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ГРАФИЧКИ ДЕО
Саставни део Плана су следећи графички прилози, у размери 1:1000:
A) Катастарско-топографски план R=1:1000 са границом плана
1. Постојећа намена површина
2. Планирана детаљна намена површина са поделом на целине и подцелине
3. Регулационо нивелациони план са аналитичко геод. елементима за обележавање
4. План мреже објеката инфраструктуре са синхрон планом
5. План грађевинских парцела јавне намене
6. План спровођења

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Плана детаљне регулације:


Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14);



Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/2015);
Одлука о изради плана детаљне регулације „Бивоље 4“ (''Службени лист
града Крушевца'', број 6/2010).

Плански основ за израду Плана детаљне регулације:


Генерални план Крушевац („Сл. лист Општине Крушевац“, бр. 4/05“).

Планска документација од значаја


Генерални урбанистички план Крушевац 2025 („Сл. лист града Крушевца“, бр.
3/2015“).

1.2. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
Генерални план Крушевац 2021.
Простор обухваћен овим планом налази се у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ бр. 6.
Комплекс урбанистичке зоне изграђен је у највећој мери објектима за породично
становање (преко 70%) и то знатним делом бесправно грађеним објектима на
простору између Улице Саве Милошевића и реке Расине и Улице Саве Милошевића и
Улице Шумадијске, не рачунајући објекте који су изграђени у ранијем периоду дуж
ових саобраћајница (нарочито Ул. Саве Милошевића и Шумадијске, формирајући
приградско насеље "Бивоље").
Планом се предвиђа:
* рационалније коришћење стамбених површина са густинама становања од
100-200 ст/ха у спратношћу до П+2
* комунално опремање укупног простора урбанистичке зоне
* немогућност проширења садашњих радних зона (индустрија) на рачун
суседних намена
* доградња објеката Основне школе без промене садашње парцеле
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* реализација површина планираних за зеленило са садржајима за спорт и
рекреацију.
Укупан простор урбанистичке зоне 6, је у режиму задржавања постојеће регулације
/ПР/ па је могућа изградња, надградња, реконструкција и друго уз примену одредаба
Генералног плана.
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА БР. 6
Намена простора

постојеће
/ха/

1. Породично становање
средње густине до 100 ст/ха
29,90
2. Породично и вишепородично стан.
средњих густина до 100-200 ст/ха
52,30
3. Мешовита намена
4. Индустрија /производња, складишта,
комуналне услуге, сервиси/
8,70
5. Заштитно зеленило
6. Пољопривредно земљиште
14,30
7. Јавне функције
2,20
УКУПНО:
106,40
8.Број становника
6050
45%

%

планирано

/ха/

%

27,2

-

-

49,2
-

80,30
2,20

75,4
2,1

8,2

10,50
11,20
2,20
106,40
8340

13,3
2,1
100
100%

9,9
10,5
2,1
100
увећање

Подручје обухваћено планом налази се у оквиру Опште Стамбене Зоне „ИСТОК“, у
оквиру које је планирана претежна намена –породично становање до 100 становника
по хектару, допунске намене – привредне делатности, комерцијалне делатности,
спорт и рекреација и пратећа намена-централне функције/школа/.
Исту карактерише породично становање мањих и средњих густина, као и садржаји
комерцијалне и привредне делатности и јавне функције.
Насеља Бивоље, Мудраковац, део насеља Мало Головоде и јужни део насеља
Прњавор, раније приградска насеља, данас су део градских стамбених целина. Она
су делимично урбанистички и инфраструктурно уређена. Планира се даље
уређивање ових подручја кроз побољшање услова становања и опремљености
инфраструктуром.
У оквиру обухвата плана постоји изграђена основна школа, мањи комерцијални
садржаји и подцелина са привредним делатностима у југоисточном делу зоне.
Значајна целина ове просторне зоне је простор уз реку Расину, где су планиране
површине намењене зеленилу и садржајима за спорт и рекреацију, као атрактиван
градски простор и препознатљиво место.
Један од ОПШТИХ УРБАНИСТИЧКИХ КРИТЕРИЈУМА, ЦИЉЕВА И ПРАВАЦА
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ГРАНИЦОМ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА,
постављен у тачки 10 истог упућује да се приобални делови реке Расине на вишим
котама планирају за стамбену изградњу, а на нижим котама, уз водоток, за зоне
рекреације и спорта.

6

Прилог:Извод из плана са легендом намена површина
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1.3. Опис граница обухвата плана са пописом катастарских парцела
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом “Бивоље 4“ (у даљем тексту: граница)
почиње у југозападном делу комплекса од раскрснице улица Видовданске и улице
Бивољске т.ј. тромеђе к.п.бр. 4868; 5956 (ул. Видовданска) и 5952/1 (ул.Бивољска) и
у смеру казаљке сата, иде према северу, источном границом к.п.бр.5952/1 (ул.
Бивољска), до раскрснице улица Бивољске и Катарине Ивановић т.ј.тромеђе
к.п.бр.:4477; 4479 (ул. Катарине Ивановић) и 5952/1 (ул. Бивољска).
Од те раскрснице, граница се ломи према истоку, јужном границом к.п.бр.4479 (ул.
Катарине Ивановић) до тромеђе к.п.бр.4479 (ул.Катарине Ивановић); 4404/1 и
4404/3. На том месту граница скреће према југу, источном границом следећих к.п.бр.:
4404/1; 4455; 4454/2 (остављајући их у комплексу) до тромеђе к.п.бр.4454/2; 4405/2
и 4406/2, где се ломи према истоку, северном границом следећих к.п.бр.:4405/2
;4406/4 ;4403; 4396/3 и 4389/2 (остављајући их у комплексу) до тромеђе
к.п.бр.:4389/2 ;4388/1 и 4390/2.
Граница скреће према северу, а затим према истоку, границом к.п.бр.4387,
остављајући је у комплексу, до тромеђе к.п.бр.:4387 ;4386/1 ;3388/7 (река Расина),
где се ломи према југу западном границом к.п.бр.3388/7 (река Расина) и 4947, све до
моста на реци Расини т.ј.тромеђе к.п.бр.3388/7 (река Расина); 5956 (ул.Видовданска)
и 4970/4.
Све катастарске парцеле у оквиру описаних граница налазе се у К.О. Крушевац,
претстављају градско грађевинско земљиште и приказане на графичком прилогу: А –
Катастарско - топографски план, Р 1:1000.
Граница комплекса, која је дата Одлуком о изради плана, промењена је, тако што су
из обухвата изузете ободне саобраћајнице Видовданска и Бивољска, чији ранг и
улога упућују на целовито третирање посебним планом; такође је промењена
североисточна граница, у складу са закључком комисије за планове са Раног јавног
увида.
План обухвата површину од 24ха 43а 78м2.
1.4. Опис постојећег стања
Локација
Планом је обухваћен део приградског насеља Бивоље, које се налази источно од
центра града и представља периферну, претежно стамбену зону у непосредном
контакту са реком Расином.
План обухвата део приградског насеља Бивоље, за које је израђен урбанистички план Регулациони план стамбеног насеља "Бивоље 4" у Крушевцу, ("Службени лист општине
Крушевац", бр. 7/96; 5/03) за део стамбеног насеља, које је формирано између насеља
„Прњавор“ са јужне стране, „Бивоље 3“ са севене стране, насеља „Бивоље 5“ са
западне стране и реке Расине са истока.
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Природне карактеристике подручја
Терен у обухвату Плана је релативно раван, са благим нагибом од југозапада ка
североистоку, тако да је ово подручје широко отворено према свим странама света.
Апсолутна надморска висина креће се од коте 158,09м у југозападном делу до коте
147,30м у југоисточном делу у приобалном појасу реке Расине.
У морфогенетском смислу особеност терена представља долина реке Расине, која у
свом доњем току има особине равничарске реке, са формираном долином алувијалним
наслагама и терасе алувијалне равни, које су изграђене углавном од шљункова и
пескова. Насеље Бивоље формирано је на вишој левој тераси алувијалне равни реке
Расине, тако да није угрожено поплавама. Терасни одсек, висине од 4,0 до 9,0м у
источном делу, даје посебно обележје терену у обухвату плана.
Основне климатске карактеристике овог подручја крећу се у оквирима просечних
параметара умерено континенталне климе, која се одликује израженим годишњим
добима. Просечна годишња температура ваздуха је 10,80С, најхладији месец је јануар,
а најтоплији јули. Годишње количине падавина су релативно мале (око 650мм), а
појава снежног покривача је карактеристична за период од новембра до марта. Од
ветрова најчешће је заступљен ветар из правца југа, а најмање југозападни, док
највећу честину имају тишине.
Постојећа намена површина
Простор у обухвату плана налази се на доминантној локацији, источном прилазу у
централну градску зону, са реком Расином, дуж целе источне границе и упечатљивом
визуром из поменутог правца прилаза.
Основна карактеристика простора је: изграђена урбанистичка зона, са
карактеристикама зоне ретких насеља и породичне градње. Простор је делом
неплански, а делом плански изграђен у процесу формирања, односно трансформације
насеља Бивоље из сеоског у приградско насеље.
Затечени објекти, у већини, потичу из друге половине 20. века. Спратности објеката
су: приземни или објекти са спратом-поткровљем, а постоје и изграђене зграде са
више спратова. Већина објеката је намењена становању, са пратећим економским
објектима у функцији аграрних домаћинстава, али од 70-тих година прошлог века,
посебно са експанзијом локалне индустрије и упошљавањем становништва, ово
насеље се развија као претежно стамбено.
У оквиру подручја посебно се истиче јавни објекат основне школе значајан у градској
мрежи школских објеката, такође и простору који заузима у комплексу.
Пословни објекти на улазу у комплекс у улици Видовданској - југоисток по намени су
комерцијални - бензинска пумпа и трговинско услужне делатности. Унутрашњост блока
у ком се налазе ови објекти је девастирана неодговарајућим садржајима и недовољно
партерно уређена.
Улица Видовданска је у строго контролисаном саобраћајном режиму, прихвата
регионални и транзитни саобраћај и као главна, примарна градска саобраћајница
претставља јужну границу комплекса.
Обзиром на режим саобраћајница у непосредном контакту са подручјем, као и
наслеђеној нефункционалној матрици постоје извесна ограничења у том смислу.
Такође, уочена је потреба за додатним паркинг местима-зона школе, посебно из
разлога позиције подручја и објеката у окружењу који су већином циљ путовања
већине корисника моторних возила која долазе до овог подручја.
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Табела број 3.- Постојећа намена површина
НАМЕНА ПОСТОЈЕЋА

ПОВРШИНА (m2)

% УКУПНЕ ПОВ.

становање

159592

65,39

делатности - БС

7617

2,86

саобраћај

11852

4,85

Основна школа

17557

7,36

Река Расина

3799

1,55

неизграђено

43961

17,99

Укупно:

244378

100

ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајна инфраструктура
Простор обухваћен Планом детаљне регулације оивичен је делом улице Бивољске (са
западне стране), делом улице Видовданске (са јужне стране).
Генералним урбанистичким планом улица Видовданска је дефинисана примарна
градска саобраћајница као део мреже града Крушевца, док је улица Бивољска
дефинисана као секундарна.
У функционалном смислу остале улице су насељске приступне саобраћајнице, док се
постојећи прилази задржавају као приступне саобраћајнице, пешачке стазе са
могућношћу интервенције ватрогасних возила.
У овом делу насеља не постоје плански предвиђени и уређени простори за
збрињавање мирујућег саобраћаја; паркирање возила врши се, у складу са просторним
могућностима и регулисаним приступом, на парцелама власника.
Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
У делу насеља обухваћеном овим планом у формираним саобраћајницама постоји
изграђена водоводна мрежа. У појединим улицама мрежа има недовољни капацитет
или је материјал од кога су цеви израђене неодговарајући.
Развод водова по улицама унутар граница предметног Плана детаљне регулације дат је
у графичком прилогу и Предходним условима издатих од стране ЈКП Водовод
Крушевац.
Распоред водова по улицама је следећи:












Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

Веце Корчагина /Видовданска/
Веце Корчагина /Видовданска/
Бивољска
Момира Петровића
Драгана Рајковића
Животе Стојадиновића
Слободана Рајковића
Славка Златана
Момира Петровића
Светислава Пејчиновића
Бранислава Стефановића

ЛГ
АЦЦ
АЦЦ
АЦЦ
АЦЦ
ТПЕ
ТПЕ
ТПЕ
ТПЕ
ТПЕ
ТПЕ

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

400 мм
150 мм
100 мм
80 мм
80 мм
90 мм
90 мм
63 мм
63 мм
63 мм
63 мм
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Ул. Драгана Рајковића
Ул. Момира Петровића

ТПЕ
ТПЕ

Ø 50 мм
Ø 50 мм

Због дотрајалости водоводне мреже, неопходна је реконструкција свих деоница
изграђених од азбест - цементних цеви.
Фекална канализација
Изведена фекална канализација на простору плана у потпуности задовољава садашње
и потребе новопланираних и надограђених објеката.
Фекална канализациона мрежа по свим улицама на простору предметног плана, не
рачунајући ободне улице Бивољску и Видовданску, изграђена је самофинансирањем
грађана. У изградњи ових канализација предузеће ЈКП “Водовод-Крушевац” није
учествовало, тако да се не располаже тачним подацима о положају, паду, пречнику и
врсти материјала од кога су цеви изграђене.
Ова фекална канализациона мрежа је у добром стању и у потпуности задовољава
садашње потребе.
Ревизиони шахтови су армирано-бетонски, а делом зидани опеком са шахт поклопцима
за тежак саобраћај на врху и њихова реконтрукција је неопходна.
У улици Бивољској и улици Видовданској постоје узграђени градски фекални
колектори и то у Бивољској и улици Ø200мм, а у улици Видовданској Ø 300 мм.
У оквиру глобалне стратегије одвода фекалних вода изграђен је такозвани Бивољски
колектор пречника Ø500мм. Траса овог примарног градског колектора пролази целом
дужином улице Животе Стојадиновића.
Пречници, падови и смерови падова као и положај фекалних колектора приказан је у
графичком прилогу лист бр.5 ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА.
Атмосферска канализација
Атмосферском канализацијом уређене су следеће улице:


Ул. Веце Корчагина

АБ

Ø 600 мм



Ул. Бивољска пресеца је

АБ

Ø 1000 мм



Ул. Светислава Пејчиновића

АБ

Ø 500 мм



Ул. Бранислава Стефановића

АБ

Ø 400 мм



Ул. Момира Петровића

АБ

Ø 1000 мм

Одвођење атмосферских вода са осталих улица није решено системом каналисања.
Изведене деонице атмосферске канализације функционишу, али је потребно чишћење
делимично запуњених сливника.
Трасе атмосферске канализације дате су на графичом прилогу лист бр.5 ПЛАН

ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА.
Електроенергетика

У границама предметног плана постоје следећи електроенергетски објекти и водови:
ТС10/0,4kV „Бивоље 2“, снаге 1х630 kVА, ТС10/0,4kV „Бивоље 5“, снаге 1х630 kVА, и
ТС10/0,4kV „Млин Задругар“, снаге 1х400 kVА, и кабловски водови 10kV за напајање
истих.
Постојећа НН мрежа изведена је делимично кабловским водовима 1kV, а делимично
ваздушном НН мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним стубовима са Ал-Че
проводницима и са СКС-ом
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Постојећа ТС10/0,4kV, кабловски водови 10kV, кабловски водови 1kV и ваздушна НН
мрежа су приказани у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у графичком прилогу.

Телекомуникације
У контактним зонама предметног плана постоји ТК мрежа која је приказана у оној мери
у којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу.
Енергофлуиди
Предметно планско подручје (према ГУП-у) планирано је за гасификацију.
У комплексу, који је предмет овог Плана детаљне регулације, изведена ја
дистибутивна гасна мрежа (ДГМ) "Крушевац-центар" за насеље Бивоље, од ПЕ цеви
пречника ПЕ-40мм, и ПЕ-90мм.
ПЕ-90мм, је повезан, са једне стране на МРС "Колонија", а са друге стране на
МРС"Парк".
Зеленило
Постојеће зеленило чини зеленило окућница, уређено двориште основне школе, као и
неуређене површине са самониклом вегетацијом у приобалном појасу реке Расине и
пољопривредне површине, односно обрађене површине са разноврсним културама.
Преглед евидентираних и заштићених објеката, амбијенталних целина и
споменика културе и природе
На основу Решења Завода за заштиту природе Србије, предметно подручје се не
налази унутар заштићеног природног добра за које је спроведен или покренут
поступак заштите, не налази се у обухвату еколошких мрежа, као ни у простору
евидентираних природних добара.
У обухвату Плана нема заштићених и евидентираних непокретних културних добара и
амбијенталних целина.
1.5. Оцена катастарских подлога за израду плана
Геодетска подлога за израду предметног Плана је катастарско - топографски план који
је израдилo овлашћено предузеће „GEOURB Group“ д.о.о Београд, у размери 1:1000,
који је оверен од стране Републичког геодетског завода – СКН Крушевац, затим
ортофото снимке и Главни пројекат регулације реке Расине на потезу од км 6+367 до
8+477, Чачак из 1979.године.
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2.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне
Концепт развоја подручја плана усмерен је на унапређење постојећих намена и
уређење површина које су неизграђене и запуштене. Унапређење намена
подразумева развој и осавремењавање постојећег становања, увођењем
компатибилних допунских и пратећих намена у смислу остваривање вишег стандарда
становања, у циљу побољшања услова живота у насељу и унапређење комуналне
инфраструктурне опремљености овог дела насеља.
На простору плана, а на основу плана вишег реда, као и дугогодишњег стања и
степена уређености, јасно су издвојене следеће урбанистичке целине:
ЦЕЛИНА 3-2 - ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ као дугогодишње, стихијско и неплански
реализовано на парцелама индивидуалних власника, са препознатљивим
карактеристикама приградског начина организовања парцеле и пратећим објектима
и садржајима и готово безначајним разликама у погледу коришћења земљишта и
архитектонског обликовања на целом простору.
Ова доминантна целина, уз уважавање природних и функционалних особености,
може се поделити на потцелинe:
потцелина А – 1 – уједно и најдоминантнија у комплексу, заузима средњи и јужни
део, у контакту са Видовданском улицом, где је заступљено становање са
делатностима различитог типа (услуге, трговина, занати, угоститељство, агенције,
сервиси), на значајном транзитном прилазном правцу граду.
потцелина А – 2 – површина у северозападном делу комплекса са изграђеним
породичним стамбеним објектима ниске спратности (П до П+2), слободностојећи
објекти, организовани на индивидуалним парцелама, без плански успостављене
регулације улица у насељу.
потцелина А – 3 - површине делимично изграђене породичним стамбеним објектима,
у директном контакту са зеленим појасом Расине, атрактивног положаја на заравни,
тангира терасни одсек леве обале реке Расине.
ЦЕЛИНА 3-3 - ПРИОБАЛНИ ПОЈАС РАСИНЕ кога чине неизграђене површине, леве
обале реке Расине, зона регулације и левообални насип, са значајним потенцијалом
и атрактивним положајем, у погледу визура и позиције, у контакту са источним
прилазом граду из улице Видовданске. Овај простор до сада није значајније
органзован и ангажован у смислу уређења и коришћења.
Ова целина у функционалном погледу подељена је на 2 потцелине:
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потцелина Б - 1 - неизграђена површина обале реке у источном делу, од левообалног
насипа до терасног одсека Расине, углавном се користи као пољопривредно
земљиште или необрађене и запуштене површине са самониклом вегетацијом.
Планирано је уређење овог простора у складу са смерницама планова вишег реда,
увођењем садржаја спорта и рекреације, као и пратећих објеката и садржаја, осим у
појасу регулације корита Расине, где је забрањена изградња објеката.
потцелина Б - 2 - југоисточни део са изграђеним објектом бензинске станице - пумпа
за гориво, и делимично изграђена и насута површина у крајњем јужном делу са
стамбено пословним објектима и планираним развојем комерцијалних делатности.
ЦЕЛИНА (ОШ) - ОШ „Бранко Радичевић“, односно површина коју заузима постојећа
основна школа са изграђеним објектом школе, пратећим зградама и спортским
теренима, у ативном режиму коришћења, реализована према потребама извођења
наставе и одговарајућим капацитетима, планира се увођење садржаја, који ће
допринети савременијем образовању и унапређењу ове јавне функције у циљу
модернизације, енергетске ефикасности и усклађивања са савременим потребама
процеса наставе и плановима развоја основног образовања.

2.2. Планирана намена површина и објеката са билансом површина
Подручје обухваћено планом чини више урбанистичких целина и потцелина, у оквиру
опште стамбене зоне, са планираним допунским и пратећим наменама сродних и
компатибилних становању. Преовлађујућа намена у обухвату плана представља
породично становање и становање са делатностима. Посебну целину чини приобаље
реке Расине на источној страни комплекса, планиране за уређење као парковске
површине са спортско - рекреативним садржајима. Такође, посебну целину чини
површина око основне школе означена као целина - ОШ.
Планирана преовлађујућа намена површина је становање у оквиру опште стамбене
зоне, и то типа породично становање, где могу бити заступљене и др. компатибилне
намене: јавне и комерцијалне делатности, односно пословање, трговина, услуге и
друге делатности еколошки и фунционално примерене зони становања.
Становање као преовлађујућа намена планира се у оквиру урбанистичке целине 3.2
у подцелинама А-1, А-2 и А-3. Породични стамбени објекти су зграде са највише три
стамбене јединице. Максимална спратност објеката породичног становања је П+1+Пк
до П+2.
Урбанистички параметри породичног становања

Спратност

П+2

Тип објекта

Макс.
ИЗ (%)

Слободностојећи
Прекинути низ
Двојни

40/50

Мин.
П парц.
(м2)

Мин. ширина
фронта парц.
(м)

300/400

12

250

10

2 х 200

2 х 10

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег
објекта може бити минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање.
Дозвољени урбанистички параметри у том случају су: минимална ширина фронта
парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2 и то највише
укупно 2 стамбене јединице. Грађевинске линије за нову изградњу одређене су у
односу на регулацију приступне саобраћајнице и приказане у графичком прилогу.
Минимални проценат уређених зелених површина износи 20% од укупне површине
парцеле.
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Садржаји компатибилних намена, могу се организовати у приземним етажама
стамбеног објекта или у оквиру самосталног објекта на истој парцели.
Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%.
*могуће друге намене описане су у поглављу Делатности
Потцелина А-1: планирана намена
породично становање, спратност до П+2,
максимални ИЗ-40%, минимална површина парцеле 300м2 за слободностојеће објекте
и мин. ширина фронта парцеле према улици 12м. Положај грађевинске линије у
односу на планирану регулацију улица према графичком прилогу број 3.
Потцелина А-2: планирана намена породично становање, планирана спратност до
П+2, максимални ИЗ-50%, минимална површина парцеле 300м2 за слободностојеће
објекте и мин. ширине фронта грађевинске парцеле према улици 12м. Грађевинска
линија за нову изградњу дата је у графичком прилогу 3.
Потцелина А-3: планирана намена становање, становање високог стандарда,
спратност до П+2 (П+1+Пк) максимални ИЗ-30%, минимална површина парцеле
400м2, а најмања ширина фронта грађевинске парцеле је 12м за све типове
изградње, грађевинска линија за нове објекте у односу на регулацију планиране
улице је 3м.
У оквиру дозвољених урбанистичких параметара могу се градити други
објекти, као помоћни (гараже, оставе, бунари и слично) који су у функцији
главног објекта и чија намена не угрожава главни објекат и суседне
парцеле. У оквиру целине – А1 i A2 могућа је изградња објеката
компатибилне намене: пословање, услуге, занатска производња, агенције,
угоститељство и сл. у оквиру стамбеног објекта или као засебан објекат у
складу са дефинисаним урбанистичким параметрима за целину или
потцелину. У потцелини А2 у контакту са основном школом није дозвољена
изградња објеката и увођење садржаја, као што су спортске кладионице,
коцкарнице, кафе клубови и кафане, као и слично што претставља
директну супротност образовним садржајима у општем смислу.
Становање са делатностима
Планирано је уклањање постојећих дотрајалих објеката и дозвољене су све
интервенције на постојећим објектима са могућношћу изградње нових стамбених
објекта породичног становања. У оквиру ових структура могуће је део објекта до 40%
определити за делатности, које су сродне или компатибилне становању и не
угрожавају становање.
Планирани урбанистички параметри обезбеђују рационално коришћење простора са
слободним простором који се може користити за увођење додатних неопходних и
пратећих садржаја самим корисницима планираног објекта или у режиму ширег
коришћења обогатити садржаје ове градске зоне, посебно уколико се успостави веза
са слободним будућим парковским простором, суседног блока (потцелина - Б1).

Делатности
У потцелинама А1 и А2, у којима је претежна намена становање, могуће су све
занатско-услужне делатности као, допунске или пратеће намене, као што су мање
производне јединице, мања занатска производња и сл.
За изградњу објеката користе се урбанистички параметри дефинисани за претежну
намену урбанистичке целине у којој се објекти граде.
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На грађевинским парцелама уз производне, могу да се граде и помоћни објекти:
гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и слично.
У оквиру грађевинских парцела са изграђеним производним садржајима, забрањено
је складиштење и депоновање материјала и робе, што подразумева и: отпадни
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др.
Привредне делатности морају еколошки и функционално бити примерене зони у којој
се налазе.
Комерцијалне делатности
У потцелинама А1 и Б2, дуж Видовданске улице, могућа је изградња објеката
комерцијалне делатности (трговина, угоститељство, објекти у функцији туризма,
пословање и сл.) у функцији допунске и пратеће намене у оквиру становања или као
засебни објекти, спратности до П+2, који са стамбеним делом чини јединствену
целину и који предњом фасадом лежи на грађевинској линији.
За изградњу објеката користе се урбанистички параметри дефинисани за претежну
намену урбанистичке потцелине А1 и Б2.
У оквиру објеката комерцијалних делатности, може бити заступљено и становање.
Однос комерцијалних делатности према становању 80% : 20%.
На парцели је могућа изградња и помоћних објеката.
У оквиру грађевинских парцела са објектима комерцијалних делатности, забрањено
је складиштење и депоновање материјала и робе, што подразумева и: отпадни
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др.
Комерцијалне делатности морају еколошки и функционално бити примерене зони
становања.
Све грађевинске линије постојећих објеката, дуж улица ВИДОВДАНСКЕ И БИВОЉСКЕ,
поклапају се са регулационом линијом. За све нове објекте на слободним парцелама,
као и оне који се граде на изграђеним парцелама, грађевинска линија транслаторно се
повлачи у односу на регулациону за одстојање од 3,0м.
Мирујући саобраћај за сопствене потребе мора бити организован у оквиру
грађевинских парцела, изван јавне саобраћајне површине. Обзиром на дефицитарност
и просторну ограниченост постојећих саобраћајних површина у овом делу града, план
не омогућава изградњу додатних капацитета, како би се задовољила ова потреба
грађана.
Основна школа
Локација основне школе, објекат у области образовања /целина ОШ/, обухвата
површину од 17,557м2, комплекса - школског дворишта, са изграђеном школском
зградом, спратности П+1, отвореним спортским теренима и слободним површинама.
Комплекс школе реализован је на основу ДУП-а ОШ „Бранко Радичевић“ (Службени
лист општине Крушевац, бр.3/95 и 5/03).
Стандарди и општи услови за основну школу: минимална површина комплекса износи
25,0м2 по ученику у једној смени, укупна површина не може бити мања од 1ха за
потпуне основне школе, а површина под објектом је најмање 7,5м2 по ученику у
једној смени.
Максимална спратност објеката је П+2.
Постојећи изграђени објекти се задржавају са могућношћу доградње и
надградње до максималних урбанистичких параметара.
Планом се омогућава уређење слободног простора ове целине и отворених спортских
терена у складу са наведеним урбанистичким параметрима за основне школе, као и
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увођење компатибилних намена искључиво у функцији образовања, за које је могућа
израда УП.
Грађевинске линије нових објеката транслаторно се повлаче од регулационих,
независно од орјентације за 5м.
Спорт и рекреација
Објекти спорта и рекреације, у потцелини Б-1, планирани као систем, мреже
површина и објеката различитог карактера.
Зелену површина која по величини и положају (уз реку) има велики значај за град,
могуће је организовати за разноврсне активности у области рекреације: летњи
спортови (плаже, купалишта, базени). У овом простору је такође дозвољена
изградња игралишта, шетних стаза, простора за одмор и игру деце. Изградња
објеката високоградње сервисног карактера, а у функцији основне намене простора
дозвољена је само ван зоне заштите речног корита.
Друга важна улога овог простора је заштитна улога у смислу заштите речног корита.
У погледу санитарно-хигијенске улоге, због своје величине претставља значајан
елемент у регулацији микроклиматских фактора и филтрацији ваздуха.
Садржаји спорта и рекреације остварују се у отвореним објектима, намењеним
различитим категоријама корисника и ту спадају: различите врсте спортских терена,
бициклистичке, трим и шетачке стазе, простори за игру деце, фитнес справе на
отвореном, терени за мини голф и др.
Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња објеката пратећих садржаја
(свлачионице, остава за реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П.
Табела бр 4. – Биланс површина грађевинског земљишта - ПЛАНИРАНО

ЦЕЛИНА

ПОТЦЕЛИНА

ПОВРШИНА
(м²)

ИНДЕКС
ЗАУЗЕТОСТИ
%

ИНДЕКС
ИЗГРАЂЕНОСТИ

А-1

77223

50

1,2

A-2

43085

50

1,2

A-3

27605

50

1,2

Б-1

32127

/

1,2

Б-2

10264

50

1,2

17577

30

1,0

3.2

3.3

ОШ
Укупно:

207881
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2.3. Услови за уређење и изградњу површина јавне намене
У обухвату плана детаљне регулације за површине јавне намене опредељује се:

Локација Основна Школа „Бранко Радичевић“: јавна функција – установа основног
образовања
Објекат је изграђен 80-их година и није значајно реконструисан у новијем периоду;
опремљен за намену која подразумева јавно коришћење, у овом случају основну школу.
Планом се овај објекат задржава.
Све интервенције и други радови, који се у складу са законом дефинишу као изградња, на
овом објекту се могу изводити у складу са правилима грађења утврђеним овим планом.
На слободним површинама могућа је изградња или доградња нових објеката, искључиво у
функцији основног до укупне заузетости од 30%, рачунајући без површина партерног
урађења и отворених спортских терена.
Аналитички подаци који дефинишу површине за јавну намену, дате су у текстуалном делу
плана као посебан прилог и приказани у графичком прилогу бр.3 - План грађевинских

парцела јавне намене.



Саобраћајне површине – постојеће и планиране саобраћајнице различитог ранга

Све интервенције могуће су на основу параметара, датих у поглављу 2.5. Услови за
уређење инфраструктуре.

2.4. Попис парцела и локација за јавне површине и објекте јавне намене
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4460, 4462,
4461 и целa к.п.бр.4459.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 се састоји од делова катастарских парцела бр.:4433,
4434/1, 4432/1 и 4431.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4418, 4417,
4416, 4415/1, 4914, 4913/2, 4912 и 4910.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 се састоји од дела катастарских парцела бр.: 4898, 4897,
4913/1, 4896/3, 4896/2 и 4896/1;
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4882 4883,
4886/1 и 4884;
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4890/2,
4890/3, 4890/4, 4890/5, 4890/6, 4894/1, 4893, 4892, 4891/3, 4891/2, 4891/1 и целе к.п.бр.
4890/8.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4891/1,
4891/2, 4891/3, 4892, 4893, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928 и целе к.п. бр. 4894/2 и 4895.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4964 4967
4958 4957 4956 и 4955.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 за регулацију реке Расине, се састоји од делова
катастарских парцела бр.: 4943/1, 4945, 4946, 4952, 4970/1, 4970/2 и 4970/4 и целе к.п.
бр. 4971, 4951, 4950, 4949, 4948 и 4947.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4939,
4937/1, 4937/3, 4938/1, 4938/2, 4941/1, 4414, 4411/1, 4394/1, 4394/4, 4392/1, 4392/2,
4391/2, 4391/1, 4390/2, 4390/1, 4387, 4942/2, 4940/8, 4940/6, 4940/7, 4941/9, 4940/5 и
целе к.п.бр.4390/3, 4391/3, 4392/3, 4941/3, 4942/3, 4941/4, 4940/3, 4940/4.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 11 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4922/4,
4922/3, 4936/1 и 4414.
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ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4922/6,
4922/5, 4922/8, 4922/7, 4922/9, 4922/10, 4922/11, 4922/12, 4922/13, 4922/14, 4922/15,
4922/16, 4922/17, 4922/18, 4922/20, 4919/1, 4918/1 и 4922/21.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 13 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4922/1,
4922/2, 4924, 4894/1, 4890/7, 4889, 4886/5, 4886/1, 4879, 4900/1, 4914, 4916/3, 4415/2,
4432/2, 4406/2, 4413/1, 4414, 4420/2, 4900/2, 4896/1, 4898, 4922/6, 4922/21 и целих
к.п.бр. 4454/2, 4452/2, 4449/2, 4448/2, 4447/3, 4452/2, 4444/2, 4442/4, 4442/5, 4440/2,
4438/2, 4436, 4410/2, 4409/3, 4408/3, 4405/2, 4407/2, 4406/4, 4434/2, 4412/4, 4412/5,
4413/3, 4919/2, 4918/2, 4917/2 и 4906/2.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 14 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4403,
4411/1 и 4410/1.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 15 се састоји од делова катастарских парцела бр.:4387 4409/2
4403 4388/1 и целе к.п.бр.: 4396/3.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 16 се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4413/1 и
4414.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 17
школа).

се састоји од катастарске парцеле бр.: 4403 (Основна

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 18 се састоји од делова катастарских парцела бр.:4876 и
4874/2.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 19 се састоји од делова катастарских парцела бр.:4473, 4470,
4471, 4472 и 4404/1.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 20 се састоји од целе катастарске парцеле бр.:4392/5;
све КО Крушевац.

2.5. Услови за уређење инфраструктуре
Регулација мреже саобраћајних површина са нивелацијом терена
У функционалном смислу улице Видовданска и Бивољска представљају ободне
саобраћајнице за посматрани простор, којима се одвија транзитни саобраћај, а такође
служе и за непосредни приступ до парцела корисника, док све остале улице служе као
приступне саобраћајнице и за одвијање унутарблоковског саобраћаја.
Елементи регулације саобраћајница дефинисани су у односу на ранг или функционални
значај што је приказано на графичком прилогу бр. 3, са карактеристичним профилима.

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су могући према условима овог Плана и у
складу са сагласностима које ће корисници прибавити од надлежног управљача пута.

Техничке карактеристике саобраћајница
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предвиђено је да се улице Видовданска
(државни пут првог Б реда број 38.), од стационаже км 7+137 до стационаже км 7+661 и
Бивољска улица задржавају са постојећим габаритима, а за остале улице су предвиђене
следеће измене:

Улица Васе Пелагића (спаја се са улицом Метохијском) за двосмеран саобраћај са
две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима ширине
1.50 метара (прикључак на државни пут првог Б реда бр.38 на стационажи км 7+401);

Део улице Бранка Радичевића за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке,
ширине коловоза 5.50 метара (у делу улице је планирано паралелно паркирање), са
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тротоаром ширине 1.50 метара са једне стране и ивичњаком ширине 0.25 метара са друге
стране;

Део улице Бранка Радичевића за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном
траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

Део улице Метохијске за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине
коловоза 5.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

Део улице Метохијске за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком,
ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

Улица Симе Марковића за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком,
ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара(прикључак
на државни пут првог Б реда бр.38 на стационажи км 7+504);

Улица Темнићка (са проширењем до улице Бранка Радичевића) за једносмеран
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним
ивичњаком ширине 0.25 метара;
Нове саобраћајнице предвиђене Планом су планиране са следећим елементима:

планирана саобраћајница (О3 – О4) за једносмеран саобраћај са једном
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине
0.25 метара;

планирана саобраћајница (О11 – О14) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне
траке, ширине коловоза 5.00 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

планирана саобраћајница (О15 – O16) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне
траке, ширине коловоза 5.00 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

планирана саобраћајница (О10 – O15 - О11 – улица Темнићка) за једносмеран
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним
ивичњаком ширине 0.25 метара;

планирана саобраћајница (ул. Видовданска – О11) за једносмеран саобраћај са
једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком
ширине 0.25m;
Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз.
Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности
од ранга ободне саобраћајнице.

Посебне обавезе коридора и улица према јавном саобраћају, бициклистичком
саобраћају, кретању пешака
Кретање возила јавног градског превоза одвија се у ободним саобраћајницама.
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално кретање са моторним саобраћајем.
За кретање пешака предвиђене су посебне површине (тротоари, пешачке стазе и сл.).

Посебне обавезе према кретању особа са посебним потребама
На радијусима укрштања ободних саобраћајница као и интерних унутарблоковских
саобраћајница са ободним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) предвиђају се
прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза, као и прилази објектима јавне
намене у складу са Правилником.

Паркирање
Паркирање и гаражирање возила планира се на парцелама корисника, са обавезом
остварења капацитета сходно намени и врсти делатности која се обавља на истим.
Паркирање на коловозу саобраћајница на простору плана није дозвољено.
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Услови за изградњу бициклистичких и пешачких стаза као и аутобуских
стајалишта поред државних путева
Бициклистичке и пешачке стазе поред предметних путева потребно је пројектовати:






у складу са стандардима, утврђеном грађевинском конструкцијом, која
задовољава одредбе у тачки 5.2 Правилника о условима која са аспекта
безбедности саобраћаја морају испуњавати путни објекти и други елементи јавног
пута (“Сл.гл.РС”, бр. 50/11),
са размотреним и пројектно разрешивим свим аспектима коришћења и несметаног
приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних –
хендикепираних особа;
са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или
пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу;
са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и пешачког
саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања
постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити
позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну сигнализацију.

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно безбедно у складу са саобраћајно
безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чланом 70. и 79.
Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, број 101/2005).

Услови за постављање инсталација поред државних путева
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима
(“Сл.гл. РС”, број 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација,
топловод, железничка пруга, и други слични објекат, као и телекомуникациони и електро
водови, инсталације, постројења и слично, по претходно прибављеној сагласности
управљача јавног пута који садржи саобраћајно – техничке услове.
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро
путеви – својина Републике Србије и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд воде као
корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника.

Општи услови за постављање инсталација:



предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и
изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције
постојећих и изградње додатних раскрсница,
траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.

Услови за укрштање инсталација са путем:





да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза),
увећана за по 3,00 m са сваке стране,
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте
заштитне цеви износи 1,00 m.

Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови
поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
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Услови за паралелно вођење инсталација са путем:





планиране инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице
путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза
уколико се тиме не ремети режим одводњавања колово за.
на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека
или насипа, кроз јаркове или локације које могу бити иницијалне за отварање
клизишта.

Нивелационо решење
Нивелационим решењем дефинисани су нивелациони услови на изграђеним и планираним
саобраћајним површинама и извршено њихово усклађивање.
Основна нивелациона решења приказана су у графичком прилогу бр.2 План намене

површина са регулацијом,

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се применом попречних и подужних
падова према графичкој документацији.
Нивелационо решење саобраћајнице условљено је начином прикључка приступне
саобраћајнице на ул. Видовданску и ул. Бивољску. Делимично су и асфалтиране ул.
Бранислава Стефановића и ул. Светислава Пејчиновића.
Ради добијања што бољег нивелационог решења узето је у обзир и конфигурација терена,
хидротехнички услови као и прописани технички стандарди.
Новопланиране саобраћајнице приказане су графички као саобраћајно, регулационо и
нивелационо решење, са апсолутним котама у тачкама осовине прелома саобраћајнице,
уздужним падовима и растојањима. Уздужни падови се крећу од 0.2% на делу постојећег
асфалта до 2.90%.
Из нивелационог плана и на основу идеја сагладавања планираних саобраћајница, може
се закључити да све саобраћајнице испуњавају прописане техничке услове, па су самим
тим техничке оправдане и могуће. Из срачунатих просечних падова терена на овом
подручју може се закључити да је предвиђена намена површина узела у обзир природне
услове – конфигурацију терена.
Хидротехничке инсталације
Водоводна мрежа
На основу претходних услови издатих од стране ЈКП “Водовод-Крушевац” и општих
техничких услова следи:
 Све новопланиране водове извести у складу са важећим техничким прописима и
плановима у оквиру глобалне стратегије видоснабдевања града Крушевца.
 Сваки прикључак на на главни напојни вод мора се обавити у водоводном шахту са
вентилима за случај интервенције током одржавања.
 Реконструисати целокупну водоводну мрежу на простору плана недовољног
пречника као и замена свих азбест-цементних цеви.
 Траса новопланираних цевовода треба да се поклапа са трасом постојећих водова.
 За све новопланиране цевоводе спољног развода водоводне мреже употребити
цеви за радне притиске 10 Бара.
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 Пречник новопланиране мреже усвојити Ø100мм као минимални, а у складу са
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара и
Закон о заштити од пожара (“Сл. Гласник РС", br. 111/2009 год.).
 На постојећим и реконструисаним деоницама мреже планирати постављање
надземних противпожарних хидраната Ø80мм на максималном међурастојању не већем
од 150 м, а према распореду у датом графичком прилогу. Постојеће подземне хидранте
треба држати у исправном стању.
 На ову мрежу прикључити унутрашње хидрантске и санитарне мреже појединих
објеката са реконструкцијом шахтова и водомера у њима уколико је потребно.
Фекална канализација
Изведена фекална канализација на простору плана у потпуности задовољава садашње и
потребе новопланираних и надограђених објеката.
У свим новопланираним улицама предвиђена је изградња фекалне канализације са
уливом у постојећу мрежу колектора.
Планира се задржавање целокупне фекалне мреже са реконструкцијом деоница са
недовољним пречником и падом или лоше изведених деоница.
Нове деонице канализације извести од ПВЦ канализационих цеви са шахтовима на
максималном растојању 160Д, односно на свим скретањима, прикључцима и преломима
нивелете.
Пречници, падови и смерови падова као и положај фекалних колектора по улицама дат је
на ситуацији.
Планирана је изградња потисног вода Ø250мм фекалне канализације у зони Паруновачког
моста која би се улила у Бивољски колектор пречника Ø500мм на укрштају улица
Видовданске и Животе Стојадиновића.
Атмосферска канализација
Постојећа атмосферска канализација у улици Веце Корчагина (АБ Ø600мм ) и Бивољски
колектор ( АБ Ø1000мм ) у улици Момира Петровића могу да приме све атмосферске воде
са простора који обухвата овај план детаљне регулације.
Планира се изградња колектора атмосферске канализације у свим улицама где није
изграђена са уливом у већ изграђене колекторе
Одвођење атмосферских вода са саобраћајница, слободних површина и објеката треба
решити системом атмосферске канализације у складу са следећим условима:

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

Атмосферску канализацију извести од цеви пројектованог пречника према
хидрауличком прорачуну.


Сливничке везе треба да су минималних димензија Ø 200 мм


Шахтови треба да су армирано-бетонски Ø 1000 мм са таложником. Шахт
темељити на плочи минималне дебљине 15 цм.


Сливници треба да су од армирано-бетонских цеви Ø 500 мм са таложником.



На сливнике монтирати двоструке сливне решетке.


При пројектовању и извођењу радова придржавати се свих важећих техничких
прописа за ову врусту објекта.
Положај објеката, трасе и капацитета према графичком прилогу лист бр.5 ПЛАН

ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, Р 1:1000
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Због успора који се повремено може створити у градском колектору применити неопходне
техничке мере или посебне услове при пројектовању/изради техничке документације.

Електроенергетика
Потребне једновремене снаге за планирани пословни простор рачунамо према потреби од
140W по м2 бруто развијене површине планираног пословног простора и уз фактор
једновремености К=0,6, према следећем обрасцу
Pjg

=

p

x

S

x

k

где је (к) фактор једновремености, (S) бруто развијена површина планираног пословног
простора и (p) потребна снага по м2 бруто развијених површина
Максималну годишњу једновремену снагу за планиране стамбене јединице рачунамо
према обрасцу
0,35
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x
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-
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1,015

n
где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) година за коју рачунамо потребну
снагу
На основу претпостављених површина новопланираних пословних објеката
претпостављеног броја новопланираних станова, потребна је једновремена снага

и

Pj=1379,79kW
Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи конзум, задржавају се на садашњем
нивоу.
Овим планом је предвиђен оптималан број трафостаница 10/0,4к\/ 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 1379,79kW, за напајање новопланираних
објеката у границама предметног плана електричном енергијом потребно је изградити
две (2) нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске водове
10кV.
Постојећу НН мрежу која је изведена са Al-če проводницима на дрвеним стубовима
заменити са СКС-ом на бетонским стубовима. Стубове постојеће НН мреже који су
угрожени изградњом нових саобраћајница изместити у тротоаре истих.
Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени основни светлотехнички услови уз
усаглашавање са прописима енергетске ефикасности.
Трасе електроенергетских водова дате су у графичком прилогу лист бр.4. План електро и

телекомуникација Р 1:1000.
ТК МРЕЖА

Овим планом је предвиђена изградња нове ТК мреже за новопланиране пословне и
стамбене објекате.
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Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу лист бр.4. План електро и телекомуникација

Р 1:1000.

Енергофлуиди
Снабдевање објеката топлотном енергијом за грејање, припрему санитарне топле воде и
хлађење планирано је из следећих извора: обновљиви извори енергије и природни гас.
Предметно планско подручје (према ГУП-у) планирано је за гасификацију.
У комплексу ПДР изведена ја дистибутивна гасна мрежа (ДГМ) "Крушевац-центар" за
насеље Бивоље, од ПЕ цеви пречника ПЕ-40мм, и ПЕ-90мм,

ПЕ-90мм је повезан, са једне стране на МРС "Колонија", а са друге стране на
МРС"Парк".
У делу плана где је
гасовод, уколико је
нивелете коловоза,
коловозне површине

предвиђена изградња нових саобраћајница а већ постоји изграђен
кота постојећег гасовода мања од једног метра од пројектоване
предвидети механичку заштиту гасовода или измештање ван
уколико за то постоје просторне могућности.

Трасе планираног гасовода извести према графичком прилогу и то на дубини од 1,3
метара од нивелете коловоза новопланираних саобраћајница.
Трасе, мрежа и објекти приказани су на графичком прилогу бр.4. План објеката мреже
инфраструктуре са синхрон планом.

2.6. Услови за уређење зеленила
Постојеће зеленило чини зеленило окућница, дворишта основне школе и других установа
и предузећа као и неуређене површине са самониклом вегетацијом.
Планом су дефинисане следеће површине зеленила:

Заштитно зеленило уз корито реке Расине у обухвату Плана, планира се као парковска

површина величине око 12ха. Осим хигијенско-санитарне улоге овај простор пружа
могућност за организовање садржаја рекреације, игре и одмора становника.
Специфичност парка је положај уз реку који условљава пре свега садржаје везане за воду
и летње спортове.

Линеарно зеленило се планира у виду дрвореда на саобраћајницама са тротоарима

ширине једнаке и веће од 1,5м, са циљем визуелне заштите, маскирања и ублажавања
буке, естетског обликовања простора и регулисања микроклиматских елемената.

Остале зелене површине 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.
За све интервенције на уређењу планираног зеленила за јавно коришћење неопходна је
израда пројеката партерног уређења, који по потреби садржи елеборат о фитосанитарној
заштити.
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2.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта
неопходан за издавање локацијских, односно грађевинских дозвола
Комунална опремљеност грађевинског земљишта подразумева постојање насељске мреже
основне комуналне инфраструктуре, односно да свака грађевинска парцела има излаз на
јавну саобраћајну површину у оквиру које је изграђена или планирана водоводна,
канализациона, електроенергетска мрежа.
На простору плана остварен је већи степен комуналне опремљеноси, јер је поред основне
насељске мреже изграђена телекомуникациониона мрежа, мрежа уличне расвете и
дистрибутивна гасоводна мрежа.
Степен комуналне опремљености у границама обухвата плана је такав да омогућава
издавање локацијских услова, односно грађевинских дозвола.

2.8. Услови и мере заштите планског подручја
Услови и мере заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина
и заштите културног наслеђа
План заштите и ревитализације третира градитељску баштину на нивоу стратешког
планирања, а на основу евиденције објеката и целина са споменичким вредностима.
На основу Закона о културним добрима планиране мере заштите односе се и на културна
добра која уживају претходну заштиту до проглашења за културно добро.
Генерална валоризација градитељског наслеђа дата је Елаборатом заштите градитељског
наслеђа урађеног за потребе израде ГУП-а Крушевац (јануар 2014.г.) од стране надлежне
Службе заштите Завода за заштиту споменика у Краљеву и на подручју плана нема
заштићених ни евидентираних објеката који представљају културно добро или
амбијенталну целину. Обавезни услови заштите односе се на поступање у складу са
Законом о културним добрима при извођењу радова или других интервенција у простору.
Услови и мере заштите природе и природних добара
Подручје Плана се не налази унутар заштићеног природног добра за које је спроведен
или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошких мрежа,
нити у простору евидентираних природних добара. Сходно томе, Решењем 03 бр. 020-73/2
Завода за заштиту природе издати су услови који се односе на заштиту природе, који су
узети у обзир приликом зраде Плана уклапањем у планска решења и дефинисане
урбанистичке параметре.
Основне мере заштите природе:
 забрањено је планирати промене постојећег режима површинских и подземних вода
и извођења било којих радова без одговарајућих услова и сагласности надлежних
институција;
 забрањено је ремећење и мењање правца тока Расине, преграђивање водотока,
ширење грађевинског подручја ка обалама, односно примена свих мера којима се
забрањује затварање миграторних путева водених животиња, као и забрана свих
радова у обалном појасу који могу угрозити стабилност и морфологију обале, а све у
циљу одржавања физичке структуре обала;
 приликом пројектовања нових објеката водити рачуна да се исти уклопе у
амбијенталну целину простора;
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 забрањено је испуштање отпадних вода и одлагање свих врста отпада у водотоке и
земљиште;
 забрањено је извођење свих радова који могу изазвати ижењерскогеолошке процесе,
а у случају да дође до појаве ерозије исл., инвеститор је у обавези да хитно предузме
одговарајуће антиерозионе мере;
 планирану рагулацију тока реке Расине извести у што већој мери на тзв. натуралан
начин, уз употребу природних материјала, као што су земља и камен;
 уколико се приликом извођења радова или других активности на простору плана
наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали...)
која би могла бити заштићена прородна вредност, обавеза је да у року од осам дана
обавести надлежно Министарство за послове заштите животне средине и предузме
одговарајуће мере у складу са прописима.
Услови и мере заштите животне средине
За овај план надлежно Одељење Градске управе, а у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину долело је Одлуку о не изради стратешке процене
утицаја на животну средину која је саставни део одлуке о изради предметног плана.
На основу анализе постојећег стања просторних односа предметне локације са
окружењем и планираних активности, на подручју плана нема и нису планирани објекти
или пројекти који могу имати негативан утицај на животну средину и здравље људи. У
циљу даљег развоја и спречавања еколошких конфликта на простору плана у складу са
принципима одрживог развоја дефинисане су опште мере заштите и посебна правила за
превенцију и компензацију негативних утицаја.
У реализацији овог плана, а у циљу заштите животне обавезно је поштовати одговарајући
услови и мере заштите, које се могу постићи применом дефинисаних урбанистичких
параметара, одговарајућом комуналном опремљеношћу земљишта и уређењем
планираних слободних и зелених површина.
Смернице и мере заштите животне средине:
 подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената (планирана
гасификација насеља), обновљивих извора енергије и повећање енергетске
ефикасности;
 смањење броја индивидуалних котларница и ложишта (планирано прикључење
објеката на дистибутивну гасификациону мрежу);
 формирање дрвореда код саобраћајница свих рангова и озелењавање свих
површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа) и уређење слободних
површина у циљу корекције аерозагађења и појаве буке;
 мониторинг квалитета ваздуха, објављивање резултата и информисање јавности и
надлежних институција, у складу са важећим прописима;
 обавезно је поштовање овим Планом дефинисаних правила уређења и грађења и
посебних услова надлежних органа и предузећа;
 намена површина планирана је у складу са еколошким капацитетом уз обавезу
повећања површина под зеленилом и обавезу уређења приобаља Расине у складу
са водним условима надлежног предузећа;
 у претежно стамбеним зонама не могу се обављати делатности и користити уређаји
који могу да повећају ниво буке, који је утврђен за ту зону на основу посебних
прописа и аката (Одлука о мерама заштите од буке);
 регулацију обале и водотока Расине уредити на „натуралан“ начин, што
подразумева употребу природних материјала као што су камен и земљани
затрављени насипи и зелени појасеви високе вегетације;
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 адекватно управљање отпадом подразумева организовано сакупљање, транспорт,
третман и одлагање комуналног отпада, као и правилно поступање са свим врстама
отпада у складу са локалним планом, преко надлежног комуналног предузећа;
 обавезно је постављање судова за сакупљање отпада (контејнери, канте и корпе)
уз примену принципа примарне селекције у складу са правилима и стандардима;
 забрањено је депоновање отпада изван места која су одређена за то, као и изван
судова за сакупљање отпада;
 обавезан је третман свих отпадних вода (комуналних, технолошких и потенцијално
зауљених атмосферских) до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент и
формирање катастра загађивача;
 обавезно је успостављање комуналног реда и одржавање комуналне хигијене;
 забрањена је изградња супротно планираној намени, у заштитним зонама коридора
инфраструктуре, у плавним зонама, на доказаним геолошки нестабилним теренима
и сл.
 за све пројекте и радове који могу имати утицај на животну средину (који су
обухваћени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину) у поступку добијања дозвола и изради пројектно - техничке документације
обавезно је преко надлежног Одељења поднети Захтев о потреби процене утицаја
на животну средину у складу са важећим прописима који регулишу ову област.
Правила за поступање са комуналним отпадом:
Сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада са подручја Плана организовано је
преко надлежног комуналног предузећа ЈКП Крушевац, у складу са прописима и Локалним
планом управљања отпадом.
Обавезно је постављање одговарајућих судова за сакупљање отпада уз поштовање
принципа примарне селекције. Места за судове - контејнере за сакупљање отпада
предвидети ван јавне саобраћајне површине.
Стандард за сакупљање комуналног отпада стамбених блокова је суд - контејнер,
запремине 1100l, димензија 1,37х1,20х1,45m, а потребан број се одређује помоћу
норматива један контејнер на 800m2 корисне површине. Контејнери се постављају на
избетонираним платоима или посебним нишама у оквиру грађевинске парцеле. До судова
треба обезбедити прилаз за комунална возила, тако да максимално гутање контејнера
износи 15,0m без степеника и са успоном до 3%. За сакупљање отпада који може да се
рециклира, обавезно је постављање посебних контејнера. Минимална ширина
једносмерне приступне саобраћајнице износи 3,5m са осовинским притиском од 10 тона, а
у случају слепих улица неопходно је изградити окретнице, јер није дозвољено кретање
возила уназад.
Објекти који имају туристичку, комерцијалну и спортско - рекреативну намену, морају
имати посебне просторије за привремено одлагање комуналног отпада у оквиру објекта
са обезбеђеним приступом за комунално возило (преко рампе). Величина просторије се
утврђује према броју корисника, као засебна целина, без прозора, са електичним
осветљењем, са текућом водом, холендером и Гајгер сливником и решетком у поду, ради
одржавања хигијене.
У случајевима када није могуће организовати просторију у оквиру објекта обавезна је
изградња објеката за смештај судова за одлагање комуналног отпада. Минимални
габарити у том случају, за смештај једног контејнера износе 2,5х2,0м, чисте унутрашње
висине од 2,2м, постављен на бетонску подлогу, подигнут 15цм, конструкција и зидови од
дрвени.
За сакупљање отпада који може да се рециклира (папир, стакло, амбалажа, пластика и
сл.) поставити специјалне судове, у складу са наведеним нормативима и условима ЈКП.
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Комунални отпад на микролокацијама и површинама јавне намене сакупља се
постављањем корпи за смеће.
План обухвата делове грађевинског подручја, који су намењени породичном становању
малих густина и који су унапређени у односу на постојеће стање у циљу рационалнијег
коришћења изграђених инфраструктурних система. Ради стварања комфорнијег
окружења, као допунске намене уводе спортско рекреативни садржаји и
зеленило/парковске површине, који доприносе унапређењу квалитета животне средине
уопште.

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 урадити главни пројекат заштите од
пожара.
Релативно мала спратност објеката омогућава брзу и ефикасну евакуацију становништва
и материјалних добара из објеката док слобоне површине у оквиру плана представљају
противпожарну преграду и простор на коме је могуће извршити евакуацију становништва
и материјалних добара.
Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала и
морају бити снадбевени одговарајућим средствима за гашење пожара према главном
пројекту заштите од пожара.
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара објекти се морају реализовети сагласно
Закону о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15), Правилнику о
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ",
бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима за хидрантсу мрежу за
гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91), 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), и осталим важећим прописима из
ове области.
Саставни део Плана су и предходни услови за зашиту од пожара издати од стране
Министарства унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу 07/19 бр.217-92/15 од 16.04.2015 год.
Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама
са инвалидитетом
Приступачност се односи на планирање нових објеката и простора, пројектовање и
изградњу и доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и адаптацију постојећих
објеката када је то могуће у техничком смислу.
Обавезни елементи приступачности су: елементи приступачности за савладавање
висинских разлика; елементи приступачности кретања и боравка у простору – стамбене и
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стамбено – пословне зграде и објекти за јавно коришћење; елементи приступачности
јавног саобраћаја.
При пројектовању објеката и приступних површина објектима јавних функција и вишепородичног становања 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 уз поштовање одредби Закона о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом.

2.9. Мере енергетске ефикасности објеката
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је примена одговарајућих мера за уштеду енергије и топлотну заштиту, енегетски
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења укупне
потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области. Избором
одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као и одговарајућих
конструктивних и заштитних материјала и система грејања, може се постићи енергетска
повољност објекта.
Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности прилоком пројектовања и изградње
објеката:


извођење грађевинских радова на објектима, у циљу повећања енергетске
ефикасности - изолација, замена прозора, ефикасно грејање и хлађење у складу
са прописима;



примена енергетски ефикасне јавне расвете;



приликом пројектовања и реализације објеката јавне намене, обавезна је примена
и уградња материјала у складу са прописима о енергетској ефикасности;



побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације - уградњом
фреквентних регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја.
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. Општи урбанистички услови за парцелацију, регулацију и изградњу
Услови парцелације или препарцелације
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној
површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.
Грађевинска парцела има по правилу облик правоугаоника или трапеза. Изузетак може
бити у случају када то подразумева постојеће стање, постојећи терен или тип изградње.
Услови за формирање грађевинске парцеле дефинисани су регулационом линијом према
јавној саобраћајној површини, границама према суседним парцелама и преломним
тачкама, које су одређене геодетским елементима.
Грађевинска парцела мора имати приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена
или је планирана овим планом.
Минимална површина парцеле и минимална ширина парцеле за сваку планирану намену, а
према типологији градње, дефинисане су посебним урбанистичким условима.
Уколико грађевинска парцела има неправилан облик, пресек регулационе линије и бочних
граница парцеле представља минималну ширину парцеле (фронт према улици).
Општи услови регулације
Регулациона линија и појас регулације
Регулациона линија јесте линија разграничења између површине одређене јавне намене и
површина предвиђених за друге јавне и остале намене.
Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже.
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Најмање дозвољене ширине појаса регулације по врстама саобраћајница:


стамбена улица ....................................... 9м



секундарна саобраћајница ................. 7,25м



колски пролази /двосмерно/ .............. 5,5-6м



пешачки прилази .................................... 4м

Насељска (примарна и секундарна) мрежа комуналне инфраструктуре поставља се у појасу
регулације.
Грађевинска линија и положај објекта на парцели
Положај објекта на парцели дефинише се грађевинском линијом у односу на:


регулациону линију,



бочне суседне парцеле и



унутрашњу суседну парцелу.

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је
дозвољено грађење основног габарита објекта.
Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:


не ометају функционисање објеката на парцели,



не ометају формирање инфраструктурне мреже на парцели и



не угрожавају функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним парцелама.

Грађевинска линија подземних етажа или објеката може се утврдити и у појасу између
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, као и у унутрашњем дворишту изван
габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе
парцеле. Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са грађевинском линијом приземља.
Подземне и подрумске етаже могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле,
али не и регулациону линију према јавној површини.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне гараже, подземни пешачки пролази и
сл.), подземна грађевинска линија утврђује се у појасу регулације.
За изградњу објеката јавне намене (надземни пешачки пролази, надземне пасареле и сл.),
надземна грађевинска линија утврђује се у појасу регулације.
Грађевинска линија, дуж улица ВИДОВДАНСКЕ И БИВОЉСКЕ, поклапа се са
регулационом линијом која је обавезујућа како за новопланиране објекте, тако
и за постојеће који се реконструишу и дограђују. За све нове објекте на
слободним парцелама, као и оне који се граде на изграђеним парцелама,
грађевинска линија транслаторно се повлачи у односу на регулациону за
одстојање од 3м. На постојећим објектима у појасу 3м од регулације, могу се
вршити интервенције искључиво у постојећим вертикалним и хоризонталним
габаритима, односно изводити радови на санацији истих. Бочне грађевинке
линије за новопланиране објекте утврђују се на основу правила
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која важе за отворе на фасадама суседних објекат, односно орјентацију.
Изузетно ово растојање може бити мања уз обавезу прибављања обостране
сагласности власника суседних парцела.
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.
Међусобна растојања између објеката и граница парцела
Међусобна удаљеност нових објеката, осим полуатријумских објеката и објеката у
непрекинутом низу је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе
суседне парцеле
Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом
се у складу с одредбом става 1. овог члана, обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је
за:

1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,50 м;
2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50 м;
3) двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 4,00 м;

За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају
реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених
просторија.
За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито
од вредности утврђених у ставу 1. овог члана, могу се нови објекти постављати и на
растојањима која су ранијим правилима постављена и то:
1) слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,00 м;
2) слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације - 3,00 м.
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног
пролаза, до границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима према врсти
изградње у складу с овим параметрима.
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Општи услови изградње
Планом је дефинисана могућност изградње објеката у функцији претежних и пратећих
оквиру следећих намена:


становање,



комерцијалне делатности,



привредне делатности,



јавне функције,



комуналне делатности,



зеленило,



спорт и рекреација.

Поред објеката у функцији претежне и пратеће намене, на подручју плана могу се градити и
објекти компатибилних намена које су планом дефинисане као допунске.
Без озира да ли се граде као самостални или у склопу стамбених објеката, за објекте
комерцијалне и привредне делатности примењују се исти урбанистички параметри,
хоризонталне и вертикалне регулације, који важе за стамбене објекте
Промена намене површина мора бити у складу са планом.
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим
наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.
Забрањена је изградња објеката чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима,
отпадним водама и другим штетним дејствима или визуелно могла да угрози основну намену
простора.
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.
Урбанистички показатељи дати су као максималне дозвољене вредности које се не могу
прекорачити и односе се на:


Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) јесте збир површина свих надземних
етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних
зидова (са облогама, парапетима и оградама).



Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте однос бруто развијене грађевинске
површине (БРГП) изграђеног или планираног објекта и укупне површине
грађевинске парцеле.



Индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле,
изражен у процентима (%).



Максимална спратност објеката, као параметар којим се одређује висинска
регулација, дефинисана је, по планираним наменама.

34

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:


у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске
парцеле),



у прекинутом низу или једнострано узидани “двојни” (објекат на парцели додирује
само једну бочну линију грађевинске парцеле,



као слободностојећи ( објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле),



као полуатријумски (објекат додирује три границе грађевинске парцеле).

Вишеспратни објекат не сме својим положајем утицати на смањење директног осунчања
другог објекта, више од половине трајања његовог директног осунчања.
Висина објеката
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим
кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом).
Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања обавезно ускладити са
карактером тла.
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини
регулације. Релативна висина је:


на релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте
са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом),



на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте
до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,0м - растројање
од нулте коте до коте слемена, односно венца,



на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте
до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - растројање од коте
нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко
2,0м,



на терену у паду са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од
коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена
(венца),



на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта се
утврђује применом одговарајућих предходних тачака,



висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног
објекта,



висина надзидка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м, рачунајући од
коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне косине, а
одређује се на месту грађевинске линије основног габарита објекта и као таква
мора се појавити на најмање 50% дужине сваке фасаде објекта,



висина новог објекта не сме бити већа од 1,5 ширине регулације улице, односно
растојања до грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ изграђеним насељима (дефинисана регулација).

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута,
односно према нултој коти објекта и то:

35



кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута,



кота приземља може бити највише 1,2м виша од нулте коте,



за објекте на терену у паду са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа
од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м нижа од коте
нивелете јавног пута,



за објекте на терену у паду са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота
приземља објекта одређује се применом одговарајућих тачака овог поглавља,



за објекте који у приземљу имају нестамбену намену кота приземља може бити
максимално 0,2м виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава се унутар
објекта).

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели
На истој грађевинској парцели дозвољава се изградња више објеката, исте или
компатибилне намене.
На истој грађевинској парцели дозвољава се изградња помоћних, економских као и
објеката који су у функцији главног објекта.
При утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле,
урачунава се површина свих објеката на парцели.
Грађевински елементи објекта
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:


излози локала - 0,30м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,0м
(испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу),



транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – максимално 2,0м по целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, односно 1,0м од спољне ивице тротоара,



платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,0м од спољне
ивице тротоара на висини изнад 3,0м, а у пешачким зонама према конкретним
условима локације,



конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, односно 1,0м од спољне ивице
тротоара.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60м, односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м. Хоризонтална пројекција
испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Хоризонтална пројекција испада не сме да се нађе у равни коловоза.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова)
на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи начин:


на делу објекта према предњем дворишту – 1,20м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
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на делу објекта према бочном дворишту претежне северне оријентације (најмањег
растојања од суседне грађевинске парцеле од 1,50м) – 0,60м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,



на делу објекта према бочном дворишту претежне јужне оријентације (најмањег
растојања од суседне грађевинске парцеле од 2,50м) – 0,90м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,



на делу према задњем дворишту (најмањег растојања од суседне грађевинске
парцеле од 5м) – 1,20м, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% задње фасаде изнад приземља.

Спољашње степениште
Ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију мин. 3,0м и ако
савладавају висину од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део).
Уколико степенице савладавају висину већу од 0,9м, онда улазе у габарит објекта.
Начин обезбеђивања приступа парцели
Уколико парцела нема директан приступ на пут или другу јавну површину намењену за
саобраћај, могуће је формирање приватног пролаза:


Ширина приватног пролаза за парцеле намењене изградњи породичних стамбених
објеката не може бити мања од 2,5м.



Ширина приватног пролаза за парцеле намењеним изградњи објеката осталих
намена, не може бити мања од 5,0м.



Корисна ширина пролаза на грађевинској парцели, поред једне стране објекта мора
бити без физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.).



Прилази комерцијалним, пословним и др. садржајима на парцели морају бити
организовани тако да не ометају функцију становања.

Пасажи


Колски приступ унутрашњем дворишту код породичних стамбених објеката, може
се обезбедити преко пасажа, минималне ширине 2,5м и минималне слободне
висине (од коте финално обрађеног коловоза до најниже тачке обрађеног
плафона) 4,5м.



Колски приступ унутрашњем дворишту код објеката осталих намена, као и приступ
унутрашњости блока може се обезбедити преко пасажа минималне ширине 5,0м и
минималне слободне висине (од коте финално обрађеног коловоза до најниже
тачке обрађеног плафона) 4,5м.



Преграђивање пасажа, јавних пролаза у унутрашњост блока није дозвољено.
Пролази и пасажи су неопходни ради: спровођења безбедносних мера (приступ
противпожарног и другог интервентног возила), проветравања блока, паркирања и
пешачког приступа у унутрашњост блока.
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Паркирање
Паркирање се обезбеђује на следећи начин:


За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбених објеката
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног
пута и то једно паркинг или гаражно место на један стан и једно паркинг или једно
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора.



За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних
делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај
возила, како теретних, тако и путничких и то једно паркинг место или једно
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора, осим за: пошту –
једно ПМ на 150м2 корисног простора, трговину на мало – једно ПМ на 100м2 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.



За паркирање возила за објекте јавних функција потребан број паркинг и гаражних
места за сопствене потребе и за кориснике уређује се на грађевинској парцели, а у
складу са наменом објекта: здравствене, образовне и административне установе –
једно ПМ на 70м2 корисног простора.

Гараже се планирају у објекту или као засебан објекат 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.
Одводњавање површинских вода
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати ка суседним
грађевинским парцелама, већ према улици, односно регулисаној атмосферској
канализацији.
Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта, када се налази уз јавни пут,
одводе се регулисано до ђубришне јаме.
Архитектонско обликовање тргова
Тргове третирати као јединствене објекте у простору и тако их и планирати и уређивати.
Поред испуњења функционалности ови простори морају имати посебне амбијенталноархитектонске вредности. Партерно уређење тргова, коришћење материјала, боја, као и
других елемената који се на њима јављају морају бити међусобно усклађени и јединствени
за целину која чини трг. Ове целине одредити у даљој планској разради.
Архитектонско обликовање објеката
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка очувању и подизању амбијенталних
вредности простора. Примењене урбане форме и архитектонско обликовање морају бити
такве да доприносе стварању хармоничне слике града.
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У контакту са главним градским улицама, Бивољска и Видовданска, тежити формирању тзв.
уличне фасаде, односно уличног фронта. Изградњом вишеспратних објеката формирати
непрекинути низ зграда, а тамо где то није могуће повезивањем приземних етажа
задржати континуитет.
Реконструкција постојећих објеката мора бити у складу са условима из Плана, Законом о
ауторском и сродним правима, као и мерама заштите непокретних културних добара,
уколико објекат стекне статус непокретног културног добра.

Архитектонско обликовање кровова


Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и обликовним карактеристикама
окружења.



Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег или изградњом новог крова, формира поткровље у више нивоа, односно прекорачење максималне спратности из
плана.



Кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне равни у фронталној пројекцији.



Уколико се на поткровним етажама постављају вертикални кровни прозори - кровне баџе, на једном објекту може се поставити само један ред кровних баџа на
истој висини. Максимална дозвољена чиста висина кровне баџе је 2,6м од коте
пода.



Мансардни кров пројектовати као традиционални мансардни кров. Мансардни кров
обавезно је решити у једној етажи. Забрањују се препусти ван основног габарита
објекта осим венца у форми фасадне пластике. Висина унутрашње преломне линије
кровних равни мансардног крова, рачунајући од коте пода може бити максимално
2,2м.



Нагиби кровних равни манасардног крова су максимално 70° по обиму фасаде и
маскимално 30° за остали део крова.



Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°.



Надградња крова, без поткровља, на објекту са равним кровом, у случају да коси
кров нарушава карактер објекта као целине и да санација равног крова није
могућа, допуштено је извођење косог крова, максималног нагиба 10°.

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.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом максималне висине 1,4м која се може постављати на подзид. Висина
подзида одређује се условима за сваки конкретни случај.
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Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати „живом“ (зеленом) оградом, која се сади
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом максималне висине
1,4м.
Зиданa непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,4м уз сагласност суседа.
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.
Грађевинске парцеле за породично становање могу се ограђивати зиданом оградом максималне висине 0,9м, или транспарентном оградом максималне висине 1,4м, рачунајући од
коте тротоара.
Грађевинске парцеле јавних објеката могу се ограђивати транспарентном оградом
максималне висине 2,2м, која може имати парапет максималне висине 0,4м.
Општи урбанистички услови по наменама површина
Становање - Породично становање
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са највише три стамбене јединице;
У оквиру породичног становања, могу бити заступљене и друге компатибилне намене из
области јавних функција, комерцијалних, привредних и других делатности (трговина,
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално примерене зони становања.
Садржаји компатибилних намена, могу се организовати у приземним етажама стамбеног
објекта или у оквиру самосталног објекта на истој парцели.
Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%.
Јавне функције
У овом Плану објекти јавних функција су: школство - основна школа
У оквиру ове намене, могу бити заступљене и друге компатибилне намене искључиво у
функцији образовања.

Комерцијалне делатности Подразумева комерцијалне делатности (трговину, угоститељство, пословање и сл.) у
функцији допунске и пратеће намене у оквиру претежне намена.
У оквиру грађевинских парцела са објектима комерцијалних делатности, забрањено је
складиштење и депоновање материјала и робе, што подразумева и: отпадни материјал,
грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др.
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У оквиру објекта не могу се организовати садржаји који додатно генеришу потребу за
паркинг местима, магацинским простором и сл.
Тип обеката:
Објекти су постављени на грађевинској парцели:


у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске
парцеле),



у прекинутом низу или једнострано узидани “двојни” (објекат на парцели додирује
само једну бочну линију грађевинске парцеле,

Спратност објеката:
Максимално до П+1
Максимални ИЗ на нивоу подблока 50%
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, угоститељство, објекте у функцији
туризма и сл.) у функцији допунских и пратећих намена у урбанистичким целинама у
којима је претежна намена спорт и рекреација, парк, јавне функције или комуналне
делатности.
Комерцијалне делатности морају еколошки и функционално бити примерене зони у којој се
обављају.
Објекти се могу градити као слободностојећи или груписати на различите начине.
Максимална дозвољена спратност је П+1.
Обзиром да се овај тип објеката комерцијалних делатности планира у специфичном окружењу, за исте важе услови грађења као за стамбене објекте са максималним ИЗ на нивоу
подцелине преовлађујуће намене.
Тип и габарит постојећих објеката се задржава. У деловима подблока неадекватни
садржаји могу се унапредити и заменити новим, тако да се ангажована површина
прилагођава условима локације и локалном урбанистичком контексту.
Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката мора бити у складу са
условима из Плана и Законом о ауторском и сродним правима.
Архитектонско обликовање објеката
Архитектура објеката треба бити усмерена ка очувању и подизању амбијенталних
вредности простора.
Дозвољено је претварање таванског простора у користан простор до максималне
спратности утврђене планом.
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и обликовним карактеристикама
окружења.
Кровове изводити као косе, вишеводне, обзиром на тип кровова објеката до чије се висине
приземни објекти могу надградити.
Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета
У оквиру обухвата плана површине 244378м2 укупна остварена БРП објекта је
180247м2.
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
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4.1. Израда урбанистичких пројеката
Планом су предвиђене локације за даљу разраду урбанистичким пројектима или
расписивањем конкурса.
Урбанистички пројекат се израђује и на захтев инвеститора за потребе урбанистичкоархитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде
локације.
Простори /Подцелине/ за које је предвиђена даља разрада кроз урбанистичке пројекте
јесу: А3; Б1 и неизграђени простор у блоку Б2.
Катастарске парцеле бр 4465, 4469 и 4470 у урбанистичком /урбанистичка потцелина А-2/
предвиђене су за даљу разраду урбанистичким пројектом

4.2. Израда пројеката парцелације и препарцелације
На основу чланова бр. 65, 66, 67, 68 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14) израђују се пројекти парцелације и
препарцелације, као и геодетски елаборат исправке граница суседних парцела и спајање
суседних парцела истог власника, у складу са одредбама овог Плана.
За потребе изградње приватних колских и пешачких прилаза, као и ради
постизања општег квалитета коришћења простора и решавања имовинских
односа на земљишту, могуће је израдом пројеката парцелације и
препарцелације у складу са условима из овог плана.
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4.3. Списак координата јавног земљишта
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СПИСАК КООРДИНАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ПДР-а Бивоље 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
67
88
89
90
91
92
93
94
95
95
96
97
98
99
100
103
104
105
106
107
108
109
110
111

7528064.74
7528078.65
7528092.57
7528094.45
7528096.29
7528097.78
7528103.41
7528113.70
7528121.26
7528123.31
7528124.39
7528109.11
7528125.28
7528140.48
7528141.45
7528142.95
7528144.45
7528175.70
7528206.94
7528208.44
7528209.76
7528210.96
7528216.86
7528391.18
7528388.38
7528389.34
7528389.02
7528388.18
7528387.88
7528387.49
7528387.05
7528383.85
7528384.76
7528384.59
7528380.54
7528377.29
7528374.18
7528383.16
7528386.28
7528389.52
7528392.85
7528396.03
7528396.14
7528397.00
7528397.36
7528398.29

4826407.14
4826408.38
4826409.62
4826409.88
4826410.35
4826410.81
4826412.55
4826415.73
4826418.07
4826418.71
4826415.21
4826253.13
4826256.38
4826259.45
4826259.64
4826259.93
4826260.19
4826265.34
4826270.49
4826270.96
4826271.81
4826273.25
4826302.90
4826365.12
4826404.27
4826390.81
4826395.33
4826406.46
4826408.63
4826410.80
4826412.99
4826428.74
4826424.37
4826425.24
4826445.01
4826460.97
4826476.29
4826477.27
4826461.96
4826446.01
4826429.61
4826414.00
4826413.44
4826408.51
4826404.91
4826391.90

112
113
114
115
116
121
122
145
146
147
148
149
150
159
160
166
167
168
169
170
171
172
173
174
178
177
179
180
181
182
183
184
188
190
191
192
193
194
195
196
197
198
200
210
212
213
214

7528400.14
7528402.88
7528403.14
7528404.15
7528407.95
7528413.92
7528414.41
7528463.63
7528465.12
7528465.33
7528465.63
7528466.30
7528466.44
7528457.14
7528454.10
7528499.28
7528502.20
7528500.25
7528501.09
7528502.53
7528504.29
7528508.67
7528511.23
7528514.00
7528534.13
7528527.36
7528545.73
7528546.90
7528547.84
7528549.28
7528550.49
7528559.67
7528532.32
7528515.31
7528512.85
7528511.68
7528510.58
7528508.51
7528506.68
7528505.12
7528503.84
7528502.86
7528448.17
7528456.27
7528454.05
7528453.06
7528452.70

4826365.99
4826327.48
4826323.87
4826309.80
4826256.43
4826167.68
4826160.63
4826037.05
4826019.36
4826016.90
4826013.25
4826005.30
4826003.60
4825927.72
4825913.85
4825911.59
4825910.88
4825915.31
4825917.47
4825920.29
4825922.93
4825927.50
4825929.36
4825930.92
4825938.14
4825935.78
4825942.20
4825942.57
4825942.84
4825943.17
4825943.39
4825944.81
4825934.33
4825928.22
4825926.84
4825926.03
4825925.18
4825923.26
4825921.12
4825918.78
4825916.27
4825913.62
4825928.86
4826014.72
4826043.54
4826055.31
4826058.29
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215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
239
240
241
242
243
244
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

7528452.12
7528451.33
7528450.33
7528449.12
7528447.71
7528446.12
7528444.34
7528442.38
7528431.46
7528421.84
7528420.54
7528417.88
7528415.89
7528413.40
7528411.61
7528410.14
7528409.00
7528408.19
7528407.73
7528398.98
7528397.58
7528396.52
7528395.27
7528393.91
7528392.52
7528353.85
7528353.23
7528352.09
7528351.12
7528350.35
7528349.82
7528349.56
7528349.58
7528351.64
7528357.16
7528364.73
7528365.15
7528365.50
7528365.79
7528366.01
7528367.68
7528368.42
7528368.42
7528368.37
7528368.25
7528368.06
7528366.50
7528366.48
7528366.91
7528367.76
7528368.97
7528370.44
7528371.49

4826061.24
4826064.14
4826066.97
4826069.72
4826072.38
4826074.92
4826077.34
4826079.63
4826091.51
4826101.97
4826103.38
4826106.53
4826109.29
4826113.43
4826117.14
4826120.98
4826124.94
4826128.98
4826133.07
4826255.77
4826275.40
4826276.30
4826276.92
4826277.23
4826277.20
4826271.59
4826271.39
4826270.81
4826269.99
4826268.98
4826267.82
4826266.57
4826265.31
4826248.81
4826204.66
4826144.01
4826140.36
4826136.70
4826133.03
4826129.37
4826096.60
4826077.88
4826076.98
4826075.51
4826074.05
4826072.60
4826062.63
4826061.00
4826059.43
4826058.05
4826056.96
4826056.26
4826056.03

275
276
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
326
327
328
329
330
331
334
333
332
335
336
337
338
339

7528372.04
7528384.45
7528367.57
7528366.18
7528364.09
7528362.43
7528360.90
7528359.63
7528358.72
7528358.25
7528356.46
7528356.06
7528355.47
7528355.19
7528353.72
7528352.93
7528351.07
7528351.16
7528350.99
7528349.06
7528348.58
7528348.42
7528348.22
7528345.16
7528345.21
7528345.71
7528339.50
7528340.39
7528341.01
7528341.32
7528344.25
7528344.44
7528344.59
7528345.91
7528346.91
7528347.00
7528347.19
7528348.74
7528351.08
7528349.70
7528344.21
7528340.86
7528337.78
7528323.14
7528316.38
7528303.20
7528313.77
7528313.86
7528301.26
7528299.95
7528298.63
7528297.38
7528296.26

4826055.99
4826055.69
4826052.59
4826052.63
4826052.68
4826052.48
4826051.80
4826050.72
4826049.32
4826047.72
4826034.78
4826031.50
4826025.92
4826023.20
4826008.52
4826000.69
4825983.51
4825984.40
4825982.62
4825956.01
4825949.36
4825947.41
4825945.47
4825918.00
4825916.38
4825914.83
4825916.14
4825917.18
4825918.40
4825919.73
4825945.92
4825947.78
4825949.64
4825967.92
4825981.69
4825982.98
4825984.83
4825999.14
4826022.31
4826055.78
4826057.14
4826057.96
4826058.72
4826062.34
4826064.01
4826067.27
4826064.65
4826064.63
4826067.74
4826067.91
4826067.78
4826067.34
4826066.63
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340
341
342
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
393
394
395
396
397
400
402
401
403
404
405
406
410
419
421
422
423
424
425
426
427
430
431
432
433
434
436
437
438
439
440
441
421

7528295.34
7528294.65
7528294.24
7528260.76
7528264.54
7528265.01
7528265.53
7528274.08
7528276.51
7528277.90
7528279.05
7528280.01
7528285.23
7528290.45
7528290.54
7528290.09
7528289.19
7528287.81
7528286.20
7528276.61
7528236.35
7528234.63
7528228.03
7528226.86
7528222.90
7528210.97
7528205.30
7528207.99
7528194.13
7528186.00
7528182.46
7528170.39
7528149.74
7528323.85
7528327.99
7528329.43
7528329.77
7528329.79
7528331.12
7528332.19
7528332.84
7528335.85
7528335.64
7528335.56
7528335.11
7528334.37
7528330.02
7528328.53
7528328.39
7528328.26
7528328.17
7528327.62
7528325.50

4826065.69
4826064.56
4826063.30
4825939.02
4825956.24
4825958.26
4825960.27
4825991.65
4825999.91
4826004.59
4826008.78
4826013.03
4826038.88
4826064.74
4826066.49
4826068.18
4826069.62
4826070.79
4826071.46
4826073.83
4826166.71
4826166.23
4826164.38
4826164.06
4826162.95
4826160.35
4826159.63
4826159.93
4826158.50
4826157.68
4826157.33
4826156.11
4826154.03
4825942.63
4825992.56
4826006.11
4826009.33
4826009.51
4826021.95
4826032.05
4826038.16
4826038.10
4826036.15
4826035.35
4826031.12
4826024.18
4825983.26
4825969.35
4825968.01
4825966.64
4825965.27
4825955.82
4825919.18

422
423
424
425
426
427
467
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
489
490
494
495
496
497
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

7528396.98
7528396.21
7528395.27
7528394.21
7528393.06
7528372.20
7528395.18
7528357.05
7528358.61
7528360.04
7528361.22
7528362.08
7528362.53
7528364.11
7528364.32
7528364.42
7528364.41
7528363.73
7528362.02
7528361.80
7528361.52
7528361.17
7528360.76
7528353.21
7528347.67
7528345.66
7528345.12
7528344.05
7528342.55
7528340.79
7528230.73
7528229.15
7528227.88
7528227.04
7528226.71
7528226.91
7528231.91
7528232.82
7528234.08
7528234.86
7528235.57
7528236.49
7528238.17
7528239.90
7528266.48
7528293.06
7528295.55
7528296.40
7528298.05
7528300.56
7528307.38
7528309.50
7528311.85

4826283.76
4826282.85
4826282.12
4826281.60
4826281.31
4826278.31
4826309.05
4826058.31
4826058.58
4826059.27
4826060.32
4826061.65
4826063.17
4826073.22
4826074.90
4826076.59
4826078.19
4826095.33
4826129.16
4826132.76
4826136.35
4826139.93
4826143.51
4826204.00
4826248.37
4826264.48
4826266.27
4826267.79
4826268.89
4826269.45
4826243.68
4826242.90
4826241.68
4826240.13
4826238.39
4826236.64
4826218.79
4826215.52
4826212.49
4826211.65
4826211.11
4826210.63
4826210.22
4826210.33
4826216.12
4826221.91
4826222.40
4826222.55
4826222.79
4826223.09
4826223.74
4826223.64
4826222.96
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531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
554
555
556
557
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
1051

7528320.08
7528322.67
7528323.56
7528324.96
7528326.71
7528326.97
7528327.17
7528327.40
7528327.99
7528328.47
7528328.89
7528328.97
7528328.90
7528237.56
7528238.48
7528239.90
7528240.52
7528267.77
7528293.91
7528297.42
7528300.94
7528307.43
7528309.16
7528310.78
7528312.16
7528313.14
7528313.67
7528317.42
7528318.72
7528319.00
7528319.24
7528320.08
7528322.46
7528322.74
7528322.99
7528323.17
7528323.86
7528323.99
7528323.94
7528324.40
7528324.89
7528324.97
7528324.88
7528324.22
7528323.70
7528323.38
7528322.59
7528321.40
7528319.91
7528318.26
7528316.58
7528309.79
7528292.82

4826199.81
4826183.28
4826176.38
4826164.30
4826149.27
4826146.77
4826144.27
4826140.70
4826131.24
4826119.45
4826109.04
4826104.86
4826101.34
4826203.22
4826204.72
4826205.93
4826206.25
4826212.31
4826218.00
4826218.66
4826219.10
4826219.73
4826219.63
4826219.03
4826217.96
4826216.55
4826214.90
4826190.99
4826182.66
4826180.77
4826178.88
4826171.66
4826151.19
4826148.81
4826146.41
4826144.00
4826133.49
4826131.08
4826132.29
4826121.04
4826108.88
4826105.36
4826100.86
4826085.48
4826073.42
4826071.76
4826070.26
4826069.06
4826068.26
4826067.92
4826068.08
4826069.76
4826073.95

602
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
620
621
622
623
625
626
627
632
633
635
636
634
637
638
646
647
648
649
650
651
653
654
662
684
685
686
687
688
689
690
691
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721

7528260.93
7528247.20
7528247.66
7528251.77
7528252.19
7528235.28
7528228.69
7528221.83
7528219.44
7528216.25
7528213.43
7528210.60
7528204.90
7528201.37
7528198.77
7528189.81
7528186.24
7528159.83
7528135.21
7528209.62
7528211.23
7528213.36
7528214.25
7528212.02
7528214.95
7528215.48
7528235.45
7528239.11
7528239.47
7528239.12
7528238.23
7528236.91
7528226.72
7528225.89
7528287.56
7528354.86
7528341.02
7528338.89
7528336.77
7528287.59
7528284.95
7528282.33
7528256.18
7528453.57
7528458.33
7528460.18
7528462.86
7528466.62
7528471.27
7528474.91
7528476.33
7528479.06
7528488.46

4826115.04
4826166.06
4826164.30
4826149.73
4826148.01
4826170.56
4826168.72
4826166.80
4826166.17
4826165.41
4826164.84
4826164.35
4826163.61
4826163.25
4826162.99
4826162.09
4826161.73
4826159.07
4826156.59
4826264.85
4826264.87
4826264.15
4826263.52
4826264.71
4826262.80
4826262.03
4826191.27
4826178.19
4826175.86
4826174.10
4826172.53
4826171.31
4826247.59
4826247.89
4826312.17
4826275.81
4826273.82
4826273.48
4826273.09
4826263.41
4826262.86
4826262.23
4826255.66
4826214.58
4826198.66
4826194.61
4826188.76
4826181.40
4826174.00
4826168.20
4826166.30
4826162.68
4826151.50
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723
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741
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7528499.07
7528510.14
7528523.77
7528541.04
7528556.94
7528565.02
7528571.51
7528582.59
7528592.81
7528602.56
7528606.91
7528611.81
7528616.54
7528621.28
7528632.25
7528635.97
7528640.42
7528643.28
7528648.63
7528655.64
7528660.02
7528666.20
7528675.39
7528680.60
7528684.64
7528688.67
7528690.51
7528210.85
7528237.61
7528239.11
7528240.50
7528241.71
7528242.63
7528243.22
7528243.56
7528246.02
7528250.30
7528250.84
7528255.80
7528263.43
7528134.99
7528136.47
7528138.01
7528141.16
7528139.93
7528138.80
7528137.80
7528136.98
7528263.60
7528263.39
7528262.82
7528261.94
7528260.98

4826140.96
4826132.25
4826123.70
4826113.47
4826103.66
4826098.64
4826094.61
4826087.74
4826080.23
4826072.06
4826068.02
4826062.99
4826057.83
4826052.66
4826038.20
4826032.64
4826025.75
4826020.93
4826010.41
4825994.67
4825981.30
4825957.76
4825928.04
4825908.80
4825895.20
4825881.60
4825875.18
4826307.26
4826166.86
4826166.68
4826166.11
4826165.20
4826164.01
4826162.62
4826161.36
4826152.32
4826136.66
4826134.67
4826116.45
4826088.48
4826157.39
4826156.93
4826156.87
4826153.17
4826152.91
4826152.39
4826151.64
4826150.69
4826087.15
4826085.84
4826084.63
4826083.62
4826082.98
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831
832
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837
838
839
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841
842
843
844
845
846
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848
849
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852
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858
859
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861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

7528259.58
7528258.36
7528257.43
7528256.57
7528255.86
7528255.33
7528254.98
7528250.08
7528249.49
7528248.44
7528247.01
7528245.33
7528243.63
7528221.72
7528220.99
7528229.82
7528231.14
7528232.25
7528233.03
7528233.38
7528233.17
7528238.70
7528239.10
7528239.54
7528240.25
7528241.18
7528242.26
7528242.86
7528243.39
7528253.55
7528259.97
7528260.51
7528261.67
7528263.24
7528265.05
7528266.91
7528269.13
7528269.71
7528270.65
7528271.87
7528273.28
7528274.39
7528284.19
7528285.89
7528287.57
7528289.07
7528290.26
7528291.03
7528291.31
7528291.76
7528292.43
7528297.91
7528297.42

4826082.24
4826081.33
4826080.43
4826079.32
4826078.10
4826076.80
4826075.44
4826048.85
4826047.17
4826045.72
4826044.65
4826044.05
4826043.97
4826046.28
4826040.83
4826039.90
4826039.52
4826038.73
4826037.60
4826036.28
4826034.51
4826033.93
4826035.49
4826036.53
4826037.42
4826038.06
4826038.42
4826038.48
4826038.46
4826037.39
4826072.07
4826073.44
4826074.90
4826075.92
4826076.37
4826076.23
4826082.68
4826081.44
4826080.24
4826079.33
4826078.77
4826078.50
4826076.08
4826075.92
4826076.27
4826077.10
4826078.34
4826079.87
4826081.56
4826106.52
4826143.24
4826142.22
4826115.10
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885
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888
889
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896
897
898
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914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931

7528297.00
7528296.74
7528296.92
7528297.50
7528298.45
7528299.68
7528301.11
7528225.90
7528227.08
7528217.72
7528218.72
7528220.36
7528217.28
7528215.58
7528217.06
7528218.76
7528220.52
7528290.11
7528359.70
7528214.32
7528360.07
7528361.59
7528363.10
7528364.06
7528364.35
7528364.20
7528364.31
7528364.79
7528365.27
7528365.53
7528366.60
7528367.93
7528369.48
7528371.20
7528373.02
7528388.86
7528390.39
7528391.74
7528393.40
7528392.35
7528391.11
7528389.76
7528388.37
7528372.20
7528370.11
7528369.03
7528368.37
7528368.18
7528368.33
7528368.23
7528367.82
7528367.11
7528366.11

4826091.61
4826077.59
4826076.05
4826074.62
4826073.40
4826072.47
4826071.90
4826247.89
4826247.50
4826282.68
4826284.24
4826285.50
4826281.01
4826291.21
4826290.24
4826289.77
4826289.84
4826303.41
4826316.97
4826292.83
4826312.93
4826317.70
4826319.04
4826320.81
4826322.81
4826327.08
4826328.95
4826330.87
4826332.00
4826332.49
4826334.03
4826335.35
4826336.40
4826337.16
4826337.59
4826339.80
4826340.24
4826341.08
4826333.89
4826334.79
4826335.42
4826335.72
4826335.70
4826333.39
4826332.17
4826330.88
4826329.34
4826327.67
4826323.38
4826321.57
4826319.81
4826318.15
4826316.64

932
933
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

7528365.58
7528190.00
7528182.48
7528186.12
7528186.83
7528188.01
7528189.56
7528191.33
7528192.06
7528265.07
7528267.21
7528269.27
7528272.63
7528274.54
7528276.51
7528278.53
7528316.00
7528317.57
7528318.93
7528320.02
7528320.93
7528322.03
7528323.29
7528324.66
7528340.06
7528341.91
7528343.25
7528343.89
7528343.75
7528341.76
7528347.22
7528349.07
7528349.41
7528349.35
7528348.91
7528347.90
7528342.68
7528324.65
7528323.75
7528322.72
7528321.55
7528320.28
7528318.92
7528317.48
7528280.01
7528278.36
7528276.75
7528275.19
7528271.83
7528270.01
7528268.14
7528266.22
7528264.27

4826316.03
4826399.63
4826429.81
4826414.94
4826413.27
4826411.90
4826410.97
4826410.57
4826410.57
4826429.44
4826430.27
4826431.26
4826433.02
4826433.94
4826434.73
4826435.37
4826445.83
4826446.48
4826447.49
4826448.80
4826450.00
4826451.02
4826451.85
4826452.46
4826457.78
4826458.84
4826460.50
4826462.53
4826464.66
4826472.31
4826473.17
4826466.04
4826463.97
4826461.87
4826459.83
4826457.55
4826452.90
4826445.83
4826444.60
4826443.49
4826442.52
4826441.69
4826441.03
4826440.53
4826430.07
4826429.55
4826428.91
4826428.15
4826426.39
4826425.49
4826424.71
4826424.03
4826423.46
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1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
277
278
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095

7528224.24
7528194.33
7528192.32
7528190.82
7528190.07
7528292.61
7528292.82
7528111.66
7528110.29
7528108.93
7528111.06
7528112.45
7528114.33
7528259.95
7528259.58
7528258.89
7528263.99
7528263.79
7528263.82
7528436.56
7528438.39
7528440.01
7528441.25
7528441.95
7528454.28
7528452.70
7528451.44
7528450.78
7528450.80
7528356.29
7528329.53
7528328.68
7528328.19
7528327.81
7528327.99
7528402.24
7528402.45
7528116.50
7528120.08
7528122.22
7528134.81
7528136.22
7528137.63
7528138.95
7528140.10
7528141.02
7528141.64
7528141.93
7528142.87
7528143.02
7528143.10
7528143.11
7528142.91

4826413.00
4826405.36
4826404.40
4826402.75
4826400.65
4826153.51
4826073.95
4826253.64
4826253.53
4826253.75
4826246.33
4826247.40
4826248.06
4825935.34
4825934.21
4825933.07
4825932.03
4825933.40
4825934.71
4825897.02
4825896.99
4825897.64
4825898.86
4825900.45
4825893.40
4825894.13
4825895.40
4825897.05
4825898.83
4826058.34
4826065.54
4826066.46
4826067.26
4826068.18
4826080.03
4826055.26
4826051.75
4826484.62
4826485.62
4826486.18
4826489.32
4826489.49
4826489.31
4826488.79
4826487.96
4826486.88
4826485.60
4826484.21
4826472.79
4826470.52
4826468.55
4826463.77
4826462.27

1096
1097
1098
1099
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1116
1117
1118
1119
1120
1121

7528142.32
7528141.38
7528140.17
7528138.76
7528112.72
7528111.88
7528111.13
7528110.65
7528110.14
7528105.99
7528106.36
7528106.47
7528106.27
7528105.81
7528105.10
7528107.05
7528148.26
7528147.22
7528147.33
7528147.90
7528148.89
7528150.21
7528152.18

4826460.87
4826459.68
4826458.77
4826458.21
4826451.70
4826451.70
4826452.09
4826452.78
4826454.15
4826453.11
4826452.12
4826451.40
4826450.69
4826450.13
4826449.80
4826444.61
4826454.92
4826487.01
4826488.55
4826490.10
4826491.43
4826492.42
4826493.08

координате одредио:
Небојша Жујић, инж. геод.
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4.4. Прелазне и завршне одредбе
1.
Уколико се укаже потреба да је за поједине локације за градњу неопходна додатна
ближа разрада и усаглашавање са планираним параметрима и наменом Надлежни орган
може захтевати израду урбанистичког пројекта ближе разраде локације у границама Плана
2.
До привођења простора планираној намени на постојећим објектима дозвољено је
искључиво текуће одржавање објекта како би се створили услови за његово несметано
коришћење.
3.
До привођења планираној намени неизграђено земљиште може се привремено уредити
као слободна зелена површина и користити за рекреацију на отвореном простору.
4.
Примена Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(СЛ.ГЛ.РС. бр.22/2015) је једино могућа само у случају за параметре који нису Планом
одређени.
5.

Етапност изградње је дефинисана тако што је омогућена:


фазна изградња породичних стамбених објеката, тако да свака фаза представља
јединствену архитектонско-грађевинскуцелину; ;



привођење парцела планираној намени, одмах по усвајању Плана;



израда пројеката парцелације-препарцелације за потребе спровођења, реализације
плана;



експропријација већег броја парцела планираних као грађевинско земљиште за јавне
намене и њихово проглашење;

6. Сваку започету изградњу на простору Плана која је у супротности са планом надлежни
орган управе ће обуставити.
7. Усвајањем овог Плана претходно израђена планска документација престаје да важи:


Регулациони план стамбеног насеља "Бивоље 4" у Крушевцу, ("Службени лист општине
Крушевац", бр. 7/96; 5/03)



Детаљни урбанистички план КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ у
Крушевцу, ("Службени лист општине Крушевац", бр. 3/95; 5/03)

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '''Службеном листу града
Крушевца''
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ГРАФИЧКИ ДЕО
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