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1. Опште одредбе плана
1.1. Положај и граница подручја које се уређује Планом детаљне
регулације
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације обухвата сабирну градску
саобраћајницу која се налази у западном делу града у односу на централни градски
простор и повезује улицу Војислава Илића са Александровачком улицом преко Гарског
потока. Такође ова улица представља саобраћајницу која насеље Равњак повезује са
осталом саобраћајном мрежом града.
Одлуком о изради Плана детаљне регулације обухваћено је подручје које представља
трасу постојеће улице Стевана Сремца од укрштаја са улицом Војислава Илића до
укрштаја са улицом Александровачком.
Површина подручја које се обрађује овим планом је 84 ара.
Подручје које је обухваћено Планом детаљне регулације припада катастарској општини
Крушевац и сачињавају га следеће катастарске парцеле:
К.О. Крушевац
3461, 3460, 3459, 3457, 3456, 3453/1, 3453/2, 3452/4, 3452/1, 3450, 3445, 3429, 3428,
3434/1, 3434/2, 3434/3, 3434/4, 3437, 3438, 3439, 5936, 5944, 3265/7, 3265/1, 3265/6,
3191, 3192, 3193, 3194, 3268, 3267, 3270/1, 3270/1, 3275, 3277, 3279, 3280, 3282 и 3283.
К.О. Лазарица
2091 и 2079
Напомена: Називи улица у оквиру ПДР- а су усклађени са Решењем о одређивању
назива нових, измени назива постојећих и утврђивању пречишћеног списка улица и
тргова на подручју Генералног плана Крушевца (Сл. лист Општине Крушевац бр.
04/04).

1.2. Циљеви израде Плана детаљне регулације
Циљеви израде плана произилазе из скупа мера, обавеза, ограничења и задатака који
су од значаја и утицаја на планирање, просторну организацију и регулацију подручја
обухваћеног Планом.
У складу са обавезама и потребним мерама спровођења и поштовања важећих закона
и у складу са очекиваним променама на подручју обухваћеном Планом, постављени су
следећи циљеви и задаци:
- усклађивање даљег урбаног развоја и уређења подручја плана са одредбама
Закона о планирању и изградњи (Сл. гл. Р.С. 47/03, 34/06),
- усклађивање даљег урбаног развоја и уређења подручја плана са одредбама ГП
– а Крушевац 2021 (Сл. лист Општине Крушевац 04/05),
- подела подручја Плана на јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште и стварање услова за одређивање јавног грађевинског земљишта,
- дефинисаност трајне регулације саобраћајнице као јавне површине у оквиру
Плана парцелације јавног грађевинског земљишта.
- Стварање услова за реализацију решења и покретање поступка експропријације
- планирање врсте и положаја комуналне опреме и целокупне инфраструктуре,
- усклађивање организације, опремања и уређења простора и земљишта са
потребама и критеријумима за заштиту животне средине
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1. Правни и плански основ за израду и доношење Плана

Табела 1 - Правни основ за израду ПДР-а
Гласило
Број
Датум

Документ

Прилог

Закон о планирању и
изградњи

"Сл. гласник
РС"

47/03,
34/06

05.05.2003,
18.04.2006,

--

Правилник о садржини,
начину израде, начину
вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и
условима и начину стављања
плана на јавни увид.

"Сл. гласник
РС"

12/04

09.02.2004

--

Статут Општине Крушевац
(на основу кога је донета
Одлука о изради)

"Сл. лист
Општине
Крушевац"

3/02

--

--

Одлука о изради Плана
детаљне регулације

"Сл. лист
Општине
Крушевац"

350302/2007

07.03.2007.

Саставни део елабората

Закључак о утврђивању
предлога плана и упућивању
на јавни увид

Саставни део елабората

Извештај о раду планске
комисије

Саставни део елабората

Документ

Табела 2 - Плански основ за израду ПДР-а
Гласило

Генерални план 2021

"Сл. лист Општине
Крушевац"

Број
04/05

1.4. Анализа катастарских планова и подлога потребних за израду Плана
У складу са чл. 44 Закона о планирању и изградњи (Сл. гл.РС. 47/03, 34/06) о врсти и
начину прибављања катастарских подлога за потребе израде планске документације
извршено је прибављање истих.
План је рађен на катастарско топографском плану који је израдила Дирекција за
урбанизам и изградњу Крушевац који је оверио надлежни РГЗ СКН Крушевац

1.5. Постојеће стање
Природне карактеристике подручја
Терен односно земљиште обухваћено Планом је претежно условно равно са малим
нагибом, осим у делу моста, гледано из превца преласке са десне на леву обалу од
укрштаја са улицом Војислава Илића терен пада ка потоку од коте 156.00м до 154.00м
а потом се пење до коте 163.00м и даље је раван до укртштаја са улицом
Александровачком.

Plan detaqne regulacije Ulice   u Kru{evcu

Доминантни ветрови се јављају из праваца исток - југоисток, северозапад и југ.
Извршеном сеизмичком микрорегионализацијом, Крушевац је у подручју
максималним могућим интензитетом потреса до 7 степени по Меркалијевој скали.

са

Стечене карактеристике подручја
Основне урбане одлике простора обухваћеног Планом су:
− постојање неасвалтиране насуте трасе будуће саобраћајнице
− коришћење трасе као приступне саобраћајнице за контактне парцеле
индивидуалног становања
− коришћење трасе као градске саобраћајнице која повезује насеље Равњак са
осталом градском мрежом

1.6.Основна концепција плана
ГП-ом 2021 Крушевац подручје обухваћено Планом налази се у урбанистичкој зони 5,
планиранa је рационалнија изградња стамбених зона густина 100-200ст/ха, комплетна
комунална опремљеност и регулација Гарског потока, формирање централног дела
насеља ( комерцијалне и услужне делатности).
Основна концепција плана је резултат свих фактора који обликују простор, а у
коначном има за циљ подизање урбаног нивоа планом третираног градског простора.
Предложеним концептом дефинише се будући појас регулације саобраћајнице и појас
регулације Гарског потока у делу обухвата плана и ствара основ за покретање поступка
експропријације.
Планом се утврђују правила уређења, правила градње и статус грађевинског
земљишта.

2. Правила уређења
2. 1 .Подела подручја плана на урбанистичке блокове
На подручју плана не постоји посебна подела на блокове јер се ради о обради
локације за изградњу саобраћајнице па је локација посматрана као јединствена
целина.

2.2. Планирана намена и биланс површина
Планирана је изградња саобраћајнице са пратећим објектима инфраструктуре, моста
преко Гарског потока и регулација дела Гарског потока.
Изградња саобраћајнице је могућа у оквиру простора дефиносаног као јавно
грађевинско земљиште.
Саобраћајницу извести у профилу од 6м као двосмерни коловоз, са обостраним
тротоарима ширине 1,5м.
Инфраструктурне водове сместити у тротоаре.
ost je plo~asti nosa~ zglobno povezan sa osloncima. ^ist raspon je 7.0m. Glavna plo~a
mosta se oslaa na obalne stubove.
    -a provoee stogodi{e
velike vode usvojiti dvogubi trapezni proticajni profil.
8408.6м²
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2.3. Врсте земљишта (јавно и остало грађевинско земљиште)
Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, бр.47/03, 34/06) дефинисана је
подела грађевинског земљишта на јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште.
2.3.1. Јавно грађевинско земљиште за саобраћајну инфраструктуру - улица,
регулација дела Гарског потока
2.3.1.1 Јавне саобраћајне површине
У оквиру јавног грађевинског земљишта Планом су опредељене јавне саобраћајне
површине - улице.
Списак парцела које обухватају будуће јавне саобраћајне површине - улице
Грађевинска парцела бр. 1 обухвата делове к.п.бр. 3266, 3191, 3192, 3193, 3194,
3265/1, 3265/6, 3265/7 и 5936 све КО Крушевац.
Грађевинска парцела бр.3 обухвата делове к.п.бр. 5944, 3461, 3460, 3457, 3459,
3453/1, 3453/2, 3452/4, 3452/1, 3450, 3445, 3429, 3428, 3434/1, 3434/2, 3434/4, 3437,
3438, 3268, 3267, 3270/1, 3275, 3277, 3279, 3280, 3282, 3283 и целу к.п.бр.3270/2 све КО
Крушевац
Грађевинска парцела бр. 4 обухвата део к.п.бр. 2091 КО Лазарица
Списак парцела које обухватају будуће јавне саобраћајне површине – регулација
дела Гарског потока
Грађевинска парцела бр. 2 обухвата делове к.п.бр. 5936, 5944, 3268, 3265/3, 3439,
3194, 3193 и 3191 све КО Крушевац.
Напомена: Планом је предвиђено уклањање свих објеката који се налазе у оквиру
парцела опредељених за јавне саобраћајне површине и регулацију Гарског потока, одн.
оних објеката који се налазе у утврђеном појасу регулације. У границама плана не
постоји остало грађевинско земљиште.

SPISAK KOORDINATA ZA PRENOS JAVNOG ZEMQI[TA
BR.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y
7525370.16
7525369.73
7525368.75
7525362.78
7525356.39
7525346.66
7525345.17
7525340.90
7525337.20
7525326.73
7525324.33
7525323.90
7525316.71

X
4826224.84
4826224.25
4826222.90
4826214.70
4826209.17
4826198.22
4826196.90
4826193.13
4826189.87
4826177.98
4826174.58
4826173.96
4826167.22

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7525311.38
7525305.00
7525287.49
7525275.01
7525302.98
7525304.18
7525308.57
7525315.32
7525318.15
7525325.49
7525330.33
7525336.69
7525339.32
7525349.01
7525352.46

4826162.35
4826152.49
4826163.40
4826201.46
4826166.66
4826167.93
4826174.91
4826182.06
4826186.08
4826192.27
4826196.36
4826202.58
4826205.15
4826216.14
4826219.62
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
BR.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

7525354.93
7525356.04
7525360.78
7525363.19
7525364.37
7525365.27
7525365.78
7525365.95
7525365.73
7525310.80
7525299.95
7525303.31
7525322.24
7525295.03
7525328.79
Y
7525329.44
7525296.57
7525294.50
7525287.62
7525284.58
7525276.92
7525274.54
7525270.62
7525268.12
7525264.04
7525261.74
7525257.97
7525254.11
7525253.67
7525249.05
7525243.17
7525240.96
7525239.07
7525231.39
7525228.22
7525226.58
7525224.44
7525220.46
7525215.42
7525214.70
7525210.34
7525204.12
7525204.01
7525196.25
7525188.14
7525182.41
7525170.26
7525169.38
7525168.90
7525168.68
7525168.68
7525168.74
7525169.15
7525161.52
7525160.76
7525160.20
7525159.97
7525159.03
7525157.77
7525156.62

4826222.12
4826223.23
4826228.00
4826230.43
4826232.12
4826234.05
4826235.99
4826238.10
4826239.99
4826161.84
4826155.60
4826153.54
4826153.67
4826158.61
4826142.72
X
4826139.79
4826144.58
4826142.77
4826136.66
4826134.49
4826131.36
4826130.34
4826128.68
4826127.72
4826126.16
4826125.38
4826124.10
4826122.07
4826119.23
4826118.11
4826111.64
4826109.98
4826107.92
4826103.68
4826101.54
4826099.90
4826097.77
4826094.60
4826091.26
4826090.78
4826087.06
4826082.12
4826082.03
4826076.11
4826069.30
4826064.49
4826054.29
4826053.27
4826052.27
4826051.18
4826050.88
4826050.08
4826048.79
4826043.96
4826045.00
4826045.48
4826045.67
4826046.12
4826046.39
4826046.31

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

7525146.91
7525144.39
7525139.87
7525135.73
7525131.12
7525131.08
7525130.97
7525131.04
7525131.14
7525131.36
7525131.74
7525127.12
7525126.50
7525125.99
7525125.41
7525124.80
7525123.90
7525118.83
7525111.35
7525104.76
7525099.96
7525093.71
7525089.16
7525081.75
7525076.18
7525076.08
7525076.84
7525076.23
7525075.62
7525073.36
7525072.20
7525071.58
7525071.04
7525070.91
7525070.18
7525069.16
7525059.46
7525059.49
7525059.71
7525060.12
7525060.72
7525060.55
7525057.49
7525056.65
7525055.84
7525054.93
7525053.73
7525046.84
7525030.47
7525030.52
7525030.69
7525031.08
7525030.71
7525029.65
7525028.21
7525027.50
7525026.86
7525026.00
7525025.12
7525023.95
7525016.17
7525016.23

4826044.32
4826043.62
4826042.00
4826040.06
4826037.28
4826036.96
4826036.08
4826035.44
4826034.81
4826034.22
4826033.42
4826030.44
4826031.14
4826031.59
4826031.96
4826032.24
4826032.51
4826029.16
4826024.21
4826019.86
4826016.68
4826012.55
4826009.54
4826004.58
4826000.71
4825999.52
4825997.16
4825996.55
4825995.95
4825993.69
4825993.98
4825994.47
4825994.80
4825994.86
4825995.17
4825995.35
4825987.09
4825985.96
4825985.10
4825984.32
4825983.35
4825983.17
4825979.88
4825980.73
4825981.22
4825981.55
4825981.67
4825975.00
4825959.13
4825958.14
4825957.42
4825956.51
4825955.73
4825953.46
4825950.41
4825951.35
4825951.92
4825952.41
4825952.69
4825952.82
4825945.28
4825944.40
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
191
192
193
194
195
196
197
198
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
225
226
227
228
230
231

7525016.35
7525016.63
7525013.27
7525012.54
7525011.89
7525011.19
7525010.45
7525009.43
7524997.51
7524990.14
7524978.95
7524979.00
7524979.15
7524979.29
7524978.38
7524976.69
7524976.01
7524975.24
7524974.32
7524973.30
7524972.77
7524971.97
7524964.98
7524958.53
7524945.76
7524938.93
7524933.68
7524999.91
7525015.36
7525030.48
7525030.39
7525029.91
7525029.30
7525028.36
7525031.34
7525043.91
7525044.88
7525046.04
7525059.72
7525059.74
7525059.65
7525063.98
7525064.46
7525065.58
7525078.75
7525094.63
7525113.25
7525124.06
7525130.38
7525134.74
7525135.84
7525136.60
7525137.01
7525137.26
7525137.37
7525137.22
7525144.88
7525145.67
7525146.67
7525147.92
7525153.42
7525156.39

4825943.78
4825942.94
4825936.95
4825937.67
4825938.10
4825938.42
4825938.65
4825938.74
4825927.20
4825920.05
4825908.99
4825908.26
4825907.54
4825907.04
4825904.15
4825898.78
4825899.92
4825900.69
4825901.27
4825901.64
4825901.73
4825901.75
4825894.42
4825887.68
4825874.28
4825867.13
4825861.60
4825942.06
4825957.02
4825971.67
4825973.50
4825975.00
4825975.93
4825976.91
4825981.50
4825987.21
4825986.86
4825986.75
4825999.26
4826000.22
4826000.74
4826004.46
4826004.22
4826003.99
4826013.44
4826023.94
4826036.26
4826043.41
4826047.39
4826049.59
4826050.30
4826051.18
4826051.99
4826052.86
4826053.76
4826054.92
4826057.02
4826055.87
4826054.90
4826054.27
4826054.85
4826055.71

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

7525158.40
7525161.64
7525168.05
7525177.94
7525184.26
7525190.65
7525195.02
7525198.16
7525198.89
7525204.49
7525208.60
7525208.89
7525208.44
7525215.33
7525223.54
7525224.52
7525225.72
7525230.94
7525232.65
7525236.76
7525242.27
7525244.96
7525247.61
7525252.11
7525259.49
7525266.21
7525270.08
7525272.95
7525278.75
7525281.17
7525286.67
7525288.35
7524883.17
7524874.48
7524872.88
7524871.50
7524869.95
7524870.24
7524871.57
7524873.13
7524874.44
7524876.38
7524878.17
7524887.18
7524893.66
7524902.24
7524909.37
7524919.23
7525294.41
7525292.20
7525289.98
7525284.98
7525284.37
7525284.06
7525284.11
7525284.42
7525284.79
7525285.12
7525285.51
7525286.08
7525286.88
7525287.35

4826056.70
4826058.81
4826064.13
4826072.51
4826077.80
4826083.15
4826086.78
4826089.38
4826089.97
4826094.42
4826098.45
4826098.67
4826099.45
4826105.34
4826111.89
4826112.74
4826110.80
4826115.72
4826116.88
4826119.70
4826126.64
4826130.18
4826131.07
4826134.12
4826137.32
4826139.51
4826140.35
4826141.01
4826144.34
4826146.07
4826150.92
4826152.34
4825830.22
4825825.53
4825825.25
4825825.30
4825825.77
4825815.74
4825816.12
4825816.24
4825816.33
4825816.71
4825817.30
4825822.15
4825825.77
4825831.35
4825836.94
4825846.48
4826220.73
4826215.11
4826209.46
4826196.76
4826193.93
4826191.32
4826188.67
4826186.06
4826184.73
4826183.51
4826182.12
4826181.06
4826179.60
4826178.74
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297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
321
316
317
318
319
320

7525288.94
7525290.75
7525292.97
7525330.04
7525330.10
7525330.15
7525329.71
7525329.22
7525328.27
7525327.23
7525324.69
7525310.99
7525301.08
7525315.58
7525317.26
7525318.20
7525319.03
7525319.03
7525318.75
7525318.46
7525318.08
7525316.91
7525315.24
7525313.20
7525310.69

4826176.64
4826174.72
4826172.86
4826136.99
4826134.36
4826131.61
4826128.89
4826126.19
4826123.61
4826120.79
4826116.60
4826097.78
4826102.86
4826122.78
4826125.49
4826128.27
4826131.09
4826134.03
4826136.95
4826138.91
4826139.79
4826142.49
4826144.91
4826147.02
4826148.99

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
341
342

7525284.93
7525282.80
7525280.92
7525279.11
7525278.24
7525277.52
7525276.18
7525275.83
7525275.01
7525274.55
7525274.14
7525273.47
7525273.06
7525272.96
7525273.08
7525273.45
7525274.06
7525291.44
7525301.80

4826165.15
4826167.05
4826169.19
4826171.40
4826172.47
4826173.76
4826176.17
4826176.79
4826178.88
4826180.03
4826181.59
4826184.36
4826187.19
4826190.04
4826192.89
4826195.72
4826198.50
4826222.04
4826102.49

Katastarske ta~ke koje zadr`avaju svoje koordinate: 1, 2, 43, 45, 93, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 199, 200, 201, 223, 224, 229, 264, 265, 266, 339, 340.

2. Намена и биланс површина јавног и осталог грађевинског земљишта
Простор у границама плана намењен је изградњи саобраћајнице -улице Стевана
Сремца, моста преко Гарског потока и регулације дела гарског потока који је
опредељен границом плана. У оквиру плана такође је планирана и изградња
инфраструктурних водова хидротехничких инсталација водовод, канализација
атмосферска канализација, електроенергетских водова,телефонских водова,мрежа
кабловске телевизије и дистрибутивна гасоводна мрежа.
У границам плана не постоји остало грађевинско земљиште. Обухват плана
представља јавно грађевинско земљиште.
Табела 7 - Биланс површина за План детаљне регулације - јавно грађевинско
земљиште
/ ²/

3266

1

538,05

3191

1,19

3192

31,90

3193

67,42
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3194

196,79

3265/1

114,07

3265/6

1,13

3265/7

19,29

5936

7,24
977,08 ²

439,03 ²

2

5936

261,02

5944

15,70

3268

410,71

3439

180,22

3194

93,96

3193

30,08

3191

16,11

3265/3

5,67

5936

906,78

1920,25 ²
1013,47 ²
5944

3

4279,1

3461

33,66

3460

20,07

3459

2,63

3457

5,02

3456

1,26

3453/1

2,01

3453/2

8,33

3452/4

2,12

3452/1

2,87

3450

24,20

3445

18,88

3283

10,05
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3282

18,47

3280

11,28

3279

2,86

3429

3,30

3428

28,77

3434/1

30,70

3277

0,51

3275

8,65

3434/2

19,04

3270/2

48,82

3270/1

9,43

3434/4

108,75

3437

30,23

3438

9,94

3267

1,64

3268

174,03

4889,22 ²
610,12 ²

4

2091

622,06

²

622,06

²

0 ²
=
= 8408,61 ²
2062,62 ²

=

2.5. Услови изградње и уређења комуналних инсталација
2.5.1 Регулација мреже саобраћајних површина са нивелацијом терена
2.5.1.1 Саобраћај
1. Елементи решења из Генералног плана
Prostor obuhva}en planom detaqne regulacije ograni~en je regulacijom ulice Stevana
Sremca (Save Erakovi}a).
Generalnim planom predvi|eno je da predmetna ulica bude deo mre`e sekundarnih
gradskih saobra}ajnica. Tako|e, ulica Stevana Sremca, zajedno sa delovima ulica
Aleksandova~kom i Kraqa Petra prvog (Mi{e Mitrovi}a), ~ini poluprsten koji preko
mostova na Garskom potoku povezuje naseqe Ravwak sa saobra}ajnom mre`om grada.

2. Функционални ранг саобраћајница и њихови елементи регулације
U funkcionalnom smislu saobra}ajnica Stevana Sremca predstavqa sabirnu
saobra}ajnicu za posmatrani prostor, dok sve ostale ulice slu`e kao pristupne
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saobra}ajnice i za odvijawe unutarblokovskog saobra}aja. Elementi regulacije dati su
na grafi~kom prilogu br 5.

3. Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази
Tranzitni saobra}aj za predmetni blok se odvija ulicom Stevana Sremca.

4. Техничке карактеристике саобраћајница
Tehni~ke karakteristike saobra}ajnice predvi|ene ovim planom su slede}e:
• ulica Stevana Sremca za dvosmeran saobra}aj, {irine kolovoza 6.0m i
obostranim trotoarom {irine po 1.5m;
Radijusi ukr{tawa sa ostalim saobra}ajnicama variraju od 5,0m do 8,0m, u zavisnosti
od ranga prikqu~ne saobra}ajnice.
Tehni~ke karakteristike pomenutih saobra}ajnica date su na grafi~kom prilogu br. 7.

5.Посебне обавезе коридора и улица према јавном саобраћају,
бициклистичком саобраћају, кретању пешака
Kretawe vozila javnog prevoza je mogu}e ulicom Stevana Sremca.
Biciklisti~ki saobra}aj je mogu} uz integralno kretawe sa motornim saobra}ajem. Za
kretawe pe{aka predvi|ene su posebne povr{ine (trotoari).

6. Посебне обавезе према кретању хендикепираних
Na radijusima ukr{tawa saobra}ajnica predvi|aju se prelazne rampe za povezivawe
trotoara i kolovoza.
2. ПАРКИРАЊЕ
Prostor obuhva}en regulacionim planom zahtevao je i odre|eni koncept parkirawa, a
on se mo`e ukratko opisati na slede}i na~in:
• u samoj ulici parkirawe nije dozvoqeno,
•

prostor za parkirawe vlasnika individualnih parcela se mora obezbediti na
parcelama korisnika.

3. НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА
Nivelaciona re{ewa kao i kote na grafi~kom prilogu data su u apsolutnim
vrednostima preko K.N.V.( kota nadmorske visine) i padova izra`enim u procentima.
Nivelacija je ura|ena po{tuju}i projekat ulice   u svemu,
polaze}i od temena O1 do O2.Nadaqe je vo|eno ra~una da padovi ne budu mawi od 0.5%,
dok se pri tome nivelacija prilago|avala konfiguraciji terena.
Na ovom potezu je teren bre`uqkast, tako da je bez ve}ih kompromisa dobijeno
odgovaraju}e re{ewe. Ispo{tovana je i kota ukr{taja u nivou sa ulicom
Aleksandrova~kom za koju tako|e postoji projekat.

2.5.2 Хидротехника
2.5.2.1 Водовод


Postoje}e sta e
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Primarna vodovodna mre`a u ulici Stevana Sremca ( Save Erakovi} ) je izgra|ena.
Raspored vodova sa prenicima dat je u prethodnim uslovima izdati od strane JKP
Vodovod” Kru{evac.



Novoplanirana vodovodna mre`a

Na osnovu prethodnih uslov izdatih od strae JKP “Vodovod” Kru{evac i
op{tih tehni~kih uslova sledi :
Primarna vodovodna mre`a u ulici Stevana Sremca ( Save Erakovi} ) nije
izvedena u skladu sa va`e}im tehni~kim propisima i planovima u okviru
globalne strategije vdosnabdevaa grada Kru{evca.
Svaki priku~ak na glavni napojni vod mora se obaviti u vodovodnom {ahtu sa
ventilima za slu~aj intervencije tokom odr`avaa.
Rekonstruisati celokupnu vodovodnu mre`u na prostoru plana izvedenu od ACC
cevi Ò 80 mm  pocinkovanih cevi, a za sve novoplanirane cevovode sponog
razvoda vodovodne mre`e upotrebiti cevi od PE ili PVC-a za radne pritiske 10
Bara.
Pre~nik novoplanirane mre`e usvojiti Ò100 mm kao minimalni, a u skladu sa
Pravilnikom o tehni~kim normativima za hidrantsku mre`u za ga{ee po`ara
(“Sl.list SFRJ” br. 30/91 god.).
Na postoje}im i rekonstruisanim deonicama mre`e planirati postavae
nadzemnih protivpo`arnih hidranata Ò80 mm na maksimalnom me|urastojau ne
ve}em od 150 m, a prema rasporedu datom na situaciji.

-

-

Na ovu mre`u pri u~iti unutra{ e hidrantske i sanitarne mre`e
pojedinih objekata sa rekonstrukcijom {ahtova i vodomera u
ima
ukoliko je potrebno.

-

2.5.2.2. Канализација
a) Fekalna kanalizacija
 Postoje}e sta e
Na prostoru plana postoji izvedena fekalna kanalizaciona mre`a koja je u dobrom
stau i u potpunosti ispuava sada{e potrebe.
Cevna mre`a je izvedena od kerami~kih cevi Ò200 mm
Pre~nici, padovi i smerovi padova kao i polo`aj fekalnih kolektora po ulicama
dat je na situaciji.



Novoplanirana fekalna kanalizaciona mre`a

Izvedena fekalna kanalizacija na prostoru plana u potpunosti zadovoava
sada{e i potrebe novoplaniranih objekata.
Planira se zadr`avae celokupne fekalne mre`e sa rekonstrukcijom svih
o{teenih revizionih {ahtova.
Nove deonice kanalizacije iz susednih ulica izvesti od PVC kanalizacionih cevi
sa {ahtovima na maksimalno 30 m trase, odnosno na svim skretaima, priku~cima i
prelomima nivelete.
b) Atmosferska kanalizacija


Postoje}e sta e

Atmosferska kanalizacija u ulici Stevana Sremca ( Save Erakovi} ) nije ure|ena.
Odvoee atmosferskih voda sa ulice ostvareno je jarkovima. Svi jarkovi su
uliveni u Garski potok.
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 Novoplanirana atmosferska kanalizacija
Sve atmosferske vode sa prostora koji gravitiraju trasi budue atmosferske
kanalizaije u uluci S  podeene su na dva uliva.
Prvi recipijent je Garski potok u koji se obalno uliva krak iz ulice Jelene
Dimitrijevi, a obalno atmosferska kanalizaija iz uluce S
.
Drugi recipijent je bezimeni potok koji poie na uglu Ulice Aleksandrovake 
S . U ega e se uliti sve vode koje gravitiraju egovom
slivu preko atmosferske kanalizaije u uluci S 
Planira se izgrada atmosferske kanalizacije celom duinom ulice.
Atmofersku kanalizaciju treba izvesti u skladu sa slede}im uslovima:
A. Izabrane dimenzije cevi ne treba da prekora~uju minimalne i maksimalne
padove za usvojene pre~nike.
B. Atmosfersku kanalizaciju izvesti od cevi pre~nika Ò300 mm, Ò 400 mm i
Ò
500 mm prema hidrauli~kom prora~unu.
C. Slivni~ke veze treba da su minimalnih dimenzija Ò 200 mm
D. Trasa kanalizacije se planira uz trotoar ulice ispod dvostrukih slivnih
re{etki, koje slu`e i kao revizioni silazi.
E. [ahtovi treba da su armirano-betonski Ò1000 mm sa talo`nikom. [aht
temeiti na plo~i minimalne debine 15 cm.
F. Slivnici treba da su od armirano-betonskih cevi Ò500 mm sa talo`nikom.
G. Na slivnike montirati dvostruke slivne re{etke.
H. Pri projektovau i izvo|eu radova pridr`avati se svih va`e}ih tehni~kih
propisa za ovu vrustu objekta.
I. Polo`aj gra|evina prema grafi~kom prilogu

2.5.2.3. MOST NA GARSKOM POTOKU SA REGULACIJOM U ZONI MOSTA


Most

Sada{a konstrukcija mosta je nedovone {irine i iznosi oko 3.5m, bez pe{a~kih
staza a nose}a konstrukcija armirano betonska plo~a osloena na zidane oporce
od kamena i betonskih blokova i neregulisanim koritom nedovonog hidrauli~nog
otvora.
Na osnovu projektovaa saobra}ajnice i hidrauli~kog prora~una dobijena je
geometrija mosta u vertikalnom planu sa kotom nivelete i slobodnim otvorom mosta
od 7.0m.
[irina mosta je B=6.0+2x1.50m, dok je svetli otvor mosta odre|en na bazi
hirauli~kog prora~una i iznosi 7.0m. Niveleta mosta je projektovana na apsolutnoj
koti 154.22, a doa kota konstrukcije je na apsolutnoj koti 153.80.
U stati~kom pogledu most je plo~asti nosa~ zglobno povezan sa osloncima. ^ist
raspon je 7.0m. Glavna plo~a mosta se oslaa na obalne stubove. Plo~a je armiranobetonska. Pe{a~ke staze su konzole raspona 1.65m i ankerisane su u glavnu plo~u, a
na krajevima mosta u glavna krila mosta.
Obalni i krilni stubovi mosta projektovani su kao armirano betonski zidovi.
Temei ispod stubova ( zidova ) su trakasti.
Sva nasipaa oko mosta raditi od prirodnog {unka do odgovaraju}e zbijenosti i
to u slojevima od po 30cm. Nasipae uz obalne stubove i krila mora se vr{iti
simetri~no sa obe strane mosta kako bi se spre~ilo ekscentri~no optere}ee na
most.



Regulacije Garskog potoka u zoni mosta

Trasa regulisanog korita maksimalno prilagoditi postoje}em toku.
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Za provoee stogodi{e velike vode usvojiti dvogubi trapezni proticajni
profil. Doi trapez treba da ima {irinu dna 4 m, nagiba kosina 1:1 koje se
zavr{avaju bermama {irine 0,70 m. Dno, kosine i bankine ovog dela profila ~ija je
dubina 1.60 m, se obla`u betonom koji treba da le` na sloj filtera debine 10 cm
od {unka prirodne me{avine. Proticajni profil iznad bermi ~ine humuzirane i
zatravene kosine nagiba 1:1,5 promenive visine. Na ovoj deonici se ostvaruje
siloviti re`im te~ea. Na deonici uzvodno i nizvodno od mosta ostaje zemani
profil ~ija regulacija se predvi|a u drugoj fazi.
Projektovan je pad nivelete dna od 0,5%
Tehni~kim re{eem vertikalnog voea regulisanog toka je obezbeeno
nesmetano propu{tae vode (Q1%) kroz mostovski otvor, a i potreban zazor izmeu
kota doih ivica konstrukcije mosta i kota nivoa merodavne velike vode koji je
dat vodoprivrednim uslovima, u potpunosti zadovoljava.
Spajae regulisanog dela potoka sa nizvodnim delom bi}e kaskadom od 0,64 m. kako
bi deo ispod mosta u Ulici S  ostao za{ti}en od zasipana.

Na osnovu hidrauli~kog prora~una dobijene su slede}e veli~ine:
- sreda profilska brzina:
- proticaj

V = 4,00 m/sec.
Q 1% =24.93 m3/sek

Kako je merodavna voda Q 1% =24.93 m3/sek to sra~unati usvojeni profil
zadovoava, jer mo`e da propusti Q = 47.16 m3/sec. Brzina vode od 4,50 m/sec. je u
granicama dozvoenih brzina za oblogu od betona.
Po{to }e regulisano korito imati ve}i broj krivina koje tgreba nadvi{avati to je
utvreno i nadvi{ee u krivinama za polupre~nik 25 m. iznosi 0.25 m
Na osnovu ovog prora~una nadvi{ee po Mileru usvojeno je nadvi{ee na celoj
du`ini regulacije h = 30 sm.

Napomena:
U prilogu su dostaveni uslovi nadle`nih organizacija:


Re{ee o izdavau vodoprivrednih uslova za izgradu mosta preko Garskog
potoka na trasi ulice S ć u Kruevcu izdato od Javno
vodoprivrednog preduze}a „Srbijavode„ Beograd, Vodoprivredni centar
Morava Ni{, RJ Zapadna Morava iz ^a~ka br. 1925/3 od 30.07.2004.god



Predhodni uslovi izdati od JKP za vodovod i kanalizaciju 'Vodovod'
Kru{evac br. 1663/2 od 06.11.2006. god.

2.5.3. Електроенергетика и телекомуникационе инсталације
1.Постојеће стање
U granicama predmetnog Plana detane regulacija postoje sledee TS 10/0,4kV:
TS 10/0,4kV “Lazarica Kuni” snage 1x630 kVA i TS 10/0,4kV “Lazarica 5” snage 1x630
kVA. Kablovski vod 10 kV “Lazarica Kunii - Lazarica 5” je orijentaciono ucrtan jer je
isti snimen a nije kartiran od strane nadlene
Slube za katastar i
nepokretnosti.
Postojea NN mrea u granicama Regulacionog plana izvedena je delimino
kablovskim vodovima 1kV a delimino vazdunom NN mreom koja je izvedena na
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betonskim i drvenim stubovima sa Al-чe provodnicima i sa SKS-om. Na stubovima postoje
svetike javne rasvete. Kablovski vodovi 1 kV i vazduna NN mrea su prikazani u
onoj meri u kojoj se predmetna mrea nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj podlozi
sa podzemnim instalacijama nadlene Slube za katastar i nepokretnosti u
grafikom prilogu.
Postojea TT mrea u granicama Regulacionog plana izvedena je podzemnim
kablovima sa izvodnim stubovima. TT mrea je prikazana u onoj meri u kojoj se
predmetna mrea nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj podlozi sa podzemnim
instalacijama nadlene Slube za katastar i nepokretnosti u grafikom prilogu.

2. Опис решења са УТУ
Deo postojeeg kablovskog voda 10 kV “Lazarica Kunii - Lazarica 5”, koji bi bio
ugroen izgradom Ulice S , izmestiti u trotoare Ulice
S  po trasi datoj u grafikom prilogu ovog elaborata.
Trase novoplaniranih kablovskih vodova 10kV date su u grafikom prilogu ovog
elaborata.
Postojeu NN mreu izvedenu sa Al-če provodnicima na drvenim stubovima
zameniti sa SKS-om na betonskim stubovima.
Stubove postojee NN mree koji su ugroeni izgradom Ulice S
ć izmestiti u trotoare iste.
Na stubovima NN mree na kojima nema svetiki javne rasvete, postaviti iste
tako da budu zadovoeni osnovni svetlotehniki zahtevi.
Deo postojee podzemne TT mree, koji bi bila ugroena izgradom Ulice
S , izmestiti u trotoare Ulice S ,ća po
trasi datoj u grafikom prilogu ovog elaborata.
Stubove postojee TT mree koji su ugroeni izgradom Ulice S
ć izmestiti u trotoare iste.
Trase novoplaniranih TT kablovskih vodova date su u grafikom prilogu ovog
elaborata.

•

2.5.4. Мрежа кабловске телевизије

Tehnikim uslovima za izgradu kablovskog distributivnog sistema KDS na
podruju grada Kruevca, br. II/1 – 2679  17.05.2005.god. obraenih od Direkcije za
urbanizam i izgradu Kruevac, planirana je trasa vazdune mree u Ulici
S .
Planirana trasa KDS kablova poklapa se sa trasom TT kablovskih vodova.

2.5.5. Гасификација
Генералним планом Крушевца (Сл.лист општине Крушевац бр. 4/05) на подручју ПДР
планирана је istributivna gasovodna mre`a nasea Lazarica  obuhvata
gasovodnu mre`u ulice S ..
Za snabdevae prirodnim gasom stambenih objekata ulce S
 planirana su dva polietilenska voda u zoni trotara , dimenzije ø
63x5,8mm. Planirani gasovodi mogo da snabdevaju i objekte u susednim ulicama posle
dono{ea planske dokumentacije za iste.
Gasovod se ukopava na dubini1.2m od kote terena.

2.6 Економска анализа
Планом је дата апроксимативна инвестициона вредност трошкова уређивања
земљишта – припремања и опремања грађевинског земљишта..

2.6.1. Трошкови уређивања грађевинског земљишта – апроксимативна процена
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2.6.1.1 Припремање грађевинског земљишта
•

трошкови обезбеђивања јавног грађевинског земљишта
2062,62м х 1.000,00дин = 2.062.620,00д

Укупно

25.783,00 еура

2.6.1.2 Израда урбанистичке и техничке документације
•

трошкови обезбеђивања техничке документације

4.320,00

•

геодетске подлоге

2.000,00

•

урбанистички план

1.500,00

Укупно

7.820,00 еура

2.6.1.3 Опремање грађевинског земљишта - изградња саобраћајница, ком.
инфраструктуре
• саобраћајнице – грађевински део са сигнализацијом
20.000.000,00д

 изградња моста на Гарском потоку ,
са регулацијом дела Гарског потока

3.660.000,00д

Комунална инфраструктура
•

хидротехничке инсталације

10.000.000,00д

•

енергофлуиди
дистрибутивна гасоводна мрежа

80.000,00еура

Укупно

500.750,00еура

УКУПНА ВРЕДНОСТ УРЕЂИВАЊА

534.353,00 еура

*80дин=1еуро

2.7. Услови заштите обухваћеног подручја
2.7.1. Услови заштите културно градитељског наслеђа и њихове заштићене
околине
У границама плана детаљне регулације не постоје објекти градитељског наслеђа нити
издвојене природне и амбијенталне целине.

2.7.2. Услови заштите и унапређења животне средине
При изради овог плана у интересу заштите животне средине у потпуности су
одпоштоване мере заштите у погледу урбанистичких параметара и комуналне
опремљености земљишта.

2.7.3. Услови за заштиту природе
Планом није обухваћено ниједно природно добро.
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2.7.4. Услови заштите од елементарних непогода
При изради техничке документације водити рачуна о степену сеизмичности подручја
(VIII° МЦС) и исту урадити у складу са предвиђеним мерама Правилником о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима.

2.7.5. Услови заштите од ратних разарања
На основу члана 43, 57 и 58 Закона о одбрани ("Сл. лист СРЈ" број 43/94), члана 22.
Уредбе о организовању и оспособљавању јединица цивилне заштите и о мерама
заштите и спасавање цивилног становништва и материјалних добара ("Сл. лист СРЈ"
број 54/94), члана 74, 75, 76, и 79 Закона о одбрани РС ("Сл гласник РС" број 45/91) и
члана 6, 7, 8, 9 и 10 Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите ("Сл.
гласник РС број 21/92), Општински штаб цивилне заштите Крушевац на својој седници
одржаној дана 26.12.2005. године донео је Одлуку о утврђивању степена угрожености
насељених места у општини Крушевац са рејонима угрожености и одређеном врстом и
обимом заштите у тим рејонима.
Примена горе наведене Одлуке је обавезна приликом израде Урбанистичких планова.

2.7.6. Услови заштите од пожара
Планом су обезбеђене следеће мере заштите:
-просторним распоредом планираних објеката формиране су неопходне удаљености
које служе као противпожарне преграде
-саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним возилима
-електрична мрежа и инсталације морају бити у складу са прописима из ове области
-објекти морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара
Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала и
морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара.
Слободне површине у оквиру плана представљају противпожарну преграду преко које
се обезбеђује трајна проходност.
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара објекти се морају реализовати
сагласно Закону о заштити од пожара ("Сл.гласник СРС" бр.37/88), Правилнику о
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ"
53/88, 54/88 и 28/95), Павилнику о техничким нормативима за хидранску мрежу за
гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ" бр.30/91), и осталим важећим прописима из ове
области.
Саставни део Плана су и предходни услови за заштиту од пожара издатих од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,Сектор за заштиту и спасавање,
одсек у Крушевцу, бр.217-232/06 од 02.11.2006. год.

3. Правила грађења
3.1. Општа правила грађења
Дозвољена намена објеката Дозвољена је изградња колске саобраћајнице са
пратећом инфраструктуром,изградња моста преко Гарског потока и уређење дела
корита Гарског потока.
Положај објекта - Хоризонтална регулација одн. положај објекта одређен је
грађевинском линијом која је дефинисана у односу на регулациону линију, која се у
овом случају поклапају.
Одводњавање површинских вода решено је
канализације целом дужином улице Стевана Сремца.

постављањем

атмосферске
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Интервенције на постојећем објекту или изградња новог ради изгрдње будућих
објеката саобрћајнице, моста и инфраструктурних водова неопходно је уклонити све
објекте који угрожавају реализацију планираних садржаја.
Прикључење објеката на комуналну и осталу инфраструктуру ће се реализовати
према условима надлежних комуналних предузећа.
3.2. Правила регулације
Вертикална регулација - Висина објеката обзиром на врсту објекта -објекат
нискоградње -улица, није релевантан податак на нивоу утврђивања параметра у плану
и биће дефинисан главним пројектом.
Међусобна удаљеност инфраструктурних водова – планом су одређене трасе
инфраструктурних водова, а њихова међусобна удаљеност и место полагања
дефинисаће се главним пројектом..
Нивелационе коте – коте нивелете саобраћајнице и моста утврђене су у карти број 7.
3. Правила образовања грађевинских парцела
Парцеле су формиране
саобраћајнице.

тако

да

представљају

логичне

целине

будуће

Услови за ограђивање парцеле новоформиране парцеле се не могу ограђивати
саме за себе. Ограда ће се постављати на контактним парцелама уз саобраћајницу на
којима се граде породични објекти, који су предмет обраде кроз друге планове детаљне
регулације.

4.Смернице за спровођење Плана детаљне регулације
У графичком прилогу дат је појас регулације у коме ће се изводити објекат.
Спровођење плана извршиће се након спроведеног поступка експропријације
земљишта које је планирано као јавно грађевинско земљиште.
Уколико се укаже потреба за етапним извођењем могућа је фазна градња. Избор
деонице за фазну градњу пажљиво извршити уз потпуно обезбеђење и комплетирање
изабране деонице која мора бити техничка и функционална целина.
Неопходно је постављање инфраструктурних водова пре извођења саобраћајнице, које
такође може бити фазно.
Код извођења регулације потока посебну пажњу обратити на прелазну деоницу између
регулисаног и нерегулисаног дела како се не би појавили сустружни паралелни токови
при наиласку великих вода.
Надзор над применом и спровођењем овог Плана врши надлежни орган општинске
управе општине Крушевац.
Сваку започету изградњу на простору обухваћеним овим планом која је у супротности
са Планом надлежни орган управе ће обуставити, односно уколико је објекат изграђен
наложити рушење.
Измене и допуне овог плана може вршити искључиво СО Крушевац на начин и по
поступку за његово доношење.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ²Службеном листу
општине Крушевац².

Plan detaqne regulacije Ulice   u Kru{evcu

Обрађивач:
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ КРУШЕВАЦ Ј.П.

