушевца.  

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa приступa сe изради 

Геомеханичког елабората и Студије о стратешкој 
процени утицајa планираних наменa нa животну 
средину (Одлука надлежног органа број: 501-16/2022-
09 од 14.02.2022.године). 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

 
Члан 12. 

 
Одлука о изради Плана детаљне регулације 

Гробље у Кукљину, објављује се у oдговарајућем 
службеном гласилу и Централном регистру планских 
докумената.          

 
Члан 13. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 14. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-220/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА Плана детаљне регулације Гробље у Кукљину 
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На основу 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, 9/20 и 52/21), 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 одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
о изради Плана детаљне регулације Гробље у 

Глободеру 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

Гробље у Глободеру (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 
План обухвата постојеће гробље на катастарским 

парцелама бр.2258, 2259/2 и делу к.п.2259/1, 2253 и 
2252, као и околне парцеле за проширење, односно 
к.п. бр. 2261, 2259/3 и 2260  са приступним путем (део 
к.п.бр. 4663/1 и 2257) све К.О. Глободер, укупне 
површине око 2,0ha. 

Графички приказ граница и обухвата планског 
подручја је саставни део Одлуке о изради. Приказана 
граница обухвата планског документа, може се 
сматрати прелиминарном, односно коначна граница 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта Плана.  

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице планских докумената вишег 

реда и развојних стратегија за израду Плана, 
садржани су у:   

Просторном плану Града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 4/11) у коме се наводи да 
планирањем треба постићи бољу организацију, 
уређивање, одржавање и функционисање гробља на 
целој територији Града Крушевца и оптималну 
искоришћеност простора и опремљеност потребном 
комуналном инфраструктуром, као и да се у свим 
сеоским насељима могу планирати проширења 
гробља и изградња нових уколико се за то укаже 
потреба. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања произилазе из 

плана вишег реда и планског развоја комуналних 
делатности. Планирање, коришћење, уређење и 
заштита простора заснива се на принципима уређења 
и коришћења простора, утврђеним одредбама Закона 
о планирању и изградњи.  

За потребе планирања, ради упознавања 
стабилности и хидролошких карактеристика терена, 
неопходно је извршити претходна хидро - геолошка 
испитивања предметне локације.  

План се израђује на катастарско - топографском 
плану у одговарајућој размери, оверен од стране 
лиценциране геодетске организације. 

      
Члан 5. 

 
Визија и дугорочни циљ доношења Плана је 

обезбеђење просторних услова за решавање проблема 
недостатка простора за сахрањивање у насељеном 
месту Глободер, као и уређење и опремање локације 
потребним садржајима и комуналном 
инфраструктуром. Општи циљ израде Плана је 
плански основ за утврђивање јавног интереса за 
проширење гробља, као и одређивање површина јавне 
намене и дефинисање услова коришћења и уређења. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања произилази из 

плана вишег реда и планског развоја комуналних 
делатности. Планирана намена је: комунална 
делатност - гробље, са пратећом комуналном опремом 
и уређење јавних површина. Начин коришћења и 
уређења планског подручја заснива се на обезбеђењу 
површина за проширење гробља, решавање 
имовинских односа и формирање комплекса гробља 
за насеље Глободер. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 6 месеци, рачунајући од  

дана ступања на снагу ове  Одлуке.  
 

Члан 8. 
  
Средства за финансирање израде Плана 

обезбеђују се у буџету Града Крушевца. Носилац 
израде Плана је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство, 
у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и 
изградњи. 

Стручни послови израде Плана поверавају се 
Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, а реализоваће се по фазама и прописаној 
процедури, у складу са Законом. 

 
Члан 9. 

 
Одељење за урбанизам и грађевинарство, Градске 

управе града Крушевца, после извршене стручне 
контроле, излаже Нацрт Плана на јавни увид у 
просторијама Градске управе, у трајању од  30 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

 
Оглас о јавном увиду објављује се у средствима 

медија: Радио телевизији Крушевац, као и на сајту 
града Крушевца.  
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Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

Студије о стратешкој процени утицајa планираних 
наменa нa животну средину (Одлука надлежног 
органа број: 501-26/2022-09 од 14.03.2022.године). 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналог-

ном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12. 
 
Одлука о изради Плана детаљне регулације 

Гробље у Глободеру, објављује се у oдговарајућем 
службеном гласилу и Централном регистру планских 
докумената.          

Члан 13. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 14. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-227/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 

 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА: ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉЕ  

У ГЛОБОДЕРУ 
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88 
На основу члана 35. став 7, 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, 9/20 и 52/21), 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 18.03.2022. године, донела је  

                 
О Д Л У К У 

 
о изради Измене и допуне Плана детаљне 

регулације "Железничка 1"  
у Крушевцу 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене и допуне Плана 

детаљне регулације Железничка 1 у Крушевцу (у 
даљем тексту: Измене и допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне Плана обухватају катастарске 

парцеле бр. 2570/50, 2570/55 и 2570/5 (део) све КО 
Крушевац, укупне површине 54а 06м2. 

Граница  подручја, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном, а коначна 
граница биће дефинисана у фази Нацрта Измене и 
допуне Плана. 

Оквирна граница обухвата плана дата је у 
Графичком прилогу: Граница обухвата Измена и 
допуна Плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини 
њен саставни део.  

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице планских докумената вишег 

реда и развојних стратегија за израду Измена и допуна 
плана, садржани су у: 

Плану генералне регулације "Центар" („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 14/16, 11/18 и 18/20), у коме је 
подручје у обухвату измена и допуна плана 
опредељено за намену комерцијалних делатности. 

 
Члан 4. 

 
Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора заснива се на принципима уређења и 
коришћења простора, утврђеним чланом 3. Закона о 
планирању и изградњи. 

 
Члан 5. 

 
Визија и циљ израде Измена и допуна Плана је 

стварање планских услова за рационално уређење 

садржаја на парцелама које су предмет измена и 
допуна плана, уз поштовање плана вишег реда и 
важећих прописа. 

Општи циљ израде Плана је дефинисање услова 
коришћења и уређења простора у обухвату плана, као 
и утврђивање јавног интереса за површине јавне 
намене. 

Изменом и допуном Плана у односу на основни 
план мења се планирана намена површина у делу 
површина за остале намене, регулационо решење и 
површина јавне намене у делу обухваћених 
катастарских парцела, које су део урбанистичке 
целине Б у Плану детаљне регулације "Железничка 1" 
у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 14/18 и 
13/19) и дефинисање правила уређења за површине 
јавне намене и површине за остале намене. 

Измене и допуне Плана се потенцијано односе и 
на све делове Плана детаљне регулације Железничка 
1 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 14/18, 
13/19) чија је измена условљена и подразумева се 
овом променом. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа и планског развоја комерцијалних делатности 
и повећања рационалног коришћења земљишта и 
локације у целини. 

Изменама и допунама Плана ствара се плански 
основ за изградњу садржаја који омогућавају даљи 
развој комерцијалних делатности. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 6 месеци, рачунајући од  

дана ступања на снагу ове  Одлуке.  
  

Члан 8. 
  
Средства за финансирање израде Измене и 

допуне плана обезбеђује подносилац иницијативе за 
израду Плана. Носилац израде Плана је надлежни 
орган Градске управе града Крушевца, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство, у складу са чланом 47. 
став 1. Закона о планирању и изградњи. 

 
Стручни послови израде Измене и допуне Плана 

поверавају се Центру за урбани развој и архитектуру 
Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Одељење за урбанизам и грађевинарство, Градске 

управе града Крушевца, после извршене стручне 
контроле, излаже нацрт Плана на јавни увид у 
просторијама Градске управе, у трајању од 15 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 
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Оглас о јавном увиду објављује се у средствима 
медија: Радио телевизији Крушевац, као и на сајту 
града Крушевца.  

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

Студије о стратешкој процени утицајa планираних 
наменa нa животну средину (Одлука надлежног 
органа број: 501-28/2022-09 од 14.03.2022.године). 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

 
 

Члан 12. 
 
Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне 

регулације "Железничка 1" у Крушевцу, објављује се 
у oдговарајућем службеном гласилу и Централном 
регистру планских докумената.          

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-228/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 

 
 

 
  Графички прилог:  Граница обухвата Измена и допуна ПДР "Железничка 1" 

у Крушевцу 
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89 
На основу члана 144. став 1. Закона о општем 

управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/16), 
члана 47а став 3. 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, 83/18, 
31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21), члана 22. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне 

регулације "Трг Фонтана" у Крушевцу ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 12/17) који је донела 
Скупштина града Крушевца, дана 25.12.2017. године.  

У Плану детаљне регулације "Трг Фонтана" у 
Крушевцу ("Службени лист града Крушевца" бр. 
12/17) дошло је до техничке грешке у текстуалном 
делу плана и то: 

 
1. У делу 2.6. Услови и мере заштите планом 

обухваћеног подручја, тачка 2.6.1. Услови и мере 
заштите непокретних културних добара и 
амбијенталних целина и заштите културног наслеђа, 
поднаслов Добра која уживају претходну заштиту, 
као добро које ужива претходну заштиту наведена је 
као девета ставка: Кућа у Ломиној улици бр. 9 (КП 
1809), коју је потребно избрисати са списка објеката.  

 
II - Решење о исправци из тачке I ово Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Ово Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења. 

 
IV - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-222/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
90 
На основу члана 144. став 1. Закона о општем 

управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/16), 
члана 47а став 3. 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, 83/18, 
31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21), члана 22. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне 

регулације "Центар 4" у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 10/18) који је донела Скупштина града 
Крушевца, дана 07.06.2018. године.  

У Плану детаљне регулације "Центар 4" у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" бр. 10/18) 
дошло је до техничке грешке у текстуалном делу 
плана и то: 

- у поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 
3.3.1. Општи услови парцелације, у делу текста 
наслова, односно у трећем ставу, додаје се следећа 
реченица: 

"Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
објекта, може бити и мања од предвиђене минималне 
површине одређене према типологији градње и то 
максимално до 3%". 

 
II - Решење о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Ово Решење производи правно дејство, од 

дана  од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења.  

 
IV - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-223/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
91 
На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21),  
члана 6. Одлуке о усаглашавању рада Народног му-
зеја у Крушевцу са Законом о култури (,,Сл.лист града 
Крушевца" бр. 23/21) и чл. 22. Статута града Кру-
шевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА  У КРУШЕВЦУ 
 
I - Даје се сагласност на Статут  Народног музеја 

у  Крушевцу,  који је донео Управни одбор Народног 
музеја у Крушевцу  дана 18.02.2022. године, под 
бројем  78. 

 
II  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-116/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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92 
На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 4а Одлуке о оснивању Културног центра у 
Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца", број 1/09 - 
Пречишћен текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21)  и чл. 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),     

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У КРУШЕВЦУ 
 
I - Даје се сагласност на Статут  Културног центра 

у  Крушевцу,  који је донео Управни одбор Културног 
центра у  Крушевцу  дана 21.02.2022. године, под бро-
јем  400/6/12/22. 

 
 II  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-117/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
93 
На основу чл. 35. став 1, 2, 9 и 10. и чл. 36. Закона 

о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 
30/16 - исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), чл. 6. Одлуке о 
оснивању Крушевачког позоришта у Крушевцу ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст, 
6/10, 9/16 и 10/21) и чл. 22. став 1. тачка 10. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА У КРУШЕВЦУ 
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ БРАНИСЛАВ НЕДИЋ, 
дипломирани драматург из Крушевца, за директора 
Крушевачког позоришта у Крушевцу, на период од 
четири године.  

 
II  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-119/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 

94 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 - др. Закон, 47/18), чл. 115. и 117. Закона 
о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 25/19), 
чл. 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18) и чл. 4. Одлуке о оснивау 
"Апотекарске установе" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 7/21 - Пречишћен текст) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ 

КРУШЕВАЦ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ АНА ЧОЛИЋ, дипломирани 

менаџер мастер, за вршење дужности директора 
Апотекарске установе Крушевац, до именовања 
директора по спроведеном конкурсу. 

 
II  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-120/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
95 
На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 
87/18), члана 5. Уредбе о саставу, начину и 
оргнаизацији рада штабова за ванредне ситуације 
("Службени гласник РС" бр. 27/20) и члана 22. ст. 1. 
тачка 56. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
18.03.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 
I - У Решењу о образовању Градског штаба за 

ванредне ситуације града Крушевца ("Сл. лист  града 
Крушевца" бр. 16/20) врше се измене става II на 
седећи начин: 

 
1) У табеларном делу врши се измена: 
 (1) у 7. реду, под редним бројем 5, у трећој 

колони под називом: "Професионално радно место", 
речи: "Начелник Градске управе града Крушевца" 
замењују се речима "Заменик начелника Градске 
управе града Крушевца"; 
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 (2) у 7. реду, под редним бројем 5, у четвртој 
колони под називом: "Име и презиме", име: "Иван 
Анђелић" замењују се именом: "Весна Анђелић"; 

 
 (3) у 18. реду, под редним бројем 16, у четвр-

тој колони под називом: "Име и презиме", име: 
"Милош Јовановић" замењују се именом: "Дејан 
Ушљебрка". 

 
II - У осталом делу основно Решење остаје 

непромењено.  
 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 82-2/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
96 
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, 6/20 и 129/21) и 
члана 22 Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Прве техничке школе у Крушевцу: 
- Милан Вучићевић, професор, представник 

запослених. 
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Прве 

техничке школе у Крушевцу: 
- Наташа Ралић, наставник физике, представник 

запослених. 
 
III - Изборни период новоименованog члана 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања.  

 
VI - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-121/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
97 
На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. 
Закон, 47/18 и 111/21- др. закон и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донела је  

 
З А К Љ У ЧА К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду јавних преду-

зећа чији је оснивач град Крушевац за I, II, III и IV 
квартал 2021. године.  

 
II - Закључак  објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-17/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
98 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС'' бр.72/09, 13/16, 30/16-испр.,6/20, 47/21 и 
78/21), члана 4а. Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" 
број 1/09-Пречишћен текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21), и 
члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Народне библиотеке у Крушевцу за 2021. 
годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-102/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 99 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 4а. Одлуке о оснивању Народног 
музеја у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", број 
1/09-Пречишћен текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансиј-

ском пословању Народног музеја у Крушевцу за 2021. 
годину. 
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II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-103/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
  
100 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС'' бр.72/09, 13/16, 30/16-испр. ,6/20, 47/21 и 
78/21), члана 4а. Одлуке о оснивању Историјског 
архива у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" број 
1/09-Пречишћени текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21), и 
члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Историјског архива у Крушевцу за 2021. 
годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-104/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
101 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС'' бр.72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 
78/21), члана 4а. Одлуке о оснивању Крушевачког 
позоришта у Крушевцу (,,Сл.лист града Крушевца'' 
број 1/09-Пречишћен текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21) и 
члана 22. Статута града  Крушевца ( "Сл. лист града  
Крушевца" бр.15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донелa је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Крушевачког позоришта у Крушевцу за 
2021. годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-105/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
  

102 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС'' бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 4а. Одлуке о оснивању Културног 
центра у Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца'' број 
1/09 - Пречишћен текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21), и 
члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра у Крушевцу за 2021. 
годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-106/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
103 
На основу члана 119. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18  
и 6/20), члана 5. Одлуке о оснивању Предшколске 
установе "Ната Вељковић" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", број 1/09 - Пречишћен текст, 6/10, 4/13 и 
3/14) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донела је  

 
З А К Љ У ЧА К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Предшколске установе "Ната Вељковић" у 
Крушевцу за 2021. годину, који је усвојио Управни 
одбор, на седници од 28.02.2022. године.     

  
II - Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-107/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
104 
На основу члана 110. Закона о спорту (''Службени 

гласник РС'', бр. 10/16), члана 12. став 2. Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу  ''Спортски 
центар'' Крушевац (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 
1/09 – Пречишћен текст и 6/10) и чл. 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  
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Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе за физичку културу ''Спортски 
центар'' Крушевац за 2021. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-108/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
105 
На основу члана 209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", 
бр.24/11) и члана 4. став 2. тачка 4. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Центра за социјални 
рад Крушевац са Законом о јавним службама 
("Службени лист града Крушевца", бр. 1/09 
Пречишћен текст и 6/11) и чл. 22. став 1. тачка 51. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за 

социјални рад Крушевац за 2021. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад под 
бројем 220/22, на седници одржаној дана 21.02.2022. 
године.  

 
II - УСВАЈА СЕ Извештај о финансијском 

пословању Центра за социјални рад Крушевац за 
2021. годину, који је усвојио Управни одбор Центра 
за социјални рад под бројем 224/22, на седници 
одржаној дана 21.02.2022. године. 

    
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-109/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
        
106 
На основу члана 10. Одлуке о оснивању установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 1/10 и 2/11) и члана 22. став 1. 

тачка 51. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању установе "Центар за особе са 
инвалидитетом" за 2021. годину, који је усвојио 
Управни одбор Установе Одлукама бр. 03/2022 на 
седници одржаној 14.01.2022. године и број 90/2022 
на седници одржаној дана 21.02.2022. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-110/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
107 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист  града 
Крушевца" број 8/09, 11/09 и 6/10) и чл. 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за стручно усавршавање Кру-
шевац за 2021. годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-111/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
     
108 
На основу члана 119. став 1. тачка 9. Закона о 

здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 25/19), 
Одлуке о оснивању Апотекарске установе Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", број 1/09 - Пречишћен 
текст и 4/21) и члана 22. став 1. тачка 51. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 
15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.03.2022. године, донела је  
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З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Апотекарске установе Крушевац за 2021. 
годину, који је усвојио Управни одбор Апотекарске 
установе Крушевац под бројем 837/2 на седници 
одржаној дана 25.02.2022. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-112/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
109 
На основу члана 22. Статута  града  Крушевца 

(,,Сл. лист  града Крушевца бр. 15/18) , 
Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-

ној дана 18.03.2022. године, донела је 
 

З А К ЉУ Ч АК 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и  

финансијском пословању Јавне установе ветери-
нарске станице "Крушевац" за 2021. годину који је 
усвојен Одлуком Управног одбора број 46. на 
седници одржаној дана 04.03.2022. године. 

 
II - Закључак  објавити у ,,Службеном листу  

града  Крушевца”. 
    

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-113/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
       
110 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

(,,Сл.лист града  Крушевца“ бр. 15/18), члана 19. тачка 
4. Статута Туристичке организације града  Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 3/17)  

Скупштина града  Крушевца на седници  одржа-
ној  дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

                                                                                                                                                  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и 

Годишњи извештај о  пословању Туристичке органи-
зације града Крушевца за 2021. годину,  усвојен 
Одлуком број 17. и Одлуком број 18. Управног  
одбора Туристичке организације  града  Крушевца,  на 
седници одржаној  дана 24.02.2022. године. 

 
 

II - Овај  закључак  објавити у ,,Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-114/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
111 
На основу члана 22.  Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18) и члана 15. 
Одлуке о оснивању ,,Бизнис инкубатора“ ДОО 
Крушевац (,,Сл. лист  града  Крушевца“ бр. 1/09 - Пре-
чишћен текст,  8/12 и 7/13),   

 Скупштина града Крушевца на седници  
одржаној  дана 18.03.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I - Усваја се Извештај о раду са финансиjским 

извештајем „Бизнис инкубатора“ доо Крушевац за 
2021. годину  који је донео в.д.  директор „Бизнис 
инкубатора“ доо Крушевац под бр. 03-03/22 од 
04.03.2022. године. 

 
 II - Ову Одлуку  објавити у ,,Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-16/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
112 
На основу члана 13. Закона о Црвеном крсту 

Србије ("Сл. гласник РС", број  107/2005) и члана 22. 
став 1. тачка 51. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Црвеног крста Крушевац за 2021. годину, 
који је усвојио Управни одбор Црвеног крста Крушевац 
на седници одржаној дана 18.02.2022. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-115/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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113 
На основу члана 15 став 2 тачка 10 Закона о 

јавном здрављу ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 15/16) и члана 42 став 1 тачка 4 Закона о 
правима пацијената ("Службени гласник РС", бр. 
45/13 и 25/19 - др. закон), члана 22 Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) и 
члана 3 став 1 тачка 4 Одлуке о образовању Савета за 
здравље ("Службени лист града Крушевца" бр. 10/13, 
15/16 и 4/21), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за 

здравље града Крушевца за 2021. годину. 
 
II - Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-124/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
114 
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", број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  18.03.2022. 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 

ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2021. ГОДИНЕ 
 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
за период јануар-јун 2021. године, који је саставни део 
овог Закључка. 

 
2. Закључак објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-238/22            ПРЕДСЕДНИК  
 
 
 
 

115 
На основу чл. 29. ст. 1. тач. 11. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 87/18), чл. 
11. ст. 2. алинеја 9. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 16/20) и чл. 
22. ст. 1. тач. 57. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 18.03.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског штаба 

за ванредне ситуације града Крушевца за 2021. годину. 
 
II - Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 82-3/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
116 
На основу чл. 29. ст. 1. тач. 11. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 87/18), чл. 
11. ст. 2. алинеја 9. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 16/20) и чл. 
22. ст. 1. тач. 57. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.03.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ План рада Градског штаба за 

ванредне ситуације града Крушевца за 2022. годину. 
 
II - Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 82-4/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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II - АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
117 
На основу члана 7. Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 105/16 и 
112/17) и члана 47. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18), 

Градоначелник града Крушевца, дана 10.03.2022. 
гаодине, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ 

 
I - Разрешава се Тања Панић, професор српског 

језика и књижевности из Крушевца, дужности члана 
Комисије за избор пројеката у култури.  

 
II - Именује се Александра Марковић-Јовић, 

дипл. педагог и библиотекар из Крушевца, за члана 
Комисије за избор пројеката у култури. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

II Број: 022-70/22  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 
 

IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА И ДРУГО 

 
118 
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-др. Закон, 9/20 и 52/21),  

Градска управа града Крушевца, дана 22.02.2022. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉЕ У КУКЉИНУ НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације Гробље у Кукљину на 
животну средину. 

 

Члан 2. 
 
План обухвата постојеће гробље и околне 

парцеле према истоку, односно к.п. бр. 3035, 3033, 
3031/2, 3037 и 3038 са приступним путем (4036), све 
К.О. Кукљин, укупне површине око 1,65 ha.      

Граница Плана, приказана је у графичком прилогу и 
може се сматрати прелиминарном, а коначна граница 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта Плана. 

Насеље Кукљин налази се у северном делу 
територије града Крушевца и припада групи сеоских 
насеља са развијеним центром. Постојеће гробље је у 
централном делу насеља на катастарској парцели бр. 
3040 К.О. Кукљин, површине 9967м2. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице планских докумената вишег 

реда и развојних стратегија за израду Плана, 
садржани су у:  Просторном плану града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 4/11), у коме 
се наводи да планирањем треба постићи бољу 
организацију, уређивање, одржавање и функцио-
нисање гробља на целој територији Града Крушевца, 
као и оптималну искоришћеност простора и 
опремљеност потребном комуналном инфраструкту-
ром као и да се у свим сеоским насељима могу 
планирати проширења гробља и изградња нових 
уколико се за то укаже потреба. 

Израда Плана заснива се на планској, студијској, 
техничкој и другој документацији, резултатима 
досадашњих истраживања и важећим документима у 
Републици Србији и граду Крушевцу. 

 
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 Плана 
детаљне регулације Гробље у Кукљину на животну 
средину, као и на основу Мишљења бр. 501-16/2022-
09 од 14.02.2022.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење за инвестиције, привреду и зашти-
ту животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације Гробље у Кукљину 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 

Плана детаљне регулације Гробље у Кукљину и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-126/22          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

         ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
                                    ГРАДА КРУШЕВЦА 
                                Весна  Анђелић, с.р. 
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119 
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, 09/20 и 52/21) 

Градска управа града Крушевца, дана 14.03.2022. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉЕ У ГЛОБОДЕРУ НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације Гробље у Глободеру на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План обухвата постојеће гробље на катастарским 

парцелама бр. 2258, 2259/2 и делу к.п. 2259/1, 2253 и 
2252, као и околне парцеле за проширење, односно 
к.п. бр. 2261, 2259/3 и 2260  са приступним путем (део 
к.п.бр. 4663/1 и 2257) све К.О. Глободер, укупне 
површине око 2,0ha. 

Графички приказ граница и обухвата планског 
подручја је саставни део Одлуке о изради. Приказана 
граница обухвата планског документа, може се 
сматрати прелиминарном, односно коначна граница 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице планских документа вишег 

реда и развојних стратегија за израду Плана, садр-
жани су у:   

Просторном плану Града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 4/11) у коме се наводи да 
планирањем треба постићи бољу организацију, уређи-
вање, одржавање и функционисање гробља на целој 
територији Града Крушевца и оптималну искоришће-
ност простора и опремљеност потребном комуналном 
инфраструктуром, као и да се у свим сеоским насељима 
могу планирати проширења гробља и изградња нових 
уколико се за то укаже потреба. 

 
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 Плана 
детаљне регулације Гробље у Кукљину на животну 
средину, као и на основу Мишљења бр. 501-26/2022-
09 од 14.03.2022.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 Гробље у 
Глободеру 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 

Плана детаљне регулације Гробље у Глободеру и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-191/22            ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

          ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
                                       ГРАДА КРУШЕВЦА 

                            Весна  Анђелић, с.р. 
 
 
 
120 
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, 09/20 и 52/21)  

Градска управа града Крушевца, дана 14.03.2022. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ЖЕЛЕЗНИЧКА 1" У КРУШЕВЦУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације "Желе-
зничка 1" у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне плана обухватају катастарске 

парцеле бр. 2570/50, 2570/55 и 2570/5 (део) све КО 
Крушевац, укупне површине 54а 06м2. 

Граница  подручја, приказана у графичком при-
логу може се сматрати прелиминарном, а коначна 
граница биће дефинисана у фази Нацрта Измене и 
допуне Плана. 

Оквирна граница обухвата плана дата је у 
Графичком прилогу: Граница обухвата Измена и 
допуна плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини 
њен саставни део. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице планских докумената вишег 

реда и развојних стратегија за израду Измена и допуна 
плана, садржани су у: 

Плану генералне регулације Центар („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 14/16, 11/18 и 18/20), у коме је 
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подручје у обухвату измена и допуна плана 
опредељено за намену комерцијалних делатности. 

 
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 Железничка 1 у 
Крушевцу на животну средину, као и на основу 
Мишљења бр. 501-28/2022-09 од 14.03.2022.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 Железничка 1 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 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измене и допуне плана детаљне регулације Железни-
чка 1 у Крушевцу и објављује се у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-190/22      ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
           ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
                                        ГРАДА КРУШЕВЦА 

                               Весна  Анђелић, с.р. 
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