Na osnovu ~l. 54, stav 1 Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS" br.47/03) i ~l. 27
Statuta op{tine Kru{evac ("Sl. list Op{tine Kru{evac" br. 7/98, 6/99) Skup{tina
Op{tine Kru{evac na sednici Skup{tina Op{tine Kru{evac na odr`anoj dana ____________
2008. godine, donosi

PLAN
DETAQNE REGULACIJE
"LAZAREV
LAZAREV GRAD"
GRAD U KRU[EVCU
1.OP[TE
1.OP[TE ODREDBE PLANA
1.1.
1.1. Polo`aj i granice podru~ja koji se ure|uje Planom detaqne regulacije
Podru~je koje se tretira planom ograni~eno je ulicama Gazimestanskom (Pana \uki}a), Trg
despota Stefana (Stevana Visokog), Jak{i}evom, Vladetinom, Jugovi{evom, Strahiwi}evom i
Cara Lazara.
Lokacija se nalazi u centralnoj gradskoj zoni. Karakteristi~no za lokaciju su za{ti}ena nepokretna kulturna dobra, kao i objekti spomeni~kih i ambijentalnih vrednosti.
Ukupna povr{ina podru~ja obuhva}enog planom je 8ha 62ar
62ara
ara 45m
45m².
1.2. Ciqevi izrade Plana detaqne regulacije
• - uskla|ivawe daqeg urbanog razvoja i ure|ewa podru~ja plana sa odredbama i elementima Zakona o planirawu i izgradwi (Sl. gl. R.S. 47/2003),
• - implementacija smernica iz Generalnog plana Kru{evca,
• - stvarawe uslova za odre|ivawe javnog i ostalog gra|evinskog zemqi{ta,
• - parcelacija i preparcelacija javnog gra|evinskog zemqi{ta i stvarawe uslova za
parcelaciju i preparcelaciju ostalog gra|evinskog zemqi{ta,
• - jasno definisawe prate}e namene prostora uz osnovnu - stanovawe
• - odre|ivawe pravila za primenu Plana putem definisawa optimalnog stepena
izgra|enosti i iskori{}enosti zemqi{ta, pravila gradwe i odre|ivawa lokacija za
izradu Urbanisti~kih projekata,
• - definisawe uslova i pravila za izgradwu komunalne infrastrukture,
• - odre|ivawe uslova za ure|ewe i izgradwu slobodnih povr{ina,
• - stvarawe uslova za za{titu i o~uvawe spomeni~kog nasle|a, kao i wegovo ure|ewe i
kori{}ewe na principima odr`ivog razvoja
1.3. Pravni i planski osnov za izradu Plana
Pravni i Planski osnov za izradu Plana sadr`an je u :
Pravni osnov
• Zakon o planirawu i izgradwi - Sl.glasnik RS br.47/03 i 34/06
• Zakon o kulturnim dobrima - Sl. glasnik RS 71/94
• Pravilnik o sadr`ini, na~inu izrade, na~inu vr{ewa stru~ne kontrole urb.plana,
kao i uslovima i na~inu stavqawa plana na javni uvid - Sl.glasnik RS br.12/04
• Statut Op{tine Kru{evac (na osnovu koga je doneta Odluka o izradi) - Sl.list
op{tine Kru{evac br.3/02
• Odluka o izradi Plana detaqne regulacije kompleksa "Lazarev grad" u Kru{evcu (Sl.
list Op{tine Kru{evac br.3/2005)
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• Odluka o progla{ewu Crkve Lazarice i Kule cara Lazara za spomenik kulture
(Re{ewe Zavoda za za{titu i nau~no prou~avawe spomenika kulture N.R. Srbije,
br.226/47 od 09.09.1947.god.)
• Odluka o utvr|ivawu nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i velikog zna~aja
(Sl. glasnik SRS 14/79)
Planski osnov
• Generalni plan Kru{evac 2021.g.-Sl.list Op{tine Kru{evac br.04/05

1.4.
1.4. Analiza katastarskih planova i podloga potrebnih za izradu Plana
U skladu sa ~l. 44 Zakona o planirawu i izgradwi (Sl.glasnik RS 47/03.34/06) o vrsti i na~inu
pribavqawa katastarskih podloga za potrebe izrade planske dokumentacije izvr{eno je pribavqawe podloga.
Geodetska podloga za izradu predmetnog Plana dobijena je na kompakt diskovima koji su
preuzeti od Op{tinske uprave. Na diskovima se nalaze skenirani i georeferencirani
katastarski planovi i planovi podzemnih vodova i objekata i to:
- na disku broj EG84A14H0513S2 nalaze se detaqni list 8 u razmeri 1:500
- na disku broj 4054 60 R C 25499 nalaze se detaqni list 9 u razmeri 1:500
- na disku broj EG84A14H0513S3 nalaze se detaqni listovi 14 i 15 u razmeri 1:500
- na disku broj 4054 57 R E 22234 nalaze se listovi podzemnih vodova 8, 9 i 14
- na disku broj 4054 57 M B 22237 nalaze se list podzemnih vodova 15
Skenirani i georeferencirani planovi postavqeni su u dr`avni koordinatni sistem odgovaraju}im softverom, tako da se dobila jedinstvena katastarska podloga za izradu plana. Zbog
sagledavawa celokupnog stawa na predmetnoj lokaciji neophodno je bilo da se sa planova
podzemnih vodova i objekata izvr{i digitalizacija snimqene infrastrukture i da se ona
nanese na katastarsku podlogu.

2. URBANI KARAKTER POSTOJE]EG STAWA
2.1. Prirodne karakteristike
karakteristike podru~ja
Teren predmetnog podru~ja je u nagibu od ukr{taja ulica Strahiwi}eve i Vladetine prema
ulici Trg despota Stefana (Stevana Visokog), i od ukr{taja ulica Gazimestanske (Pana
\uki}a) i Trg despota Stefana (Stevana Visokog) prema ulici Cara Lazara i Vladetinoj.
Maksimalna nadmorska visina terena u okviru plana je 160.44m, a minimalna 149.01m.
Prema karti seizmi~ke regionalizacije teren pripada sedmom stepenu seizmi~kog intenziteta potresa.

2.2.Ste~ene
2.2.Ste~ene karakteristike podru~ja
U okru`ewu kao i na samoj lokaciji preovla|uju individualni stambeni objekti raznoliki po
gabaritima, starosti, arhitekturi, kvalitetu gra|ewa. Tipi~no za objekte uz same saobra}ajnice je da se u prizemqu nalaze poslovni prostori. Po dubini parcela su po pravilu objekti nameweni stanovawu. Ve}a dubina bloka uslovila je nepravilan i nepovoqan odnos
izme|u {irina i du`ina formiranih gra|evinskih parcela.
Spratnost objekata je raznovrsna i kre}e se od P do P+1+Pk. Takva regulacija daje efekat haoti~ne gradwe i nedefinisanih pravila gra|ewa u naju`em gradskom jezgru.
Sama lokacija predstavqa atraktivno podru~je za poslovni prostor (prevashodno nameweno
trgovini i usluzi), integrisan sa stanovawem. Na samoj lokaciji i kontaktnim delovima plana
nalazi se zna~ajan broj javnih administrativnih objekata (zgrada Op{tine, SUP-a, Uprave
prihoda), Zelena pijaca, osnovna {kola, banke... Posebnu atraktivnost predstavqa spomeni~ki
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karakter prostora arheolo{kog parka sa objektima javnog karaktera - crkva Lazarica,
Narodni muzej, parohijski dom.
2.3.
2.3.Namena urbanisti~kih blokova i urbanisti~ki pokazateqi postoje}eg stawa
Podru~je zahva}eno planom podeqeno je na blokove A, B1, B2, C i D prema regulaciji
postoje}ih saobra}ajnica. Blok A je podeqen na dva podbloka A´ i A".
Blokovi B1, B2, C i podblok A" (uz ulice Cara Lazara, Strahiwi}evu i Vladetinu) su stambeni sa poslovnim delatnostima naj~e{}e u prizemqu objekata. Podblok A´ zauzima arheolo{ki park sa crkvom Lazaricom i Narodnim muzejom. Blok D predstavqa park kao zasebnu
celinu.
- postoje}e stawe
stawe komunalne infrastrukture

vodovod i kanalizacija

snabdevawe vodom
U okviru prostora koji je obuhva}en ovim regulacionim planom je delimi~no formirana primarna uli~na vodovodna mre`a. Osnovne karakteristike postoje}eg vodovodnog sistema
naseqa se ogledaju u slede}em:
Ulicom Strahiwi}evom i delom Kosovske ulice prolazi vodovodna cev f300mm koja je u sistemu vodosnabdevawa Kru{evca sa izvori{ta na Zapadnoj Moravi predstavqala dovodnodistributivni cevovod sa izvori{ta do rezervoara na Bagdali. Promenom koncepcije vodosnabdevawa, kada je te`i{te vodosnabdevawa pomereno iz severne zone na ju`nu zonu grada
(vodosnabdevawe sa sistema "]elije"), ovaj cevovod gubi funkciju dovodnog ve} prerasta u
distributivni deo sistema gradske vodovodne mre`e. Svojim kapacitetom zadovoqava potrebe
vodosnabdevawa {ireg gradskog podru~ja i u okviru kompleksa obuhva}enog ovim regulacionim planom prevazilazi u pogledu kapaciteta zahteve lokalnog vodosnabdevawa. U ulici
Gazimestanskoj vodovodna mre`a je dimenzija f100mm.U ostalim ulicama koje su obuhva}ene
ovim urbanisti~kim planom tako|e je izgra|ena vodovodna mre`a koja slu`i za individualno
vodosnabdevawe objekata. Treba pomenuti da u ulici Trg despota Stefana (Stevana Visokog)
vodovod nije sagra|en te postoje}i vodovodi u saobra}ajnicama ne formiraju tzv.
"hidrauli~ki prsten", tako da se u momentima najve}e ~asovne potro{we javqaju problemi u
vodosnabdevawu objakata. U pogledu sanitarnih potreba kapaciteti izgra|enih cevovoda zadovoqavaju potro{wu koja se mo`e o~ekivati u nasequ. Me|utim, u pogledu protivpo`arnih
propisa dimenzije postoje}ih cevi ne zadovoqavaju zahtevane kriterijume i name}e se potreba
za wihovom rekonstrukcijom.
Postoje}i pritisci u mre`i iznose izme|u 2 i 4 bara.
odvodwavawe
otpadne vode
U nasequ koje je obuhva}eno ovim regulacionim planom je u postoje}im ulicama izgra|ena
kanalizaciona mre`a. Kroz naseqe prolazi zna~ajni infrastrukturni pravac tzv.
Ko`etinski fekalni kolektor, dimenzija f400mm i predstavqa deo primarne kanalizacione
mre`e sa odvodom do budu}eg postrojewa za pre~i{}avawe na desnoj obali Zapadne Morave.
Pomenuti kolektor se pru`a ulicama Mili~inom i Trgom stubalskih junaka. U ostalim
saobra}ajnicama je formirana kanalizaciona mre`a na nivou sekundarnih kolektora gradske
kanalizacije.
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atmosferske vode
U okviru podru~ja koje se obra|uje ovim regulacionim planom najzna~ajniji vodotok koji je
istovremeno i prirodni recipijent atmosferskih voda prolazi Ko`etinski potok. Ovaj
vodotok je regulisan zatvorenim potkovi~astim profilom dim 260*190cm. Svod potoka je
formiran od opeka, a dno je zemqano. Usled spirawa materijala dna kanala dolazi do
popu{tawa oporaca i povremenog proloma tla iznad svoda. Po{to vodotok u granicama
planske dokumentacije prolazi ispod postoje}ih saobra}ajnica potrebno je izvr{iti temeqnu
rekonstrukciju postoje}e regulacije (osigurawe oporaca, stabilizaciju dna kanala, oja~awe
svoda i dr.) kako se ne bi ugro`avao saobra}aj i stabilnost kolovozne konstrukcije. Tako|e u
delu vodotoka koji prolazi trasom paralelnom Mili~inom ulicom iznad svoda je izgra|en
veliki broj stambenih i pomo}nih objekata. Prolamawa svoda potoka koji prolazi ispod
objekata su se de{avala u ranijem periodu. I na ovoj deonici potoka treba preduzeti mere na
oja~awu konstrukcije ili planirati izme{tawe stambenih objekata koji se nalaze na wegovoj
trasi.
Ovom vodotoku gravitiraju sve atmosferske vode koje padnu u granicama planske
dokumentacije. Od zna~ajnijih uli~nih kolektora su izgra|ene kanalizacije u ulicama
Vladetinoj (sliv ulice Pe}ske) i Jak{i}evoj (sliv ulice Vojvode Putnika) i u ulici Bra}e
Jugovi}a , sa prikqu~kom na Ko`etinski potok.

elektroenergetika
U granicama predmetnog Regulacionog plana ne postoje TS 10/0.4kV.
Predmetni konzum u granicama predmetnog Regulacionog plana se napaja
trafostanica 10/0.4kV koje su van granica Regulacionog plana:

iz slede}ih

-"Stara ~ar{ija" 1h630kVA
-"Stari Napredak" 1h630kVA
-"Lamela" 2h630kVA
-"Vuk Karaxi}" 1h630kVA
-"Higijenski zavod" 1h630kVA
Trase postoje}ih 10kV vodova koji prolaze kroz predmetni Regulacioni plan date su u onoj
meri u kojoj se predmetna mre`a nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj podlozi sa podzemnim
instalacijama nadle`ne Slu`be za katastar i nepokretnosti u grafi~kom prilogu.
Postoje}a NN mre`a u granicama predmetnog RP:
Trase postoje}ih NN 1kV vodova koji prolaze kroz predmetni Regulacioni plan date su u onoj
meri u kojoj se predmetna mre`a nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj podlozi sa podzemnim
instalacijama nadle`ne Slu`be za katastar i nepokretnosti u grafi~kom prilogu.
-Ulica Trg despota Stefana (Stevana Visokog): NN mre`a je izvedena sa desne strane ulice u
zoni kontaktne mre`e previ|ene zakonom na ~eli~no-re{etkastim stubovima sa javnim
osvetqewem, aluminijumsko-~eli~nim u`etom. Javno osvetqewe na po~etku ulice gde nema NN
mre`e izvedeno je sa desne strane ulice cevnim stubovima.
-Ulica Kumanovska: NN mre`a je izvedena sa leve strane ulice na ~eli~no-re{etkastim
stubovima sa javnim osvetqewem, aluminijumsko-~eli~nim u`etom.
-Ulica Vladetina: NN mre`a je izvedena na ~eli~no-re{etkastim (sa jednim betonskim)
stubovima sa desne strane ulice, snopom. Na istim stubovima se nalazi i mre`a javnog osvetqewa.
-Ulica Jugovi}eva: NN mre`a je izvedena delom snopom (SKS), delom pomo}u aluminijumsko~eli~nog u`eta na ~eli~no-re{etkastim stubovima i nalazi se delom sa leve, delom sa desne
strane ulice. Na istim stubovima se nalazi i mre`a javnog osvetqewa.
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-Ulica Strahiwi}eva: NN mre`a je izvedena na ~eli~no-re{etkastim (sa jednim betonskim)
stubovima sa desne strane ulice, snopom. Na istim stubovima se nalazi i mre`a javnog osvetqewa.
-Ulica Mili~ina: NN mre`a je izvedena na ~eli~no-re{etkastim stubovima sa desne strane
ulice, pomo}u aluminijumsko-~eli~nog u`eta. Na istim stubovima se nalazi i mre`a javnog
osvetqewa.
-Ulica Gazimestanska (Pana \uki}a): Mre`a javnog osvetqewa izvedena na cevnim stubovima
sa obe strane ulice.
-Deo ulice Cara Lazara: NN mre`a je izvedena na cevnim stubovima sa desne (jedan je sa leve)
strane ulice, Al^e u`etom. Na istim stubovima se nalazi i mre`a javnog osvetqewa.

TT mre`a i mre`a kablovske televizije
U granicama predmetnog plana postoji TT kanalizacija i razvodna vazdu{na mre`a koje
su prikazane u onoj meri u kojoj se predmetna mre`a nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj
podlozi sa podzemnim instalacijama nadle`ne slu`be za katastar i nepokretnosti u
grafi~kom prilogu.

energofluidi
Podru~je "Lazarevog Grada" pokriveno je mre`om vrelovoda gradskog toplifikacionog
sistema u ulicama Jugovi}eva, Strahini}eva i Trg Despota Stefana. Vrelovodna instalacija
je tehni~ki u lo{em stawu, potrebna je rekonstrukcija iste. Kapacitet postoje}ih vrelovoda
zadovoqava potrebe podru~ja "Lazarevog Grada".
Urbanisti~ki pokazateqi - postoje}e stawe

postoje}e stawe
BLOK

povr{ina
(ari)

A

464,12

B1

36,42

B2

88,55

C

45,34

D

7,58

povr{ina pod
saobra}ajnicama
(ari)

220,44

spratnost
objekata
P; Po+P;
P+Pk; P+1;
P+1+Pk
P; Po+P;
P+Pk; P+1;
P+1+Pk;
S+P+1;
S+P+2
P; Po+P;
Po+P+Pk;
P+1;
Po+P+1;
Po+P+1+Pk;
P+2
P; P+1;
S+P+1; P+2

bruto
povr{ina
(objekti)
m2

bruto
razvijena
povr{ina
(objekti)
m2

ideks
zauzetosti

indeks
izgra|enosti

7394,41

13238,61

16

0,29

2604,78

4887,43

72

1,34

3776,71

5538,21

43

0,63

2496,93

3839,35

55

0,85
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UKUPNO

povr{ina
(ari)

spratnost
objekata
(maks)

bruto
povr{ina
(objekti)
m2

bruto
razvijena
povr{ina
(objekti)

ideks
zauzetosti
blokova
(prose~ni)

indeks
izgra|enosti
blokova
(prose~ni)

862.45

S+P+2

16272,83

27503,6

26

0,43

broj
doma}instava

broj stanovnika

gustina
(bruto)
st/ha

183

550

87

2.4 Postoje}e javne
javne povr{ine
Zakonom o planirawu i izgradwi (Sl.glasnik RS, br.47/03) definisana je podela gra|evinskog
zemqi{ta na javno gra|evinsko zemqi{te i ostalo gra|evinsko zemqi{te.
Postoje}e javne povr{ine u okviru podru~ja obuhva}enog Planom su postoje}e saobra}ajnice.
2.5. Osnovna koncepcija Plana
Plana
Planom se predvi|a zadr`avawe osnovnih karakteristika blokova uz delimi~nu promenu namene, regulacije. Osnovna karakteristika planiranog stawa je odre|ivawe parametara vezanih
za mogu}nosti gradwe u okviru stambeno-poslovnih blokova i regulisawe parkovskih
povr{ina. Razlog za ovu vrstu intervencije se nalazi u centralnom gradskom polo`aju predmetne lokacije. Na opredeqewe vezano za tip i na~in izgradwe u okviru stambeno-poslovnih
blokova uticalo je fakti~ko stawe na terenu, kao i formirawe zajedni~kog funkcionalnog
urbanog sklopa sa okru`ewem, odnosno kontaktnim podru~jem.
Podela zemqi{ta na javno i ostalo gra|evinsko zemqi{te data je u grafi~kom delu pri ~emu
je u javno zemqi{te svrstano postoje}e i ono koje je potrebno pribaviti u dr`avnu svojinu.

3. PRAVILA URE\
URE\EWA
Podela podru~ja na urbanisti~ke blokove
Urbana organizacija podru~ja odre|ena je podelom na urbanisti~ke blokove i saobra}ajne
povr{ine koje ~ine osnov za utvr|ivawe namena, elemenata regulacije i podelu na javno i ostalo gra|evinsko zemqi{te.
Podru~je zahva}eno planom podeqeno je na pet blokova (A, B1, B2, C i D) prema regulaciji
postoje}ih saobra}ajnica. U okviru bloka А definisani su podblokovi A´ i A´´ razgrani~eni
prema nameni prostora.
Povr{ina blokova:
A.........4ha 64ara 12m²
B1..............36ari 42m²
B2..............88ari 55m²
C................45ari 34m²
D..................7ari 58m²
1) podela zemqi{ta obuhva}enog
obuhva}enog planom
- podela zemqi{ta na javno i ostalo gra|evinsko zemqi{te data je u grafi~kom delu pri ~emu
je u javno zemqi{te svrstano postoje}e i ono koje je potrebno pribaviti u dr`avnu svojinu
Spisak parcela koje obuhvataju budu}e javne povr{ine

7
gr.parcela br. 1 - ulica Strahiwi}eva - obuhvata delove k.p.br. 2290/1, 170, 1019/2, 984, 980/1,
980/2, 979/2
gr.parcela br. 2 - ulica Vladetina - obuhvata delove k.p.br. 984, 981, 972, 973, 974, 971, 987/1,
969/1, 969/2, 970
gr.parcela br. 3 - ulica i trg - obuhvata delove k.p.br. 2322, 961/1, 962, 838/2, 236/1, 233, 964, 963,
2320
gr.parcela br. 4 - ulica Kumanovska - obuhvata delove k.p.br. 2297, 238, 236/1
gr.parcela br. 5 - ulica Mili~ina - obuhvata delove k.p.br. 2320, 2321, 977/1, 205, 207/1, 207/2,
201, 203/1, 204/1, 231/1, 232
gr.parcela br. 6 - ulica Jugovi}eva - obuhvata delove k.p.br. 971, 969/2, 967/6, 977/1, 977/2, 976,
975/1, 975/2, 974
gr.parcela br. 7 - ulica - obuhvata delove k.p.br. 188/1, 187, 186
gr.parcela br. 8 - ulica - obuhvata deo k.p.br. 171
gr.parcela br. 9 - crkva i porta - obuhvata delove k.p.br. 978, 2321, 200, 205, 198, 207/1, 207/2,
201, 204/1, 204/2, 197/2, 196, 195, 193/1, 193/2, 192, 2291, 203/1
sve parcele su KO Kru{evac.
2) celine i zone odre|ene planom
- podru~je zahva}eno planom podeqeno je na pet blokova (A, B1, B2, C i D) prema regulaciji
postoje}ih saobra}ajnica
- blok A je podeqen na dva podbloka A´ i A´´ prema nameni prostora (arheolo{ki park i
stambeno-poslovni blok)
3) urbanisti~
urbanisti~ki uslovi za javne povr{ine i javne objekte
- neizgra|ene javne povr{ine ure|iva}e se prema nameni datoj u grafi~kom delu plana
(trotoar, parking, zelena povr{ina...) a prema odgovaraju}oj dokumentaciji u skladu sa
propisima i standardima za tu vrstu radova
- objekti na javnim povr{inama izvode se u skladu sa pravilima gra|ewa i zadatim
regulacijama predstavqenim u grafi~kom delu plana
4) regulacija mre`e saobra}ajnih povr{ina sa nivelacijom terena, regulacija vodovodne i
kanalizacione mre`e, elektroenergetskih, TT i vrelovodnih postrojewa
postrojewa i mre`a, regulacija
zelenih povr{ina

saobra}aj
1. Elementi re{ewa iz Generalnog plana
Prostor obuhva}en planom detaqne regulacije ograni~en je delom ulice Cara Lazara, delom
ulice Gazimestanske (Pana \uki}a), Trgom despota Stefana (Stevana Visokog), ulicom
Vladetinom, delom ulice Jugovi}eve i ulicom Strahiwi}evom.
Generalnim planom predvi|eno je da ulice Cara Lazara i Strahiwi}eva budu deo mre`e
primarnih gradskih saobra}ajnica, ulice Gazimestanska, Trg despota Stefana i Jugovi}eva
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deo mre`e sekundarnih gradskih saobra}ajnica, dok ostale saobra}ajnice unutar prostora
Plana predstavqaju deo ni`e mre`e gradskih saobra}ajnica.

2. Funkcionalni rang saobra}ajnica i wihovi elementi regulacije
U funkcionalnom smislu saobra}ajnice Cara Lazara, Strahiwi}eva, Gazimestanska i Trg
despota Stefana, Vladetina i deo ulice Jugovi}eve predstavqaju obodne saobra}ajnice za
posmatrani prostor, dok sve ostale ulice slu`e kao pristupne saobra}ajnice i za odvijawe
unutarblokovskog saobra}aja. Elementi regulacije saobra}ajnica dati su na grafi~kom
prilogu br 4.

3. Saobr}ajni tranzit i saobra}ajni prilazi
Tranzitni saobra}aj za predmetni prostor }e se odvijati primarnim saobra}ajnicama (ul.
Cara Lazara i Strahiwi}eva), kao i ul. Gazimestanskom a ostale saobra}ajnice slu`e za
neposredni pristup parcelama od strane korisnika.

4. Tehni~ke karakteristike saobra}ajnica
Razradom pomenutog prostora ulice Gazimestanska u regulacionom smislu nije posebno
definisana, ve} je zadr`ana sa postoje}im tehni~kim karakteristikama.
Ulice Cara Lazara, Strahiwi}eva, deo ulice Jugovi}eve, ulica Vladetina i Trg despota
Stefana su uskla|ene sa Planovima koji se naslawaju na predmetni Plan.
Postoje}e ulice koje mewaju svoje karakteristike su prikazane na grafi~kom prilogu br. 4, sa
prikazanim elementima regulacije (regulaciona {irina), i to:
•
ulica Mili~ina za pe{a~ki saobra}aj.
Svi trotoari su denivelisani u odnosu na kolovoz, osim u Mili~inoj ulici.
Radijusi ukr{tawa sa obodnim saobra}ajnicama variraju od 3,0m do 12,0m, u zavisnosti od ranga
obodne saobra}ajnice.

5. Posebne obaveze koridora i ulica prema javnom saobra}aju, biciklisti~kom
saobra}aju, kretawu pe{aka
Kretawe vozila javnog prevoza mogu}e je svim obodnim saobra}ajnicama.
Biciklisti~ki saobra}aj je mogu} uz integralno kretawe sa motornim saobra}ajem.
Za kretawe pe{aka predvi|ene su posebne povr{ine (trotoari, pe{a~ke staze, trgovi i sl.).

6. Posebne obaveze prema kretawu hendikepiranih
Na radijusima ukr{tawa obodnih saobra}ajnica kao i unutarblokovskih saobra}ajnica sa
obodnim saobra}ajnicama predvi|aju se prelazne rampe za povezivawe trotoara i kolovoza.
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parkirawe
Prostor obuhva}en Planom zahtevao je i odre|eni koncept parkirawa, a on se mo`e ukratko
opisati na slede}i na~in:
• mogu}e je parkirawe na kolovozu i to u ulicama Cara Lazara, Trg despota Stefana i
Jugovi}eva, prema Re{ewu nadle`nog op{tinskog organa;
• u zoni planirane izgradwe porodi~nih i vi{eporodi~nih objekata, parkirawe i
gara`irawe vozila planira se u okviru sopstvenih parcela korisnika
• mogu}e je kori{}ewe i planirane spratne gara`e u ulici Sin|eli}evoj (PDR Centar
2), kao i svih postoje}ih i planiranih parkirali{ta u kontaktnoj zoni plana, koji su na
prihvatqivom pe{a~kom rastojawu (mawe od 5 min. pe{a~ewa)
• projektno-tehni~kom dokumentacijom za ulicu Cara Lazara predvi|en je i prostor na
kolovozu ulice Cara Lazara (u zoni ispod kule) za prihvat i otpremu posetilaca
Lazarevog grada koji dolaze organizovanim autobuskim prevozom.

nivelacija

U nivelacionom smislu sve saobra}ajnice obuhva}ene predmetnim Planom su izvedene i
definisane. Na osnovu postoje}ih kota nivelete definisani su i ulazi u kontaktne parcele,
kote poda prizemqa objekata kao i polo`aj podzemne infrastrukture.
Prilikom planiranih rekonstrukcija kolovoznih zastora i trotoara maksimalno mogu}e se
pridr`avati postoje}eg stawa iz ve} navedenih razloga. Generalno, u nivelacionom smislu sve
saobra}ajnice gravitiraju ka regulisanom Ko`etinskom atmosferskom kolektoru koji
kompleks polovi i istovremeno je na najni`im kotama.

vodovod i kanalizacija
snabdevawe vodom
Kao neophodna intervencija na vodovodnoj mre`i se name}a izgradwa vodovodne mre`e u ulici
Trg despota Stefana (Stevana Visokog) i povezivawe sa cevovodima u ulicama Gazimestanskoj
i
Kosovskoj,
pri
~emu
se
obrazuje
"hidrauli~ki
prsten"
i
omogu}ava ravnomernija raspodela pritisaka u mre`i ~ime }e biti otkloweni postoje}i problemi u
vodosnabdevawu zone obuhva}ene planom, kao i kontaktnih zona.
Planirana rekonstrukcija vodovodnih cevi }e biti izvr{ena ukoliko bude vr{ena
rekonstrukcija saobra}ajnica u nasequ i ne spada u hitnu intervenciju jer nedostatak
kapaciteta mre`e u pogledu protivpo`arnih potreba zahteva velika investiciona ulagawa, a
mogu}e ih je prevazi}i blizinom vatrogasne brigade ovom nasequ. Sve novoplanirane
saobra}ajnice u nasequ se opremaju vodovodnom mre`om potrebnih kapaciteta kako u pogledu
sanitarne tako i protivpo`arne potro{we i dimenzije cevi ne mogu biti mawe od f100mm. Na
novoplaniranoj vodovodnoj mre`i postaviti protivpo`arne hidrante i to nadzemne, sa
obaveznom za{titom od smrzavawa, na mestima na kojima ne ometaju normalnu komunikaciju i
koja zadovoqavaju uslove iz protivpo`arnih propisa.
Trasa postoje}e vodovodne mre`e, kao i trase planirane rekonstrukcije mre`e i izgradwe
vodovodne mre`e u novim saobra}ajnicama su date u grafi~kom prilogu. Materijal cevi od
kojih se gradi vodovodna mre`a mora odgovarati na{im standardima uz obavezno atestirawe.
Dubine ukopavawa cevi iznose izme|u 1 i 1.5m. Cevi obavezno postaviti na posteqici od
peska. Po{to se vodovodna mre`a izvodi u saobra}ajnicama, rovove obavezno nasipati
{qunkom do potrebne zbijenosti kako bi se spre~ila naknadna slegawa rova.
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odvodwavawe
otpadne vode
Rekonstrukcija kanalizacione mre`e u postoje}im saobra}ajnicama nije planirana po{to
kapaciteti mre`e zadovoqavaju kako postoje}e potrebe, tako i potrebe novoplaniranih
objekata. U novoformiranim saobra}ajnicama se planira izgradwa kanalizacione mre`e sa
prikqu~cima na postoje}u kanalizaciju. Dimenzije kolektora uli~ne mre`e ne smeju biti
mawe od f200mm. Prikqu~ke na postoje}u mre`u ostvarivati u postoje}im revizionim
{ahtovima. Dubine iskopa kanalizacije se kre}u izme|u 2 i 2.5m. Na svim prelomima trase kao
i na me|usobnom rastojawu koje iznosi pribli`no 160D na pravcu, postaviti revizione
{ahtove sa otvorenom kinetom na dnu koja odgovara dimenzijama kanalizacione cevi. Na
{ahtovima postaviti poklopce koji odgovaraju sredwim saobra}ajnim optere}ewima. Cevi
postaviti na posteqici od peska a rovove zatrpati {qunkom kako bi se izbegla naknadna
slegawa u rovu od saobra}ajnih optere}ewa. Prikqu~ivawe novoplaniranih objekata
planirati u revizionim {ahtovima, a u izuzetnim slu~ajevima mogu}e je i prikqu~ivawe na
ra~vu pod uglom od 45o. Trasa novoplanirane uli~ne kanalizacije nalazi se u osovini
saobra}ajnica. Materijal cevi od kojih se gradi uli~na kanalizaciona mre`a mora biti u
skladu sa na{im propisima i obavezno atestiran.
U kanalizacionu mre`u se mogu upu{tati samo otpadne vode ~iji nivo zaga|ewa ne prelazi
nivo otpadnih voda koja se ispu{taju iz doma}instava. U slu~aju da pojedini objekti upu{taju
otpadne vode koje ne odgovaraju ovim uslovima, potreban kvalitet se mora obezbediti
predtretmanom u okviru parcele korisnika. Otpadne vode u kanalizacionu mre`u se ne smeju
upu{tati direktno iz objekata korisnika, ve} iz revizionih okana u okviru pojedina~ne
parcele, a koje su od regulacione linije udaqene maksimalno 1.50m. Revizioni silazi u okviru
pojedina~nih parcela iz kojih se vr{i prikqu~ivawe na uli~nu kanalizaciju bi obavezno
trebali da budu sa kaskadnim silazom, visine kaskade 0.50-0.60m. Otpadne vode iz prostorija
objekata koje se nalaze ispod nivelete ulice se u kanalizacionu mre`u upu{taju sa obaveznom
za{titom od povratnog dejstva vode u slu~aju porasta nivoa u uli~noj kanalizacionoj mre`i.
atmosferske vode
Atmosfersku kanalizaciju treba izgraditi u ostalim saobra}ajnicama prilikom wihove
rekonstrukcije, naro~ito u ulici Mili~inoj.
Dimenzionisawe mre`e kolektora u krajwoj liniji predstavqa ekonomsku kategoriju i krajwi
rezultat prora~una se dobija na osnovu pore|ewa parametara ekonomske analize tro{kova
investicione izgradwe kanalizacione mre`e i tro{kova odr`avawa mre`e sa nastalim
tro{kovima od eventualnih poplava. Iskustveni parametri ukazuju da je ekonomski
najracionalnije kanalizacionu atmosfersku mre`u dimenzionisati na ki{e ~iji je povratni
period 2-5 god. Preporuka je da se dimenzionisawe vr{i za povratni period ki{e od 3 godine.
U nedostatku empirijskih merewa na slivu, najpovoqniji metod dimenzionisawa mre`e je
racionalni metod.
U kanalizacionu mre`u se smeju upu{tati samo vode koje poti~u od atmosferskih padavina. Ne
smeju se upu{tati vode koje poti~u iz procesa proizvodwe, pa ~ak ni nakon primarne obrade,
kao ni otpadne vode iz doma}instva. Dubine iskopa iznose 1.5-2.0m. Cevi se postavqaju na sloju
peska, a rovovi zatrpavaju {qunkom, kako bi se spre~ila naknadna slegawa. Trasa postavqawa
cevi je prema grafi~kom prilogu. Atmosferske vode se prikupqaju putem slivnika ili preko
{ahtova koji su snabdeveni slivnim re{etkama. U oba slu~aja objekti za prikupqawe
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atmosferskih voda moraju biti izgra|eni sa talo`nikom dubine 50-60cm, kako bi se spre~ilo
zamuqivawe cevovoda. Talo`nike je potrebno redovno odr`avati. Materijal za izgradwu
kanalizacione mre`e mora biti u skladu sa na{im propisima i obavezno atestiran.

elektroenergetika
Programske potrebe
Potrebnu jednovremenu snagu za sve novoplanirane objekte u okviru RP ra~una}emo na osnovu
Tehni~kih preporuka br.14 izdatih od Poslovne zajednice Elektroprivrede Srbije:
Za doma}instva jednovremena snaga je izra~unata po obrascu:


0.35 
0.88
( 2027 − 2005 )
Pj = n ∗ 3.5 ∗ 0.65 +
 + 2.86 ∗ n ∗ 1.015
n 

Potrebnu jednovremenu snagu za sve novoplanirane poslovne objekte ra~una}emo po m2 bruto
razvijene gra|evinske povr{ine objekata.

Pj = k ∗ S ∗ p
gde je: k - faktor jednovremenosti
S - bruto razvijena povr{ina objekata
p - snaga po m2 bruto razvijene povr{ine
Potrebne jednovremene snage po zonama i blokovima je data u slede}oj tabeli.

Blok

Poslovni i

Stambeni
Pj(kW)

pomo}ni
Pj(kW)
A
B1
B2
C
D

UKUPNO

21
17
100
54
192

Javni objekti od
op{teg interesa

Ukupno

Pj(kW)
47
38
220
118
423

-

68
55
320
172
615

Potrebna aktivna snaga za objekte planirane regulacionim planom je:
Pj=615,00kW

Broj trafostanica odredi}emo pomo}u obrasca:

Np =

615
= 09,8 ⇒ Nu = 1 ,gde je Np - potreban broj TS, a Nu - usvojen broj TS.
630

Usvajamo (1)jednu TS 10/0.4kV snage 1h630kVA.
Opis re{ewa sa UTU
Postoje}e TS 10/0.4kV kao i pripadaju}i napojni visokonaponski kablovi dati su u
grafi~kom prilogu u onoj meri u kojoj se predmetna mre`a nalazi ucrtana na overenoj
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katastarskoj podlozi sa podzemnim instalacijama nadle`ne Slu`be za katastar i
nepokretnosti.
Postoje}a NN mre`a na grafi~kom prilogu data je u onoj meri u kojoj se predmetna
mre`a nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj podlozi sa podzemnim instalacijama nadle`ne
Slu`be za katastar i nepokretnosti. Zbog toga planirana nadzemna NN mre`a se vodi u delu
trotoara po Zakonu u pojasu predvi|enom za to(u zavisnosti da li je mre`a vazdu{na ili
kablovska), ali obzirom na nepotpunu situaciju ostavlja se mogu}nost vo|enja novoplanirane
NN mre`e i suprotnim trotoarom,{to }e biti razra|eno kroz glavne projekte.
Ovim planom predvi|ena je samo jedna nova trafostanica, na osnovu planiranog
pove}awa broja doma}instava i poslovnog prostora. Lokacijski ovu trafostanicu
opredequjemo u blok B2, ukoliko je mogu}e {to bli`e Mili~inoj ulici, ali bez ta~nog mesta
izgradnje. Izgradwom nove trafostanice izvr{ila bi se preraspodela napajanja el.energijom
postoje}ih i budu}ih potro{a~a iz novoplanirane trafostanice I postoje}ih.Obzirom na
karakteristike postoje}eg i planiranog konzuma, te wihovu raspodelu unutar plana, predvi|a
se i mogu}nost izgradwe odgovaraju}eg broja trafostanica(10/0.4kV tipa MBTS ili
sli~ne,kapaciteta 1h630kVA ili 2h630kVA) na onim lokacijama na kojima se gradi objekatobjekti jednovremene snage od 120kW i ve}e.
Na mestima gde novoplanirana NN mre`a ide istom trasom kao i postoje}a, ostavlja se
ta mogu}nost zbog samog tipa postoje}ih stubova koji mogu da prihvate jo{ optere}ewa ili je
potrebna rekonstrukcija nadzemne mre`e i ubacivawe novih ja~ih stubova.
Trase novoplaniranih 10kV visokonaponskih kablova date su u grafi~kom prilogu
ovog elaborata i predvi|aju mogu}nost da u zavisnosti od lokacije budu}e TS, prikqu~ak po
sistemu ulaz-izlaz (umre`avanje) bude izveden ili povezivawem sa drugom TS-om ili
rasecawem planiranog ili postoje}eg kablovskog voda.
Trase novoplanirane podzemne i nadzemne NN mre`e su date u grafi~kom prilogu ovog
elaborata i postoji mogu}nost da zbog ostale planirane infrastrukture same trase pretrpe
odre|ene izmene,ali samo u skladu sa propisima i preporukama.Trasa je jedinstvena i za
vazdu{nu i za podzemnu mre`u i u ve}em delu prati postoje}u vazdu{nu NN mre`u.Tipovi NN
mre`e(vazdu{no ili podzemno) bi}e razra|ivani kroz glavne projekte i zavisi}e od vi{e
tehni~kih parametara.Ovim planom date su samo trase NN mre`e.Ukoliko planiranom
trasom bude izvo|en vazdu{ni vod, on bi se vodio u zoni kontaktne mre`e na postoje}im ili
novoizgra|enim stubovima,a ako je podzemni on bi se polagao u zoni predvi|enoj zakonom.
Ta~na mesta stubova vazdu{ne NN mre`e odredi}e se izradom glavnih projekata za tu
vrstu objekata.Mre`a javnog osvetljenja ide vazdu{no ili podzemno uz postoje}u NN mre`u.
Projekat i radove izvoditi u skladu sa ovim uslovima,prethodnim uslovima nadle`ne
elektrodistributivne organizacije u Kru{evcu, va`e}im tehni~kim propisima i
preporukama,uz obavezno prisustvo nadzornog organa.

TT mre`a i mre`a kablovske televizije
Za ulice u kojima nema TT mre`e planirana je trasa TT kablova.
Trase novoplaniranih TT kablovskih vodova date su u grafi~kom prilogu ovog elaborata.
Za ulice u kojima nema KDS mre`e planirana je trasa KDS kablova.
Trase novoplaniranih KDS kablovskih vodova poklapa se sa trasom TT kablovskih vodova

energofluidi
U Ulici Kumanovskoj delu Cara Lazara, delu Gazimestanske i Vladetinoj pllanira se
izgradwa razvodnih vrelovoda. Na Trgu Despota Stefana planira se zamena postoje}ih cevi u
okvirima betonskim kanalima novim cevima.
U Lazarevom gradu planira se rekonstrukcija postoje}eg vrelovoda novim
prohromskim predizolovanim cevima.

fleksibilnim

Na obodu podru~ja Lazarevoggrada u ulicama Jugovi}eva, Vladetina i Trga Despota Stefana
planira se distributivna gasovodna mre`a za potrebe tehnologije hla|ewa u letwem periodu.
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zelene povr{ine i parterno ure|ewe
U bloku A - podblok A´, u granicama Arheolo{kog parka va`e slede}a pravila gradwe:
1 Za sve radove na rekonstrukciji i izgradwi parternog ure|ewa i zelenila, obavezna je
izrada tehni~ke dokumentacije u skladu sa uslovima koje propisuje nadle`ni Zavod za
za{titu spomenika kulture
2 Rekonstrukcija postoje}ih staza je dozvoqena u smislu pro{irewa postoje}ih staza koje
imaju nedovoqnu {irinu ili poplo~avawa staza bez zastora.
3 Materijali za poplo~avawe moraju biti kvalitetni i primereni prostoru - prema
posebnim uslovima za{tite
4 Urbani mobilijar mora da bude uskla|en sa osnovnim elementima ure|ewa i primeren
ambijentu - prema posebnim uslovima za{tite
5 Nije dozvoqeno postavqawe komercijalnih reklamnih panoa, kontejnera za sme}e i sl.
6 Nije dozvoqena sadwa visokih sadnica u neposrednoj blizini objekta crkve
7 Uklawawe postoje}ih stabala je dozvoqeno samo na osnovu izvr{ene stru~ne
valorizacije stawa svakog pojedina~nog stabla
8 Preporu~uje se sadwa autohtonih i alohtonih vrsta
Javna zelena povr{ina u bloku D, zadr`ava se u postoje}oj povr{ini. Za sve radove je obavezna
izrada tehni~ke dokumentacije. Dozvoqena je rekonstrukcija i poplo~avawe pe{a~kih staza i
opremawe urbanim mobilijarom.
U blokovima sa porodi~nim stanovawem, izrada projekata ure|ewa obavezna je za objekte u
okviru kojih je planiran poslovni prostor i za linearno zeleno. Za javno zelenilo u okviru
saobra}ajnica ( javno gra|evinsko zemqi{te ) va`e slede}a pravila izgradwe:
1 Drvored obavezno planirati na trotoarima {irim ( i jednakim ) 1,5m, sem ako postoje}e
instalacije onemogu}avaju wegovo formirawe.
2 Drvored formirati od vrste koja ne ugro`ava svojim korenom i kro{wom zastor i
okolne objekte.
3 Drvored planirati na na~in koji omogu}ava opstanak drve}a u gradskim uslovima (
kvalitetna zemqa, sistem za zalivawe ili obezbe|ena hidrantska mre`a, vertikalna i
horizontalna za{tita i sl. )
5) posebni uslovi za izdavawe odobrewa za izgradwu
- svaka izgradwa, rekonstrukcija, dogradwa i nadgradwa objekata u okviru podru~ja zahva}enog
planom mora biti u skladu sa propisanim pravilima gra|ewa i prema posebnim uslovima
za{tite, a u slu~ajevima kada ona ne defini{u neophodne parametre primewiva}e se
Pravilnik o op{tim pravilima urbanisti~ke regulacije i parcelacije

6) objekti od kulturnokulturno-istorijskog ili urbanisti~kog zna~aja
- svi objekti za koje postoji Re{ewe o za{titi, a koji su kategorisani os izuzetnog zna~aja u
okviru podru~ja obuhva}enim planom, na radove koji se `ele izvesti, moraju imati prethodne
uslove Republi~kog zavoda za za{titu spomenika kulture, odnosno Re{ewe o merama tehni~ke
za{tite, a potom Re{ewe o davawu saglasnosti na projekat. Ukoliko Republi~ki zavod za
za{titu spomenika kulture radi projektnu dokumentaciju, uslove i saglasnost izdaje
Ministarstvo kulture
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- svi objekti u okviru podru~ja zahva}enog planom moraju imati za radove koji se `ele izvesti
uslove Zavoda za za{titu spomenika kulture Kraqevo, kao saglasnost, a potom i Re{ewe o
davawu saglasnosti na projekat. Ukoliko Zavod za za{titu spomenika kulture Kraqevo radi
projektnu dokumentaciju, uslove i saglasnost izdaje Republi~ki zavod za za{titu spomenika
kulture
7) lokacije propisane za daqu plansku razradu (posebni zahtevi)
- za svaku parcelaciju, odnosno preparcelaciju neophodna je izrada urbanisti~kog projekta

8) op{ti uslovi za{tite `ivotne sredine
- zabrawuje se izgradwa ~ija bi namena negativno uticala na prete`nu namenu - stanovawe
(stvarawe buke, zaga|ewe vazduha, vode, zemqi{ta i sl.)
- za potrebe sklawawa qudi, materijalnih i kulturnih dobara potrebno je pridr`avati se
Zakona o odbrani (Sl. list SRJ br.43/94), Zakona o odbrani RS (Sl. glasnik RS br.45/91) i
Odluke o utvr|ivawu stepena ugro`enosti naseqenih mesta u op{tini Kru{evac sa rejonima
ugro`enosti i odre|enom vrstom i obimom za{tite u tim rejonima, koju je doneo Op{tinski
{tab civilne za{tite - Kru{evac na sednici odr`anoj dana 26.12.2005.g.

9) ograni~ewa za izvo|ewe odre|ene vrste radova
- nije dozvoqeno postavqawe nikakvih gra|evinskih objekata van gra|evinske linije (kiosci,
tezge. izlozi i sl.) osim elemenata urbanog mobilijara, reklamnih panoa, javnih ~esmi i sl.
~iji bi raspored bio odre|en posebnim planskim aktom
Program ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta donosi Skup{tina op{tine, a osnovni
izvor finansirawa predstavqala bi naplata naknade za ure|ivawe gradskog gra|evinskog
zemqi{ta. Iznosimo ekonomsku analizu osnovnih parametara vezanih za opravdanost
ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta
a) aproksimativna investiciona vrednost ure|ewa javnog gra|evinskog zemqi{ta

saobra}ajnice, parkinzi, trotoari (rekonstrukcija)
ukupno............................................................................40
40.000.000,00din
40.000.000,00din
487.804,87€
487.804,87

vodovod i kanalizacija
- vodovodna mre`a...................400m1 h 3 500,00din/m1 = 1 400 000,00din
- fekalna kanalizacija....................................................................0,00din
- atmosferska kanalizacija............................................................0,00din
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ukupno hidrotehni~ke instalacije..............................1.
1.40
1.400.000,00din
400.000,00din
17.
17.073,17€
073,17

elektroenergetika
- Trafostanice 10/0.4kV ,1h630KVA…………………………..2310000,00din
- VN mre`a……………………………………………………………1000000,00din
- NN mre`a i osvetqewe………………………………………..1500000,00din

ukupno elektroenergetske instalacije....................... 4.810.
810.000,00din
000,00din
58.
58.658,53€
658,53

telekomunikacije

- TT i KDS mre`a...................................................................................1900000,00din

ukupno telekomunikacije.............................................. 1.900.000,00din
23.170,73€
23.170,73

ozelewavawe javnih povr{ina
ukupno.....................................................................................500.000din
00.000din
6.097,56€
6.097,56
__________________________________________________________________________
zbirna vrednost investicionih radova............ 48.610.000,00din
48.610.000,00din
592.804,87€
592.804,87
b) aproksimativna procena sredstava ostvarenih od naplate naknade
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta (za prora~un prihoda uzete cene po m2
korisne povr{ine u skladu za Odlukom o kriterijumima i merilima za
utvr|ivawe zakupnine i naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta - Sl.
List Op{tine Kru{evac 5/03, 7/03, 3/04 i 3/05)

- porodi~ni stambeni objekti
.........................................1.350,00m² h 1.860,00din/m² = 2.511.000,00din
30.621,95€
- vi{eporodi~ni stambeni objekti
.......................................2.450.00m² h 3.231,00din/m² = 7.915.950,00din
96.535,97€
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- poslovni prostor
.........................................1.800,00m² h 3.231,00din/m² = 5.815.800,00din
70.924,39€

ukupan
ukupan iznos ostvarenih sredstava .................................
...................................................
.......................................... 16.242.750,0
16.242.750,00
,00din
198.082,31€
198.082,31
* napomena : prilikom aproksimativne procene sredstava ostvarenih od naplate
naknade za ure|ivawe gradskog gra|evinskog zemqi{ta nisu uzeta u obzir sredstva od
legalizacije bespravno izgra|enih objekata
Urbanisti~ki pokazateqi - planirano
planirano stawe

planirano stawe
ideks izgra|enosti

maks bruto
povr{ina
(objekti)
m2

maks bruto
razvijena
povr{ina
(objekti)
m2

50

1,20-3,0

6961,8

13923,6

P+2

50

1,20-3,0

2185,2

5463

88,55

P+2

50

1,20-3,0

4427,5

11068,75

C

45,34

P+1+Pk

50

1,20-3,0

2720,4

6801

D

7,58

povr{ina
van blokova

220,44

indeks izgra|enosti
blokova (prose~ni)

ukupna
maks bruto
povr{ina
(objekti)
m2

ukupna
maks bruto
razvijena
povr{ina
(objekti)
m2

16294,9

37256,35

BLOK

povr{ina
(ari)

spratnost
objekata
(maks)

ideks zauzetosti (maks %)

A

464,12

P+2

B1

36,42

B2

UKUPNO

povr{ina
(ari)

ideks zauzetosti blokova
(prose~ni)

862,45

25

0,58

odnos bruto razvijene
povr{ine pod objektima
(planirano / postoje}e)
1,35

broj
doma}instava

broj stanovnika

gustina (bruto)
st/ha

odnos broja stanovnika (planirano /
postoje}e)

207

621

98

1,13
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4.. PRAVILA ГРАЂЕЊА
- blokovi A (podblok A´´), B1, B2 i C
1)
- dozvoqena je izgradwa stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata
- stambeni objekti mogu biti nameweni porodi~nom (do 2 stambene jedinice) i
vi{eporodi~nom (sa 3 i vi{e stambenih jedinica) stanovawu
- poslovni deo mo`e se organizovati po svim eta`ama objekta
- poslovni prostor mo`e biti kori{}en za obavqawe svih trgovinsko-uslu`nih,
zanatskih i drugih delatnosti koje ne ugro`avaju `ivotnu sredinu, ne stvaraju buku i druge
negativne uticaje koji mogu ugroziti stanovawe
2)
- dozvoqena je parcelacija i preparcelacija svih parcela (zahteva se izrada
urbanisti~kog projekta kao urbanisti~ko-arhitektonskog re{ewa planirane izgradwe)
- parcelacijom, odnosno preparcelacijom ne mogu se formirati gra|evinske
parcele povr{ine mawe od 3,0 ara
- gra|evinska parcela mo`e biti mawa od 3,0 ara ukoliko je to po katastarskim
podlogama zate~eno stawe
- svaka gra|evinska parcela mora imati pristup na saobra}ajnicu
- slu`beni prilaz mo`e biti {irine najmawe 2,5m, odnosno 2,0m ukoliko je to
zate~eno stawe
- {irina bilo koje novoformirane granice gra|evinske parcele ne mo`e biti
mawa od 8,0m
- jedan objekat ne mo`e se nalaziti na dve ili vi{e parcela
- grafi~kim delom plana novoformirana regulaciona linija ukoliko se ne
poklapa sa postoje}om predstavqa novu granicu parcele, odnosno podelu izme|u javnog i
ostalog gra|evinskog zemqi{ta
- za izgradwu vi{eporodi~nog stambenog objekta minimalna povr{ina parcele
iznosi 6,0ari
3)
- polo`aj objekata koji se direktno nalazi uz regulaciju definisan je
gra|evinskom linijom u grafi~kom delu elaborata
4)
- maksimalni indeks zauzetosti gra|evinske parcele je 50%
- maksimalni indeks izgra|enosti gra|evinske parcele je 1,6 (osim za lokacije
objekata kojima su grafi~kim prilogom odre|eni maksimalni gabariti u osnovi - indeks
izgra|enosti ne sme pre}i 3,0)
- kod zate~enog stawa za parcele mawe od 3,0 ara navedeni parametri se umawuju indeks zauzetosti 40%, a indeks izgra|enosti 1,2 (osim za lokacije objekata kojima su
grafi~kim prilogom odre|eni maksimalni gabariti u osnovi - indeks izgra|enosti ne sme
pre}i 3,0)
5)
- dozvoqena maksimalna spratnost je P+1+Pk, a za objekte uz ulicu Gazimestansku
(Pana \uki}a) i Cara Lazara P+2. Objekti za koje va`i obaveza izgradwe u neprekinutom nizu
ne smeju u kontaktnom delu sa objektima koji odre|uju visinsku regulaciju (ozna~eno u
grafi~kim prilozima) pre}i visinu venca za vi{e od 1,0m. Ukoliko se gradi potkrovqe, ono
se ra~una kao jedna spratna eta`a. Tavanski prostor se mo`e koristiti za stanovawe (nije
dozvoqeno otvarawe baxa - mo`e krovni prozor), s tim da visina slemena ne sme pre}i ve}u
visinu od 5,0m od plo~e posledwe eta`e. Povr{ina tavanskog prostora se umawuje za 25%
prilikom obra~una indeksa zauzetosti. Zbog konfiguracije terena mogu}e je raditi i suteren
s tim da kota poda prizemqa ni u jednoj ta~ki ne prelazi 1,5m do svoje projekcije na
gra|evinskoj liniji. Suteren se ne mo`e koristiti za stambeni prostor.
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6)
- objekti me|usobno moraju biti udaqeni toliko da se zadovoqi minimalna {irina
prolaza, odnosno omogu}i kvalitetno osvetqavawe stambenih prostorija
7)
- nije dozvoqena izgradwa pomo}nih objekata kao samostalnih
8)
- svaka novoformirana gra|evinska parcela mora imati obezbe|en kolski prilaz
- gra|evinska parcela mora imati ~istu {irinu prolaza pored jedne strane objekta
od 2,5m bez fizi~kih prepreka (stepenika, `ardiwera, bunara...) u nivou terena, minimalne
~iste visine od 3,0m, osim u slu~ajevima kada to ne dozvoqava zate~eno stawe na terenu
- za porodi~ne i vi{eporodi~ne stambene objekte neophodno je u okviru parcele
obezbediti 1,0 parking mesto po stambenoj jedinici
- pri formirawu poslovnog prostora koristi}e se parkinzi u okviru javnih
povr{ina
- prilikom pretvarawa poslovnog prostora u stambeni ili formirawa ve}eg broja
stambenih jedinica u okviru postoje}eg gabarita neophodno je obezbediti za svaku novu
stambenu jedinicu 1,0 parking mesto
- prilaz parking mestu kao i samo parking mesto mora biti dimenzionisano i
postavqeno u skladu sa propisima
9)
- bilo koja intervencija na postoje}em objektu ili izgradwa novog ne sme ugroziti
funkcionisawe, stabilnost, ili fasadu susednog objekta
- pre svake nadgradwe obavezno je izvr{iti procenu stati~ke stabilnosti objekta
- objekti koji se nalaze na me|i ili u wenoj neposredoj blizini moraju re{iti
odvodwavawe sa krova i odvo|ewe atmosferske vode sa terena tako da ni~im ne ugro`avaju
susednu parcelu
10)
- prikqu~ewe objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu }e se realizovati
prema uslovima nadle`nih komunalnih preduze}a
11)
- dozvoqeno je kori{}ewe svih vrsta materijala za izgradwu objekata koji podle`u
va`e}im standardima, tehni~ki i biolo{ki ispravnih
- oblikovawe fasada u okviru bloka je prepu{teno kreativnosti projektanta, a na
osnovu uslova Zavoda za za{titu spomenika kulture Kraqevo
- prilikom izrade tehni~ke dokumentacije uz predmetni objekat prikazati i
fasade susednih
- nije dozvoqena izgradwa mansardnih krovova
- maksimalni nagib krovnih ravni je 35°
12)
- svaka dogradwa, nadgradwa ili rekonstrukcija postoje}eg objekta mora biti
izvedena u skladu sa tehni~kim propisima i tako da ni~im ne ugrozi stabilnost postoje}e
konstrukcije, odnosno stabilnost objekata u neposrednom kontaktu
- prilikom bilo kakve intervencije na postoje}em objektu va`e isti uslovi kao i
za novoplanirane objekte
13)
- zabrawuje se izgradwa ~ija bi namena negativno uticala na prete`nu namenu stanovawe (stvarawe buke, zaga|ewe vazduha, vode, zemqi{ta i sl.)
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14)
- svaka promena zahteva u odnosu na planiranu vrstu i namenu objekata u bloku
podrazumeva izradu nove planske dokumentacije
- visina nazidka potkrovne eta`e mo`e biti najvi{e 1,6m od kote gotovog poda
- mogu}e je postavqawe konzolnih ispusta - erkera u nivou gorwih eta`a (prvi i
drugi sprat, potkrovqe) preko gra|evinske linije na maksimalno 30% predwe ravni fasade
- ako se gra|evinska i regulaciona linija poklapaju ovaj ispust ne mo`e biti ve}i
od 0,80m, a ako je gra|evinska linija uvu~ena u odnosu na regulacionu ispust mo`e biti i do
1,60m u odnosu na gra|evinsku liniju - ukoliko ne prelazi regulacionu liniju od 0,80m
- minimalna visina dowe ivice erkera mora biti minimalno udaqena 4,0m od kote
trotoara, odnosno nulte kote
- pri izvo|ewu ispusta koji prelaze regulacionu liniju voditi ra~una o polo`aju
postoje}eg i planiranog drve}a, kao i drugim elementima koji se mogu na}i ispred fasade
objekta (objekti i vodovi infrastrukture)
- kota poda prizemqa na ulazu u objekat mora biti vi{a od kote trotoara na ulazu u
objekat
- za objekte koji u prizemqu sadr`e poslovni prostor, kota poda prizemqa mo`e
biti vi{a od kote trotoara za najvi{e 0,20m (svaka ve}a denivelacija savladava se unutar
objekta)
- ~ista visina poslovnog prostora u okviru objekta ne mo`e biti mawa od 3,00m)
- svaka izgradwa galerija ili me|uspratnih eta`a u objektu smatra se zasebnom
spratnom eta`om (ra~una se kao izgradwa sprata)
- objekti koji se nalaze na me|i sa susednom parcelom ne mogu na toj strani imati
bilo kakve otvore
- sve fasadne ravni koje se nalaze na mawe od 2,5m od granice susedne parcele mogu
imati samo otvore minimalnog parapeta 1,60m
- otvori na stambenim prostorijama (dnevni boravak, spava}e sobe) ne smeju na
udaqenosti mawoj od 4,0m imati bilo kakvu fizi~ku prepreku koja onemogu}ava dotok dnevne
svetlosti
- van regulacione linije nije dozvoqeno postavqawe `ardiwera, stolova, stolica,
odnosno bilo kakvih objekata osim onih koji koriste regulisawu saobra}aja
- prilaz stambenom delu objekta ne sme biti ometen obavqawem poslovnih
delatanosti
- Podblok A´
1)
- dozvoqena je izgradwa objekata vezanih za sadr`aje u okviru arheolo{kog parka
- postoje}i stambeni i poslovni objekti se mogu samo adaptirati i sanirati,
odnosno osposobiti za normalno funkcionisawe
- nije dozvoqena dogradwa ili nadgradwa postoje}ih stambenih i poslovnih
objekata
- poslovni prostor mo`e biti kori{}en za obavqawe svih trgovinsko-uslu`nih,
zanatskih i drugih delatnosti koje ne ugro`avaju `ivotnu sredinu, ne stvaraju buku i druge
negativne uticaje koji mogu ugroziti stanovawe
- nije dozvoqeno postavqawe bilo kakvih objekata, trafika, tezgi, reklamnih
panoa za komercijalne svrhe...
- u okviru arheolo{kog parka mogu}e je obezbediti lokaciju za izgradwu javnog
toaleta ili sli~nih prate}ih objekata
2)
- nije dozvoqena parcelacija i preparcelacija gra|evinskih parcela na kojima se
nalaze stambeni i stambeno-poslovni objekti osim u slu~aju formirawa nove regulacione
linije
- grafi~kim delom plana novoformirana regulaciona linija ukoliko se ne
poklapa sa postoje}om predstavqa novu granicu parcele, odnosno podelu izme|u javnog i
ostalog gra|evinskog zemqi{ta
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3)
- polo`aj objekata ne sme odstupati od utvr|ene gra|evinske linije
4)
- ne planira se pove}awe postoje}ih indeksa zauzetosti i izgra|enosti
5)
- nije dozvoqeno pove}awe spratnosti
6)
- me|usobna udaqenost objekata se zadr`ava
7)
- mogu}a je izgradwa objekata u funkciji arheolo{kog parka (informacioni
centar, toaleti, lokali definisani lokacijom u grafi~kim prilozima
8)
- pristup lokaciji se obezbe|uje iz obodnih ulica
9)
- bilo koja intervencija na postoje}em objektu ili izgradwa novog ne sme ugroziti
funkcionisawe, stabilnost, ili fasadu susednog objekta
10)
- prikqu~ewe objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu }e se realizovati
prema uslovima nadle`nih komunalnih preduze}a
11)
- dozvoqeno je kori{}ewe svih vrsta materijala za izgradwu objekata koji podle`u
va`e}im standardima, tehni~ki i biolo{ki ispravnih
- oblikovawe fasada u okviru bloka radi se na osnovu uslova Zavoda za za{titu
spomenika kulture Kraqevo
12)
- svaka dogradwa, nadgradwa ili rekonstrukcija postoje}eg objekta mora biti
izvedena u skladu sa tehni~kim propisima i tako da ni~im ne ugrozi stabilnost postoje}e
konstrukcije, odnosno stabilnost objekata u neposrednom kontaktu
- na postoje}im stambenim, odnosno stambeno-poslovnim objektima mogu se
izvoditi radovi koji podrazumevaju adaptaciju i sanaciju objekta u smislu poboq{avawa
uslova za `ivot stanara
13)
- zabrawuje se izgradwa ~ija bi namena negativno uticala na funkcionisawe
arheolo{kog parka (stvarawe buke, zaga|ewe vazduha i sl.)
14)
- za svaku izgradwu u okviru granica arheolo{kog parka neophodna je izrada
urbanisti~kog projekta kao urbanisti~ko-arhitektonskog re{ewa
- svaka promena zahteva u odnosu planiranu vrstu i namenu objekata u bloku
podrazumeva izradu nove planske dokumentacije
- za objekte koji dogra|uju poslovni prostor, kota poda prizemqa mo`e biti vi{a
od kote trotoara za najvi{e 0,20m (svaka ve}a denivelacija savladava se unutar objekta)
- ~ista visina poslovnog prostora u okviru objekta ne mo`e biti mawa od 3,00m)
- svaka izgradwa galerija u objektu smatra se zasebnom spratnom eta`om (ra~una se
kao izgradwa sprata)
- objekti koji se nalaze na me|i sa susednom parcelom ne mogu na toj strani imati
bilo kakve otvore
- sve fasadne ravni koje se nalaze na mawe od 2,0m od granice susedne parcele mogu
imati samo otvore minimalnog parapeta 1,60m
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- van regulacione linije nije dozvoqeno postavqawe `ardiwera, stolova, stolica,
odnosno bilo kakvih objekata osim onih koji koriste regulisawu saobra}aja
- prilaz stambenom delu objekta ne sme biti ometen obavqawem poslovnih
delatanosti
-

blok D

1)
- ova lokacija je planirana za parkovsku povr{inu
- mogu}a je rekonstrukcija parka (zamena ograde, ozelewavawe, organizovawe
prostora za igru dece)
- nije dozvoqeno postavqawe privremenih objekata, reklamnih panoa za
komercijalne svrhe, kontejnera za sme}e i sl.

5.. SMERNICE ZA SPROVO\
SPROVO\EWE PLANA DETAQNE REGULACIJE
Sprovo|ewe plana u zavisnosti od fakti~kog stawa na terenu tj. na parceli, izvr{i}e se:

5.1.
5.1. Legalizacijom postoje}ih objekta i to:

1. legalizacijom postoje}ih objekta koji su u skladu sa pravilima gra|ewa koja su data
Planom, bez intervencija na wima.
2. legalizacijom postoje}ih objekta uz mogu}nost rekonstrukcije, adaptacije,prenamene,
dogradwe i nadgradwe u skladu sa pravilima ure|ewa i gra|ewa propisanim Planom,
(gra|evinska linija, spratnost, st.iskori{}enosti, koef.izgra|enosti i sve ostale
odgovaraju}e odredbe i pravila iz Plana).
3. izuzetno za izgra|ene objekte bez odobrewa za gradwu, mogu}a su odstupawa u odnosu na
planirani stepen iskori{}enosti i koeficijent izgra|enosti, ukoliko se utvrdi da se
time ne ugro`avaju susedni objekti, saobra}aj i komunalnu infrastrukturu
4. za gra|evinske objekte bez odobrewa za gradwu sa namenom koja nije dozvoqena tj. nije
definisana pravilima gra|ewa i ure|ewa, mogu}e je izdavawe Odobrewa za gradwu uz
uslov da se izvr{i prenamena (prostora-objekta) u skladu sa odredbama Plana.

5.2. Izgradwa novih objekta na postoje}im ili planiranim gra|evinskim parcelama
Na osnovu ~l.56 Zakona o planirawu i izgradwi (Sl.glasnik RS br.47/03 i 34/06), nadle`na
op{tinska uprava izdaje izvod iz plana detaqne regulacije, koji sadr`i podatke o
urbanisti~kim uslovima za ure|ewe prostora koji su utvr|eni urbanisti~kim planom, kao i:
- polo`aj regulacione i gra|evinske linije
- povr{inu za mogu}u izgradwu, dogradwu i nadgradwu
- tip izgradwe i spratnost objekta
- horizontalnu povr{inu gabarita, tj. stepen iskori{}enosti i
koef.izgra|enosti prcele
- visinu objekta
- namena objekta, po zahtevu investitora a u skladu sa odredbama Plana,
- kao i sve ostale odgovaraju}e parametre i pravila iz Plana koja se odnose
naodgovaraju}i blok, podblok ili sami objekat

5.3. Posebne smernice za sprovo|ewe Plana
Svaka izgradwa, rekonstrukcija, dogradwa i nadgradwa objekta u okviru podru~ja zahva}enog
Planom, mora biti u skladu sa pravilima gra|ewa propisanih ovim Planom.

U slu~ajevima kada propisana pravila ovim Planom ne defini{u
defini{u u dovoqnoj meri ili
ne sa
sadr`e neophodne parametre primewiva}e se odredbe Pravilnika o op{tim uusslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima i postupku izdavawa akta o uurr-
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odbanisti~kim uslovima za objekte za koje odobrewe za izgradwu izdaje op{tinska, o
dnosno gradska uprava..
uprava..
5.4. Izrada urbanisti~kih projekata
U slu~aju izrade urbanisti~kih projekata, kako za potrebe parcelacije ili preparcelacije,
tako i za potrebe sprovo|ewa Plana u skladu sa ~l.61 Zakona o planirawu i izgradwi
(Sl.Gl.RS.br.47/03, 34/06), urbanisti~ki projekat se izgra|uje na overenom katastarskotopografskom planu kao projekat parcelacije tj. kao urbanisti~ko arhitektonsko re{ewe
planirane izgradwe.

6. IZVOD IZ STUDIJE
STUDIJE ZA[TITE KULTURNIH DOBARA - Републички завод за заштиту
споменика културе- Београд

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СТЕПЕН ИНТЕРВЕНЦИЈА
За све појединачне објекте у границама Плана детаљне регулације који се задржавају
прописују се мере заштите и степен интервенција. На основу споменичке валоризације утврђена су три
степена заштите ( карта 4):
I степен заштите - подразумева строги конзерваторски третман и односи се на заштићено
културно добро од изузетног значаја Цркву Св. Стефана и Крушевачки град, као и на све откривене и
презентоване грађевине унутар њега.
Предузумање мера заштите - извођење радова у циљу његове заштите и презентације могуће
је искључиво на основу посебног конзерваторско - рестаураторског пројекта одобреног од стране
Комисије Министарства културе.
II степен заштите - односи се на објекте споменичких вредности који ће бити утвђени за
културно добро. На њима се могу предузимати радови у циљу њихове санације, рестаурације или
враћања у првобитно стање. Сви наведени радови могу се изводити на основу посебно утврђених
услова и одобрених рестаураторских пројеката од стране Службе заштите.
III степен заштите - спроводи се на објектима архитектонских, урбанистичких и
амбијенталних вредности који имају статус предходне заштите. На овим објектима се могу вршити
слободније интервенције у смислу њихове адаптације, без мењања спољашњег изгледа, а према
условима Службе заштите.
Такође, интервенције на осталим објектима који се задржавају, могу се предузимати на
основу прибављених услова Службе заштите.
Исто се односи и на савремене објекте за које се прописује ремоделација у циљу уклапања у
амбијент.
Објекти који се уклањају - Овом Студијом предлаже се знатан број објеката за уклањање.
Трајно уклањање без замене, односи се на све помоћне објекте, шупе, надстрешнице и др. у
циљу уређења унутрашњости блокова, односно укупног простора.
Уклањање стамбених објеката без могућности изградње предвиђено је у целини А да би се
ослободио и сачувао простор за будућа археолошка истраживања. До археолошких истраживања ови
објекти се не могу дограђивати, надзиђивати или преобликовати, већ само технички одржавати.
Уклањање стамбено- пословних и пословних објеката са могућношћу нове градње предвиђено
је у делу целине А ка улици Цара Лазара и целинама Б и Ц, ка улуци Пана Ђукића и Тргу стубалских
јунака.
Са становишта заштите ови објекти немају архитектонских и других вредности. Рушење се
предвиђа због лошег грађевинског стања објеката, и изгледа којим нарушавају амбијент, при чему су се
имале у виду просторне могућности које те локације пружају.
За рушење су предвиђена и три објекта за које се сматра да имају амбијенталне и друге
вредности. Објекат у Цара Лазара 15, са краја 19. века, има архитектонску вредност. Објекат у Стевана
Високог 10 има поред архитектонских и урбанистичку вредност, као угаони објекат који маркира
регулацију блока. Грађевинско стање оба објекта је изузетно лоше, те су зато предвиђене за рушење.
Трећи објекат предвиђен за рушење је зграда у Страхинићевој 9, која је временом толико измењена и
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дограђена да је изгубила првобитне одлике карактеристичне за народну архитектуру. Ове објекте
нужно је пре уклањања детањно архитектонски снимити.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Мере заштите простора прописују се у циљу очувања културног добра, и обезбеђења услова
за истраживања, његову заштиту и презентацију.
Границе Плана детаљне регулације утврђују се за непосредну околину културног добра Цркве
Св. Стефана са Крушевачким градом и на овом простору се могу очекивати остаци средњевековног
подграђа( шира зона). Унутар овог простора дефинисана је ужа зона- предпостављени историјски
оквир Крушевачког града, у којој се очекују делови утврђења( куле и бедеми) и остаци грађевина. Зато
се за ове просторе утврђују посебни режими заштите и прописују следеће мере:
ОПШТЕ МЕРЕ
- Забрана неовлашћеног копања и отуђивање покретног материјала;
- Забрана измене конфигурације терена нивелисањем, односно скидањем слојева или насипањем
терена;
- Забрана складиштења материјала и стварање депонија;
- Забрана свих земљаних радова без прибављених услова, односно сагласности надлежне службе
заштите;
ПОСЕБНЕ МЕРЕ
У границама Плана детаљне регулације „Лазарев град“ у Крушевцу утврђују се посебне мере са
два режима заштите простора (карта 5):
I режим заштите- систематска археолошка ископавања
- Забрањују се сви земљани радови у оквиру означених граница, осим системстских археолошких
истраживања;
- Систематска археолошка истраживања могу се спроводити по посебним програмима и пројектима у
складу са законом о културним добрима;
- Систематска археолошка истраживања финансира или суфинансира Министарство културе
Републике Србије на основу Програма систематских истраживања, одобреног од стране Комисије
Министарства културе;
- Систематска археолошка истраживања може да финансира, или суфинансира локална заједница, али
такође на основу Програма систематских истраживања, одобреног од стране Комисије Министарства
културе;
- Систематска археолошка истраживања у ограниченом обиму може да финансира и корисник
културног добра, у складу са прописаним условимау предходним алинејама;
- Резултати систематских археолошких истраживања морају бити доступни у циљу заштите и
презентације културног добра.
II режим заштите- предходна истраживања и надзор
- Забрањују се сви земљани радови у оквиру означених граница без предходно прибављених услова
надлежне службе;
- Земљани радови се могу изводити тек након обављених предходних археолошких истраживања или
уз стални археолошки надзор;
- Трошкове предходних археолошких истраживања или вршења сталног археолошког надзора сноси
инвеститор.
7. МЕРЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Опште мере:
- Задржавају се постојеће уличне регулације и организација блокова;
-

Делимичне корекције регулација предвиђају се у блоку А, угао Страхињићеве и Цара Лазара, у
блоку Б2 угао Миличине и Пана Ђукића, и у блоку Ц, угао Југовићеве и Високог Стевана.
Корекције се предвиђају ради лакшег решавања саобраћајног кретања;

-

Приликом решавања саобраћаја, омогућити несметани прилаз посетилаца, аутомобилима и
аутобусима;

-

Паркинге за посетиоце решавати у контактним зонама;
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-

Миличину улицу затворити за саобраћај и користити као пешачку комуникацију;

-

Страхињићева улица задржава, са обе стране стамбени карактер, са појединачним објектима
лоцираним самостално на парцели;

-

Улица Цара Лазара задржава, са обе стране пословно-стамбени карактер са објектима у низу;

Целина А:
- Задржава се постојећа регулација блока и диспозидија парцела, без могућности даљег цепања,
или спајања парцела;
-

Централни простор блока предвиђа се за систематско истраживање и презентацију
споменичког комплекса «Лазарев град», које ће обавити служба заштите у сарадњи са
одговарајућим научним институцијама, а према посебним пројектима;

-

У оквиру пројекта презентације пројектовати доградњу недостајућих делова Донжон куле, на
основу расположивих података и аналогија, са уређењем шетне стазе са назубљеним зидом и
шанцем. Размотрити такође, могућност постављања моста преко рова. Постојеће зидове кула и
бедема, надзидати до висине која ће омогућити реалније сагледавање некадашњег изгледа
утврђења;

-

Прилаз комплексу «Лазарев град» омогућити из правца улице Високог Стевана, затварањем
Миличине улице за колски саобраћај и усмеравањем саобраћаја само према Југовићевој улици;

-

Улични застор Миличине улице решавати као јединствен, без раздвајања коловоза и тротоара.
На исти начин обрадити и прилаз комплексу;

-

У кући, која се налази у Југовићевој бр.2 формирати туристичко-информативни центар. За
неопходне радове на рестаурацији објекта, пројекат ће радити служба заштите;

-

На истој парцели могуће је пројектовати објекат продајно-угоститељског карактера са
санитарним блоком за посетиоце;

-

Простор садашњег паркинга десно од улаза у комплекс, може се користити само у функцији
трговине и угоститељства, у склопу наспрамног објекта, (седење, столови са сунцобранима и
клупе);

-

За постојеће и новопројектоване стазе и друге застрте површине, које се пружају унутар
простора Лазаревог града, поплочавање решавати на јединствен начин, у складу и са
поплочавањем Миличине улице;

-

Постојеће чесме реконструисати тако да буду функционалне, обликовно обједињене

и

изведене у истом материјалу;
-

Осветљење простора комплекса Лазарев град решити јединствено, канделабрима, који ће
функционално осветлити простор комплекса и стаза;

-

Пројектовати декоративно осветљење, које ће нагласити објекте унутар комплекса, (црква
Лазарица, музеј, споменик цару Лазару, бедеми, донжон кула;

-

Простор комплекса опремити урбаним мобилијаром;
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-

Пројектовати информационе табле са основним подацима (година грађења, ко је подигао,
историјски контекст, локација унутар комплекса, цртеж основе или фасаде) за све значајне
објекте који се налазе унутар утврђења (црква Лазарица, музеј, споменик цару Лазару, бедеми,
донжон кула);

-

Око постојећих остатака утврђења формирати нову грађевинску линију према парцелама из
улица Цара Лазара и Страхињићеве.

-

Парцеле из Југовићеве и Владетине ослободити од бесправно подигнутих помоћних објеката и
култивисати простор;

-

Ограде парцела према Лазаревом граду морају бити изведене од лаких, транспарентних
материјала са могућношћу озелењавања.

-

Предвиђену нову градњу пројектовати у складу са габаритима постојећих објеката у околини, а
локацију на парцели одредити према регулацији суседних парцела. У Страхињићевој улици
нови објекти треба да буду слободно стојећи на парцели, будући да је са обе стране улице такав
начин постојеће градње. Нову градњу у улици Цара Лазара, пројектовати као објекте у низу са
пословањем у приземљу и становањем на спрату. Као репер вертикалне регулације користити
постојеће објекте;

-

Зграда у улици Цара Лазара 17, која је због проширења саобраћајнице, прочељем на коловозу и
испред које нема тротоара, може се препројектовати, тако да се омогући пешачки пролаз кроз
приземље;

-

Пошто су парцеле леве стране улице Цара Лазара, дубоке, могуће је предвидети нову градњу
појединачних објеката у дубини парцеле.

-

На парцелама које су лоциране унутар блока и окренуте према комплексу Лазаревог града,
могућа је замена постојећих неусловних објеката, новим, који својим габаритом неће
деградитати простор културног добра.

Целина Б:
- Задржава се урбана матрица у овој целини, а предвиђа се активирање и подизање урбаног
квалитета Кумановске улице (Ребекино сокаче) изградњом нових стамбено-пословних
простора.
-

Планира се разматрање могућности активирања запуштених унутрашњости блокова,
рашчишћавањем и увођењем туристичко-угоститељских садржаја.

Блок Б1:
- Задржава се регулација блока;
-

Предвиђа се радикално рашчишћавање и уклањање објеката из Кумановске улице, као и
помоћних објеката из унутрашњости блока;

-

Унутрашњост блока активитати увиђењем угоститељско-услужних делатности;

-

У унутрашњости блока предвидети озелењавање у циљу оплемењивања простора;

-

Дозвољава се нова градња на регулационој линији блока из улица Пана Ђукића и Кумановске,
и то пословне и пословно-стамбене намене. Нова градња могућа је у Пана Ђукића од бр. 5 – 17
и од бр. 19 дуж целог фронта Кумановске улице;
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-

У погледу висинске регулације новопројектовани објекти морају се равнати према висинама
кровних венаца суседних објеката у Пана Ђукића, а у Кумановској могу бити П+1+Пк.

-

У оквиру новопројектованих објеката предвидети улазе у блок;

-

У погледу намене – новопројектовани објекти у Пана Ђукића у приземљу морају да имају
трговинске, а у Кумановској услужне и угоститељске делатности, које се могу развити и у
унутрашњости блока;

-

Приликом пројектовања нових објеката, фасадна платна решавати тако да се назначи постојећа
парцелација, која одсликава урбану матрицу. За финалну обраду фасада користити
традиционалне материјале, квалитетне малтере, како би се остварило јединство са затеченим
културним добрима;

Блок Б 2:
- Регулација блока задржава се у највећој мери;
-

На углу Пана Ђукића и Миличине предвиђено је радикално уклањање објеката и изградња
новог угаоног објекта, који ће маркирати тај део блока и формирати нову регулацију; За овако
доминантну локацију и будући маркантан објекат препоручује се расписивање конкурса ради
добијања најповољнијег решења;

-

У погледу вертикалне регулације нова градња треба да се усклади са објектом у Пана Ђукића
27, који је вреднован као културно добро, и објектима у Миличиној, који имају амбијенталну
вредност. Нови објекат треба да има посебно обликовно решен угаони елеменат;

-

Намена новог објекта је пословање из улице Пана Ђукића, док се из Миличине предвиђа
угоститељство;

-

У погледу материјализације и обраде фасада важе услови као и за блок Б1;

-

На углу улица Кумановске и Високог Стевана, предвиђа се рушење постојећег објекта, на коме
се налази спомен плоча. Плочу је потребно пажљиво демонтирати и уградити у нови објекат;

-

У Кумановској улици предвиђа се градња објеката у низу, са дозвољеним висинама П+1+Пк;

-

У Миличиној улици предвиђа се градња појединачних породичних стамбених објеката,
слободно лоцираних на парцели са дозвољеним висинама П+Пк;

Целина Ц:
- Регулација блока се задржава у највећој мери;
-

Предвиђа се уклањање објеката у улици Високог Стевана од броја 3 до Југовићеве 1б. На овој
локацији могућа је изградња објеката у низ. У погледу висинске регулације, нови објекти могу
имати П+1+Пк у Стевана Високог од П+Пк у Југовићевој;

СМЕРНИЦЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ
-

Доношење Решења о Заштићеној околини културног добра Лазарев град – ради Републички
завод за заштиту споменика културе - Београд;
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-

Доношење Решења о утврђивању за културно добро 6 предложених објеката - ради Завод за
заштиту споменика културе Краљево у сарадњи са Општином Крушевац;

-

Израда пројекта истраживачко – конзерваторских радова за комплекс средњовековног града
Крушевца – ради Републички завод за заштиту споменика културе – Београд;

-

Израда урбанистичких пројеката за подручје обухваћено Планом детаљне регулације;

SADR@AJ
SADR@AJ navedenih urbanisti~kih projekta u zavisnosti od toga za koje se potrebe izra|uju
(UP parcelacije, UP preparcelacije, UP kao arhitektonsko re{ewe za izgradwu sa bli`om
raz
razradom) bi}e odre}en u skladu sa
• Zakon o planirawu i izgradwi - Sl.glasnik RS br.47/03 i 34/06
• Pravilnikom o op{tim uslovima parcelacije i izgradwi i sadr`ini , uslovima i postupku izdavawa akta .....-Sl.glasnik RS br.75/03
U Pravilima gra|ewa propisano je kada je potrebna izrada Urabnisti~kih projekata kao urbanisti~ko arhitektonsko re{ewe planirane izgradwe.
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine
Kru{evac".
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