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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и
98/13-Одлука УС), Одлуке о изради ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР «ЦЕНТАР-СТАРА ВАРОШ«»
(«Службени лист Града Крагујевца» бр.24/13) и члана 22. тачка 5. Статута града Крагујевца ("Службени
лист града Крагујевца" бр.37/12-пречишћен текст, 38/14), на седници одржаној дана 26.12.2014. године,
донела је
ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ЦЕНТАР – СТАРА
ВАРОШ»
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Прва измена и допуна Плана генералне регулације "Центар-Стара Варош" (у даљем тексту: ПГР)
ради се на основу Одлуке о изради Прве измене и допуне Плана генералне регулације "Центар-Стара
Варош" (Службени лист града Крагујевца број 24/13).
Измени и допуни ПГР приступа се две године после доношења основног Плана генералне
регулације "Центар-Стара Варош" (Службени лист града Крагујевца број 27/12), са циљем целовитијег
планског сагледавања могуће изградње, површина и објеката од јавног интереса, саобраћајних и
инфраструктурних система и најзначајнијих развојних потеза.
Првом изменом и допуном ПГР обухваћено је цело подручје ПГР, површине 249,45hа.
Правни основ за израду Прве измене и допуне ПГР:
-

-

Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13одлука УС).
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Службени гласник
Републике Србије број 31/10, 69/10 и 16/11).
Одлука о изради Прве измене и допуне Плана генералне регулације "Центар-Стара Варош"
(Службени лист града Крагујевца број 24/13).

Основни разлог за приступање изради Прве измене и допуне ПГР је целовито планско сагледавање и
планска разрада могуће изградње, површина и објеката од јавног интереса, саобраћајних и
инфраструктурних система и најзначајнијих развојних потеза и просторних целина града, који су
Генералним урбанистичким планом "Крагујевац 2015“ (Сл. лист града Крагујевца бр. 7/10 и 16/12) и
Стратегијом интегралног урбаног развоја централног градског подручја Крагујевца (Сл. лист града
Крагујевца бр. 34/12) стратешки дефинисани за његов даљи развој.
Основни ПГР рађен је по актуелном Закону о планирању и изградњи, па се Првом изменом и допуном
ПГР задржавају називи глава, поглавља, подпоглавља и одељака, уз допуну текста поглављима 2.1.7 и
2.1.8, и укидање поглавља 2.2.2. Измена и допуна текстуалног дела ПГР обухвата пречишћен текст
основног ПГР са унетим изменама и допунама.
Измена и допуна графичког дела ПГР обухвата: нову катастарску подлогу (у свим картама), нову
регулацију (у свим картама, осим у карти бр. 2), нове грађевинске линије (карта бр. 5), измењену намену
површина (карта бр.3, са означеним изменама), допуњену поделу на целине (карта бр. 3), нову
нивелацију (усклађену са новом регулацијом, карта бр.6), допуњену категоризацију уличне мреже,
саобраћајне површине/објекте и заштитне пружне појасе (карта бр. 7), допуњен преглед градитељског
наслеђа (према новим условима надлежне службе заштите, карта бр. 8), допуњену категоризацију
зеленила и зелених површина (карта бр. 7), нову мрежу и објекте комуналне инфраструктуре (према
новим условима надлежних предузећа и усклађене са новом регулацијом, карта бр. 9), измењене и
допуњене зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, ради урбанистички пројекат,
расписује урбанистичко-архитектонски конкурс, или примењује важећи план (карта бр. 10), измењену
типологију становања (карта бр. 10, са означеним изменама). Првом изменом и допуном ПГР укидају се
карта II (извод из ГУП "Крагујевац 2015" - намена површина), карта 11 (приказ оријентационе физичке
структуре) и скице бр.1-7 (у основном ПГР ближе објашњавају посебна правила грађења).
II ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Текстуални део Плана Генералне регулације "Центар-Стара Варош" (Сл. лист града Крагујевца бр.
27/2012), мења се у целини и гласи:
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Плански основ за израду Прве измене и допуне Плана генералне регулације „Центар – Стара
Варош“:
-

Генерални урбанистички план „Крагујевац 2015“ (Сл. лист Града Крагујевца бр. 7/2010).

-

Прва измена и допуна Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ (Сл. лист Града
Крагујевца бр.16/2012).

-

План генералне регулације "Центар-Стара Варош" (Сл. лист града Крагујевца бр. 27/2012).

1.1. ОБУХВАТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
План генералне регулације обухвата површину од 249,45ha, у следећим границама:
Опис почиње од ћошка објекта Медицинске школе „Сестре Нинковић“ најближег раскрсници
Ул. Радоја Домановића, потпоручника Говедарице и краља Милана одакле пресеца ул. краља Милана до
границе К.О. Крагујевац 4, скреће на исток овом границом до тачке чије су координате (7493193.23,
4875086.33), наставља кроз К.О. Крагујевац 4 тачкама (7493194.61, 4875105.26) и (7493249.02,
4875139.29) одакле пресеца улицу војводе Путника до преломне тачке (7493266.91, 4875106.39) кп 10550.
Даље скреће на југ до кп 10552 одакле скреће на исток северним границама кп 10552, 10507, 10506/1,
10505, 10504/1, 10490, 10489 и 10488, пресеца улицу Копитареву и скреће југозападно до границе К.О.
Крагујевац 3 са К.О. Крагујевац 4. Одавде наставља југоисточно границом КО Крагујевац 3 (дуж Ул.
Змај Јовина и Ул. града Сирена) до границе КО Крагујевац 1. Од овог места наставља кроз КО
Крагујевац 1 пресецајући реку Лепеницу и даље улицом Микуша Гајевића (кп 4737), скреће на
североисток ул. Драгомира Срејовића, скреће на југоисток Ул. Шумадијском (кп 4757), скреће на
југозапад границом кп 14528/2 са 4772, 4761 и 4760, даље наставља југозападно границом кп 14528/1и кп
4853/2, пресеца Ул. Др. Јована Ристића (кп 4974) и скреће на северозапад до Ул. Милана Благојевића (кп
5360 и 5307) којом наставља до кп 5349 (пруга) пресеца је и скреће на запад до матичне локације Застава.
Од овог места скреће на север границама кп 7405/36, 7405/1 и 7405/7 (све у матичној локацији Застава)
до Ул. Шпанских бораца (кп 5235) којом наставља на северозапад до старог моста на Лепеници. Одавде
скреће на запад десном обалом реке Лепенице до моста којим прелази у КО Крагујевац 3 и наставља Ул.
Ненадовићевом (кп 9714 и 9621) до Ул. Краљевића Марка (кп 9802/1) којом скреће до њене тромеђе са кп
9801 и 9799. Одавде пресеца Ул. Краљевића Марка и наставља границом кп 9816 са 9815 и 9817 са 9818
до Ул. Кнеза Михаила (кп 15272/1) где скреће на запад до преломне тачке (7492784.15, 4873486.84). Од
ове тачке пресеца Ул. Кнеза Михаила скреће на исток границом кп 9618/2 и 9620, пресеца кп 9617 до кп
4564 (Ул. Гружанска), скреће на запад до тачке (7492738.54, 4873553.91) одакле пресеца Ул. сретењског
устава (кп 9465) наставља границом кп 9465 са 4566 и 4565 до Ул. Гружанске (кп 4564). Одавде скреће
на северозапад Ул. Гружанском и Ул. Димитрија Туцовића (кп 5185/3), пресеца Булевар краљице Марије
(кп 15270/1), скреће на север до Ул. Лазе Маринковића (5348) и дуж ње, Ул. Обилићеве (кп 5325) и Ул.
Воје Радића (кп 5338) долази до Ул. Првослава Стојановића (кп 5345) коју пресеца и скреће на север до
Ул. Даничићеве (кп 2404). Даље граница иде на исток Ул. Даничићевом, скреће у Ул. Милице Срећковић
(кп 2405) а онда у Ул. Копаоничку (кп 2390) којом иде до МЗ 21. октобар и наставља границом спомен
парка Шумарице тј. границама кп 2218/1 и 963/1 до Ул. Драгољуба Миловановића-Бене (кп 2439/1) и
даље границом кп 2448 са 2445 и 2447, 2447 са 2449 и 2446, пресеца Ердоглијски поток (кп 962) и скреће
на југоисток овом парцелом до Булевара краљице Марије (кп 15269/1). Од овог места граница иде
границом кп 15269/1 са кп 939, 940/2 и 938 (Ул. рудничка) до места где пресеца ову улицу и наставља
њеном границом са кп 942 (касарна) до Ул крагујевачког октобра (кп 15262/2) коју пресеца и скреће на
југоисток до Ул. Радоја Домановића (кп 924) одакле наставља границом кп 924 са 893/1, 923/1(Ул. Сестре
Јањић), 922/1, 917, 916 и 915 до почетне тачке овог описа.
Као графичка подлога за израду плана коришћен је Дигитални катастарско-топографски план.
Графички прилог: Катастарска подлога са границом обухвата Плана, Р=1:2500;
1.2.

ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Крагујевац је током своје модерне историје, почев од 19. века, у многоме плански развијан. Кључни
документ развоја града јесте Генерални урбанистички план "Крагујевац 2015." (у даљем тексту: ГУП),
који чини основу за израду овог ПГР. Осим ГУП-а, плански основ представљају и Просторни план града
Крагујевца, као и стратешки просторни планови који дају значајна усмерења, и то: Регионални
просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа и
Просторни план Републике Србије.
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ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2010-2020
Просторним планом Републике Србије 2010-2020 године, Крагујевац је добио статус - град
националног значаја.
РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗА ПОДРУЧЈЕ ШУМАДИЈСКОГ, ПОМОРАВСКОГ,
РАШКОГ И РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
Према Регионалном просторном плану (Службени гласник Републике Србије број 39/14), Крагујевац
је центар I ранга - центар међународног значаја (примарни центар планског подручја) и национални
полифункционални привредни центар (најзначајнији привредни центар планског подручја).
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 2020
Просторни план града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца бр. 32/2009) садржи циљеве
просторног развоја, правила коришћења, уређења и заштите целокупног простора града до 2020. године.
У листи приоритета предвиђено је и ојачавање статуса Крагујевца као развијеног индустријског центра
од регионалног и државног значаја. У подручју Плана предвиђено је активирање простора са великом
концентрацијом значајних споменика културе, ревитализација и презентација културног наслеђа:
комплекс "Милошев венац" - део Старог градског језгра уз формирање парка културе, који подразумева
интегративну заштиту и презентацију јединствених природних и градитељских вредности, представља
вероватно највећу развојну перспективу града.
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН "КРАГУЈЕВАЦ 2015."
ПГР „Центар-Стара Варош“ је један од 27 планова генералне регулације којима се обезбеђује
спровођење ГУП-а у оквиру грађевинског подручја.
Према Генералном урбанистичком плану (Сл. лист Града Крагујевца бр. 7/2010, 16/2012 - прва измена
и допуна), захват овог ПГР-а налази се у оквиру главног градског центра са следећим јавним наменама:
управа и администрација, образовање, здравство, дечја и социјална заштита, култура, зеленило, посебне
намене, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре; и осталим наменама: становање А.1, А.2 и Б.1
и пословање.
За простор ПГР "Центар - Стара Варош", ГУП предвиђа активирање и изградњу значајних простора и
објеката односно делатности јавних служби које су од значаја не само за Град, већ и за Регион, односно
Републику. Институције ће се развијати у специјализованим карактеристичним просторним целинама:
"Милошев венац", "Продор", Касарна ”Војвода Радомир Путник”. Предвиђена је и изградња објеката
специфичне намене: позориште, библиотека, нови градски центар (”центар 21. века”) и др.
Традиционални главни градски центар задржава се у границама дефинисаним ГУП-ом, уз могућност
ширења према комплексу касарне "Војвода Радомир Путник" (алтернативна намена - садржаји градског
центра). Чине га разноврсни садржаји, од комерцијалних функција до садржаја културе и управе, верских
објеката и других намена.
Поред ових карактеристика, главни градски центар садржи и део функција макрорегионалног и
регионалног центра. Он је и општи центар просторне целине Стари град. Главни градски центар има
значајне објекте из доба Обреновића и низ објеката градске архитектуре који дају овом центру посебан
историјски и културни значај.
У наредном периоду акценат ће бити на усмеравању трансформације и обнове старог градског ткива.
Претварање постојећег стамбеног фонда у пословни, трансформација и обнова старог градског језгра, као
и изградња нових садржаја, биће главно обележје развоја у будућности. Садашњи комплекс касарне
“Војвода Радомир Путник“ намењен је проширењу градског центра, односно функционалном
проширењу комплекса “Милошев венац“. У овој зони треба лоцирати објекте надрегионалног значаја
(нпр. Међународни културни центар, као пандан Градском културном центру у "Продору", и сл.).
Повезивање градског центра са "Милошевим венцем" омогућило би афирмацију Крагујевца у просторноисторијском контексту, развој функционалног и историјског језгра и центра града, и формирање
посебног програмског парка за презентацију и проучавање политичке, културне, привредне и шире
цивилизацијске идеје Србије у европском контексту, коју је засновао Крагујевац.
Графички прилог: Извод из ГУП-а Крагујевац 2015. године – намена површина, Р=1:10000;

1.3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Градски центар има централни положај у односу на територију Града. Кроз централни део
протиче река Лепеница у дужини од cca 1750m. Реку прати магистрални правац (ДП IБ реда бр.24), који
повезује Крагујевац са инфраструктурним коридором X (аутопут Е-74, деоница Београд-Ниш).

26. децембар 2014. године.

Службени лист града Крагујевца

Број 47 – Страна 61

Најнижа висинска кота је на расксрници Ул. Војислава Калановића и Ул. Драгослава Срејовића
(170,72mnv), а највиша на раскрсници Ул. Првослава Стојановића и Ул. Даничићеве (214,00mnv).
Правац простирања територије је исток-запад.
Укупна површина обухвата плана припада грађевинском подручју.
Основна намена простора је издиференцирана на:
- површине и објекте јавне намене,
- остале површине.
Постојеће стање карактерише претежно успостављена регулациона матрица и виши степен комуналне
опремљености.
У централном делу обухвата плана заступљени су објекти и простори значајног културног наслеђа.
Простор обухвата плана карактерише тенденција повећања капацитета пословања у централној зони
(градски центар), као и повећања капацитета становања у осталим зонама ("Стара Варош").
Однос заступљених површина јавних и осталих намена приказан је у табели "БИЛАНС ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА".
Табела 1: Биланс површина постојећег стања
НАМЕНА

ПОВРШИНА / ха

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

7,10

основно и средње образовање

6,60

високо образовање

0,50

ЗДРАВСТВО

0,40

објекти здравствене заштите

0,40

ДЕЧЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

3,00

дечја заштита

1,30

социјална заштита

1,70

КУЛТУРА

2,70

објекти културе

2,70

ЗЕЛЕНИЛО

5,00

парк / сквер

5,00

УПРАВА, АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9,64

објекти управе / администрације

2,04

управа - одбрана

7,60

ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

41,25

мрежа и објекти саобраћајне инфраструктуре

39,13

објекти комуналне инфраструктуре

0,67

регулисани водоток

1,45

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

69,09

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
УСЛУГЕ И МРЕЖА ЦЕНТАРА

36,26

пословање

36,26

СТАНОВАЊЕ

143,43

високе густине становања А

52,60

средње густине становања Б

90,83

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

0,67

УКУПНО ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

180,36

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

249,45
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1.4. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНА
1.4.1.

Процена демографског и друштвено-економског развоја и развојне могућности

1.4.1.1. Демографски развој
РАЗВОЈ СТАНОВНИШТВА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ
Према резултатима пописа из 2011. године, Крагујевац се по броју становника налази на четвртом
месту у Републици Србији, после Београда, Новог Сада и Ниша. Веома значајно је навести да се и поред
забрињавајуће депопулације Србије (између два последња пописна периода Србија има 377.335
становника мање), Крагујевац налази у малој групи градова који демографски расту: Београд, Нови Сад,
Ниш, Краљево, Јагодина и Нови Пазар.
Табела 2: Упоредни податак о броју становника за један број градова Србије
Број становника
1991.г.
2002.г.
2011.г.
Крагујевац
176.743
175.802
177.488
Београд
1.552.151
1.576.124
1.639.121
Нови Сад
261.121
299.294
335.701
Ниш
245.182
250.518
257.865
Суботица
148.395
148.401
140.358
Зајечар
71.076
65.969
58.547
Ужице
82.303
83.022
78.078
Чачак
115.401
117.072
114.809
Краљево
122.987
121.707
124.554
Крушевац
133.911
131.368
127.429
Извор података: Републички завод за статистику, Упоредни преглед број становника по пописним
годинама, Попис 2011.год.
Напомена: Према методологији пописа у 2011. годин, стање становништва града Крагујевца је следеће:
- укупно пописана лица = 188.809
- укупан број становника = 177.468
- лица у иностранству = 4.405
Град

Табела 3: Резултати пописа за град Крагујевац - 2011.год.
Подручје

Укупно
пописана
лица

Административно
подручје-град
Крагујевац
Крагујевацградско насеље

Укупни
број
становника

Лица у
иностранству

Укупан
број
домаћинстава

Укупан
број
станова

188.809

177.468

4.405

59.344

78.069

157.483

147.281

3.675

50.150

60.798

31.326

30.187

730

9.194

17.271

Сеоска насеља

Извор података: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у РС
2011. год., Попис 2011.год.
Напомена: Административно подручје града Крагујевца, статистички посматрано, дели се на: градско
насеље и остала насеља (56 сеоских насеља).
Табела 4: Број становника за подручје обухваћено ПГР "Центар-Стара варош"
ПОДРУЧЈЕ
Град Крагујевац
1.

Крагујевац граница ГУП
1.1. Подручје ПГР

2002.г.
Број становника

2011.г.
%

Број становника

%

175.802

100,0

179.417

100,0

146.373

83,3

150.835

84,1

27.148

15,4

31.500

17,6
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1.2. Остало подручје ГУП
2.
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119.225

67,9

119.335

66,5

29.429

16,7

28.582

15,9

Сеоско подручје

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002. и 2011., а за подручје ПГР "Центар-Стара
варош" подаци из пописних кругова 2002. и 2011.год.
На укупан број становника битно утичу две компоненте. Једна компонента је природни прираштај као
разлика између живорођених и броја умрлих. Друга компонента су миграције које се манифестују у виду
досељавања или исељавања становништва. Позитиван природни прираштај се одржавао на нивоу града
све до 1996. године, а затим су почели да се јављају и негативни ефекти природног прираштаја, као
разлика између наталитета и морталитета. У периоду 1991-2002. година појачано је исељавање
становништва, посебно млађе популације, у иностранство. Међутим, у овом периоду јављају се и тзв.
политичке миграције јер у град долазе избегла лица из бивших република СФРЈ и расељена лица са
Косова и Метохије.
Старосна структура становника не само да показује број становника по појединачним добним
групама, већ и иницира разноврсне потребе, као нпр. потребе о броју: предшколских установа, основних
школа, радних места за нове нараштаје који улазе у активно животно доба, итд. Економски смисао
оваквог груписања становништва лежи, пре свега, у проналажењу извора радне снагде с једне и
утврђивању укупног потрошачког становништва с друге стране. У демографском погледу старосна
структура становништва представља важан чинилац у кретању становништва, служи за анализу
постојећег становништва и статистичка предвиђења.
Табела 5: Становништво града Крагујевца према карактеристичним добним групама
Подручје

Укупно

0-6

7-14

15-19

20-24

25-59

60-64

65 и више

Град
175.802
9.201
20.148
10.058
13.300
87.755
9.710
25.630
Крагујевац
100%
5,2
11,5
5,7
7,6
50,0
5,5
14,6
Крагујевац146.373
7.795
17.217
8.744
11.567
75.086
7.789
18.173
град.насеље
100%
5,3
11,8
6,0
7,9
51,3
5,3
12,4
Сеоско
29.429
1.406
2.931
1.314
1.733
12.669
1.921
7.457
подручје
100%
4,7
10,0
4,5
5,9
43,0
6,5
25,3
Извор података: Просторни план града Крагујевца, Дирекција за урбанизам Крагујевац, 2009.год.
Табеле 6: Становништво према карактеристичним добним групама, за подручје обухваћено ПГР
"Центар-Стара Варош", 2002. год.
Подручје
Подручје обухваћено
ПГР

Укупно
27.148
100%

0-6

7-14

1.222
4,5

2.532
9,3

15-19

20-24

1.834
6,8

2.006
7,4

25-59

60-64

13.236
48,8

1.572
5,8

65 и
више
4.746
17,5

Табела 7: Становништво према карактеристичним добним групама, за подручје обухваћено ПГР
"Центар-Стара Варош", 2011.год.:
Подручје
Подручје обухваћено
ПГР

Укупно
31.500
100%

0-6

7-14

1.480
4,7

2.992
9,5

15-19

20-24

2.236
7,1

2.457
7,8

25-59

60-64

15.403
48,9

1.827
5,8

65 и
више
5.105
16,2

ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА
Постојећи број становника је веома значајан потенцијал града Крагујевца. Да би се задржао и увећао
број становника потребно је искористити све могуће потенцијале. Значајан потенцијал је аутомобилска
индустрија, универзитет, здравство, пољопривреда и др. На основу привредних сагледавања и циљева,
дугорочне стратегије развоја, повратка једног броја становника који раде или бораве у иностранству и
позитивних токова природног прираштаја и миграција, планира се да ће административно подручје града
Крагујевца у 2030. години имати око 210.000 становника. При томе, опредељење је за развојну варијанту.
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Табеле 8: Пројекције укупног броја становника града Крагујевца
2030.г.
(пројекција)

ВАРИЈАНТЕ
Развојна варијанта (привреда, ин вестиције, инфраструктура,
терцијарни сектор, квартални сектор, знатно повећање
друштвеног бруто производа...)

210.000

Умерени развој

203.000

Наставак неповољних демографских тенденција

193.000

За остварење планираног броја становника потребан је пораст наталитета, као и повољне миграције,
јер они могу да зауставе процес демографског старења који представља проблем ширих размера. А да би
се побољшала демографска слика Србије, па самим тим и града Крагујевца, неопходно је унапредити
социјалну политику и обезбедити нова привредна улагања како би се становништво задржало и привукло
ново.
Табела 9: Просторни распоред становништва по подручјима, 2030.год.:
ПОДРУЧЈЕ

2030.г.

Град Крагујевац

210.000

1.

182.000

Крагујевац-подручје ГУП-а

1.1. Подручје ПГР "Центар-Стара варош"

42.000

1.2. Остало подручје ГУП-а

140.000

2.

28.000

Сеоско подручје

Табела 10: Пројекција карактеристичних добних група становништва за подручје обухваћено ПГР
"Центар-Стара варош", 2030.год.:
Подручје
Подручје обухваћено
ПГР

Укупно

0-6

7-14

42.000

2.100

100%

5,0

25-59

60-64

3.360

21.126

2.478

65 и
више
5.838

8,0

50,3

5,9

13,9

15-19

20-24

4.074

3.024

9,7

7,2

1.4.1.2. Друштвено-економски развој
ОСВРТ НА ПРЕТХОДНИ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Индустрија као привредна делатност обележила је развој Крагујевца, а и данас чини основну
привредну грану. Сто шездесет је година од зачетка индустрије града, која је везана за металску
индустрију Војнотехничког завода ("Заводи Црвена Застава"). Развој крагујевачке металске индустрије
не само да је подстицао, него је и снажно и непосредно утицао на развијање ове и других индустријских
грана, у Србији и шире. Данас је Крагујевац поново град аутомобилске индустрије (ФИАТ аутомобили
Србија).
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Максимално искористити примарне ресурсе града Крагујевца (географски положај, земљиште,
становништво и запосленост, као и постојеће привредне ресурсе).
Ојачати статус Крагујевца као развијеног индустријско-трговинског и туристичког центра од
регионалног и државног значаја.
Трговина као привредна делатност доприноси убрзању привредног раста, равномернијем
регионалном развоју привреде, ширењу тржишта, побољшању животног стандарда становништва и
усмеравању савремених токова урбанизације. У том циљу потребно је изградити савремену структуру
трговине и трговинске мреже која ће бити у функцији развоја модерне тржишне привреде, а тиме и у
интересу произвођача и потрошача.
С обзиром да Крагујевац располаже богатом национално-културно-историјском баштином, у
циљу развоја туризма и угоститељства потребно је извршити структурно и квалитативно
трансформисање и прилагођавање туристичко-угоститељске понуде променљивим захтевима тражње, и
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укључити се у савремене токове међународног туристичког тржишта, кроз развој нових туристичких
трендова.
За остваривање стратешког развоја града Крагујевца неопходна је и реализација следећих
посебних циљева:
- унапређење функционалности ефективности и ефикасности рада локалне управе у циљу стварања
локалне управе оријентисане ка привреди;
- развој инфраструктурних система у функцији развоја привреде;
- развој механизма подршке приватном сектору;
- привлачење директних инвестиција;
- подизање нивоа конкурентности града Крагујевца на тржишту страних инвестиција;
- развој концепта одрживог развоја кроз партнерство привреде, универзитета и локалне самоуправе;
- побољшање имиџа града у циљу привлачења директних инвестиција;
- усмеравање развоја људских ресурса према потребама тржишта рада и циљних извозних
сегмената привреде;
- повећање предузетничког капацитета стварањем савремених профила менаџера;
- квалитативни вид урбанизације.
ПРОЈЕКЦИЈА
КРАГУЈЕВЦА

ОСНОВНИХ

ЕКОНОМСКИХ

ПАРАМЕТАРА

ЗА

ТЕРИТОРИЈУ

ГРАДА

Посматрајући основне економске параметре као што су друштвени бруто производ, запосленост и
инвестиције може се закључити да је основни циљ Крагујевца побољшање у односу на просек Србије и
приближавање Београду и Новом Саду.
Табела 11: Пројекција бруто друштвеног производа по становнику за град Крагујевац (у $)
Година

Варијанта I

Варијанта II

Варијанта III

Варијанта IV

2012
4.500
4.500
4.500
4.500
2030
7.000
10.000
15.500
23.000
Напомена: за град Крагујевац, БДП за 2012.год. добијен је по основу БДП по становнику у односу на
ниво просека Р.Србије.
Пројекције друштвеног бруто производа за Крагујевац у варијанти I и варијанти II имају неповољан
раст. Међутим, овакав раст друштвеног бруто производа и за Србију и за Крагујевац је недовољан. Као
макрорегионални центар, Крагујевац се не може задовољити просечним вредностима и зато је потребно
да у свим економским показатељима буде изнад просека Србије, а у овом случају то пружају варијанте
III и IV. Сигурно је да су ове просечне годишње стопе раста и за Србију и за Крагујевац високе (оне су у
развијеним земљама знатно ниже), али уколико је циљ елиминисати заостајање и приближити се
развијеним земљама онда су потребни изузетни напори и ефикасност. На пример, садашњи ниво
друштвеног бруто производа Словеније неколико пута је већи од садашњег просека Србије. Међутим, у
наредном периоду и Словенија ће увећавати своје друштвено богатство.
Када се посматра степен запослености (број запослених на 1.000 становника) уочава се недовољна
запосленост становништва Србије, а такође и Крагујевца.
Табела 12: Пројекција степена запослености (број запослених на 1.000 становника) за Крагујевац
Година

Варијанта I

Варијанта II

Варијанта III

2010
2020
2030

250
300
350

250
325
400

250
375
450

РАЗВОЈНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ И ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ
Индустрија Крагујевца је делатност која је била (а и данас је) основни носилац привредног развоја.
Даљи развој и статус индустрије највише ће зависити од металске (пре свега аутомобилске) индустрије и
развоја малих и средњих предузећа (пре свега "greenfield" инвестиције у новоформираним индустријским
зонама). Опоравак "Заставе" је посебно значајан, како за Крагујевац тако и за Србију, због упошљавања
великог броја коопераната. За опоравак привреде Крагујевца, која је у периоду санкција и транзиције
претрпела велике промене, неопходна је њена реконструкција, усмеравање ка тржишној економији и
повратак на светска тржишта. Унапређење извоза је од великог значаја за привредни раст и
макроекономску стабилност. Повратак на страна тржишта (уз нефинансијску и финансијску помоћ
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постојећим и потенцијалним извозницима), допринеће да локалне фирме на најбољи могући начин
искористе међународне Споразуме о слободној трговини.
Један од сигурно недовољно искоришћених потенцијала у граду Крагујевцу и његовом ширем
окружењу је туризам. На неразвијеност овог сектора указује друштвено-економска анализа. Тенденцијом
града Крагујевца да постане регионални центар у пуном значењу, као и богатом културно-историјском
прошлошћу, овај крај би могао да представља значајнију туристичку дестинацију, како за домаће тако и
за стране посетиоце и пословне људе. Због могућности запошљавања великог броја људи и повећања
прихода локалних предузећа, урбаног и руралног становништва, туризам представља један од
приоритета развоја. Од стратешког значаја је повећање конкурентности туристичке привреде, повећање
девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености путем туризма.
Један од најзначајнијих инфраструктурних система у функцији развоја привреде је деоница државног
пута Крагујевац - аутопут Е-75 (коридор Х). Изградњом државног пута IБ реда бр.24, постигло би се
квалитетније повезивање града Крагујевца са главним државним саобраћајним коридором, омогућио
безбеднији, бржи, рационалнији и ефикаснији транспорт људи и роба на ширем подручју града, и
побољшала конкурентска позиција града за привлачење нових инвестиција.
Од стратешког значаја је позиционирање града Крагујевца као лидера у области инвестиционо
примамљивих подручја, привлачење страних и домаћих инвеститора, и развој локација за нова
инвестициона улагања.
1.4.2. Циљеви израде плана
Основни циљ израде ПГР је целовито планско сагледавање и планска разрада могуће изградње,
површина и објеката од јавног интереса, саобраћајних и инфраструктурних система и најзначајнијих
развојних потеза и просторних целина града, који су ГУП-ом "Крагујевац 2015“ и Стратегијом
интегралног урбаног развоја централног градског подручја Крагујевца, стратешки дефинисани за његов
даљи развој.
Посебни циљеви израде ПГР „Центар – Стара варош“ су:
- планско прилагођавање и дефинисање јавног интереса простора (утврђивање правила уређења и
грађења) у складу са Законом о планирању и изградњи и планским поставкама планова вишег
реда (ГУП "Крагујевац 2015"; Просторни план града Крагујевца; Регионални просторни план
Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа; Просторни план Републике
Србије 2010-2020);
- подизање нивоа инфраструктурне опремљености;
- активирање и изградња значајних простора и објеката од значаја не само за Град, већ и за
Регион, односно Републику;
- успостављање новог и провера постојећег система и капацитета саобраћајне и комуналне
инфраструктуре, пропорционално са проширењем капацитета изградње;
- заштита животне средине и културног наслеђа;
- одређивање простора у којима се спровођење плана врши директно (на основу правила уређења,
правила и мера заштите, и правила грађења дефинисаних овим планом), односно за који је
неопходна даља планска разрада (израда нових или примена постојећих урбанистичких
планова), израда урбанистичког пројекта, или расписивање урбанистичко-архитектонског
конкурса.

2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Развој градског центра треба конципирати према задатим циљевима и то:
-

перманентно развијање градског
урбанистичких подцелина.

центра

кроз

трансформацију

појединих

блокова

и
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формирање атрактивног и привлачног центра претежно кроз ревитализацију и реконструкцију
простора као и изградњу нових објеката.
усклађивање односа капацитета физичких структура и становништва.
повећање броја радних места уз стварање економских услова који су покретач укупног развоја и
функционисања градског центра.
интензивирање коришћења градског грађевинског земљишта.

Основни критеријуми за формирање, правилан развој и функционисање градског центра су:
-

-

број становника у градском центру може да буде мах 20% од укупног броја становника града.
број запослених треба да је знатно већи од броја становника градског центра.
афирмација наслеђених архитектонских форми.
интеграција - повезивање са околним подручјем.
еколошка усклађеност - стварање изграђених облика који су енергетски ефикасни и еколошки
прихватљиви.
осећај места - стварање места која су препознатљива, уз истовремено јачање локалног
идентитета.
комерцијална одрживост - уважавање реалног стања када је реч о утицајима тржишта на
пројектовање мешаних функција и реализацију.
уважавање контекста.
успостављање повезаности - целине треба да буду добро повезане, непосредним и безбедним
везама; додатно пружање најширег могућег избора код кретања уз претпостављену предност
пешачења, вожње бициклом и јавног превоза; паркирање уважити као саставни део квалитетног
решења повезаности.
оживљавање простора кроз разраду детаља / идентитет и квалитет - треба да се постигне кроз
разраду детаља обликовања зграда и јавног простора

Посебни критеријуми за избор намене за ужи градски центар су:
-

-

садржаји који имају велику посећеност (комерцијалне функције - трговина, угоститељске услуге,
финансијско техничке услуге; јавне функције - културне и уметничке вредности; културни
догађаји - позоришта, биоскопи, летња позорница и сл.).
садржаји који имају широко гравитационо подручје.
садржаји који имају флексибилну технологију прилагођавања постојећем споменичком и
амбијенталном фонду.

У зони градског центра сваки блок садржи функционалне карактеристике градског центра са
већом или мањом концентрацијом централних садржаја у укупном билансу површина.
2.1.1.1. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА
У подручју ПГР „Центар - Стара Варош“ издвајају се две основне регулационе целине: „Главни
градски центар“, површине 110 ha и целина „Стара Варош“ површине око 140 ha, која се непосредно
надовезује на главни градски центар.
У главном градском центру је највећа концентрација јавних служби градског, регионалног и
републичког значаја, и осталих функција - становања високих густина и пословања.
Границом ПГР обухваћени су делови следећих месних заједница: МЗ Центар, МЗ Ердоглија, МЗ
Вашариште, МЗ 1.мај, МЗ Бубањ, МЗ Лепеница, МЗ Пивара, МЗ Палилуле, МЗ Стара радничка Колонија
и МЗ 21.октобар.
Табела 13: Основна намена простора
НАМЕНА
ПОВРШИНА

Површина (ha)
Постојеће

Планирано

А. ЈАВНЕ НАМЕНЕ

69,09

99,51

1. Образовање
1.1. Основно и средње образовање
1.2. Високо образовање
2. Здравство
2.1. Примарна здравствена заштита
2.2. Терцијална здравствена заштита

7,10
6,60
0,50
0,40
0,16
0,24

5,97
5,61
0,36
0,19
0,19
0,00
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3. Дечја и социјална заштита
3.1. Дечја заштита
3.2. Социјална заштита
4. Култура
5. Управа и администрација
6. Посебна намена
7. Зеленило (парк,сквер,уређ.зел.пов.)
8. Инфраструктура
8.1.Мрежа и објекти саобраћајне инфр.
8.2.Објекти комуналне инфраструктуре
8.3.Регулисани водоток

3,00
1,30
1,70
2,70
2,04
7.60
5,00
41.25
39,13
0,67
1,45

2,16
1,29
0,87
3,10
1,77
8,61
8,45
69,93
67,97
0,51
1,45

Б. ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

180,36

149,94

1. Становање
1.1. Високе густине становања А
1.2. Средње густине становања Б
2. Пословање
3. Верски објекти

143,43
52,60
90,83
36,26
0,67

132,57
122,27
10,30
16,70
0,67

УКУПНО ПОДРУЧЈЕ ПГР

249,45

249,45

2.1.1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
Ради очувања карактера и специфичности простора у захвату плана, посебно ради побољшања
опште урбане и просторне структуре у грађевинском земљишту, као и ради одржањa и побољшањa
укупног еколошког капацитета, извршена је подела на целине и подцелине, препознатљиве просторне
јединице, дефинисане на основу положаја, природних карактеристика, створених вредности и планских
поставки које захтевају посебне услове и режиме заштите, уређења и коришћења земљишта.
На основу планиране и постојеће намене површина, просторних карактеристика и ограничења,
простор у оквиру границе захвата, разматран је кроз следеће урбанистичке целине, урбанистичке
подцелине и грађевинске блокове:
ЦЕЛИНА А – Градски центар ( P=19,05ha)
Целина А – Градски центар, представља просторно, функционално и културно историјско језгро
насеља.
Целина је подељена на две подцелине: А.1 (10 блокова) и А.2 (3 блока).
ЦЕЛИНА B – Центар - Продор (P=16,26ha)
Целина B се простире између Ул. Саве Ковачевића и Ул. Николе Пашића и представља
концентрацију јавних функција и површина, комерцијалних садржаја и становања високих
густина.
Целина је подељена на две подцелине: B.1 (4 блока) и B.2 (4 блока).
ЦЕЛИНА C – Лепеница - Центар (P=17,33ha)
Ова целина се простире дуж лепеничког коридора и претежно је чине зоне вишепородичног
становања у објектима високих спратности.
Целина је подељена на три подцелине: C.1 (4 блока), C.2 (2 блока) и C.3 (4 блока).
ЦЕЛИНА D – Центар – Ул. Светозара Марковића (P=10,36ha)
Целину D формира простор који омеђавају Ул. Николе Пашића, Ул. Гушићева, Ул. Змај Јовина
и Ул.Карађорђева. Одлика овог простора је концентрација разнородних намена: становање,
образовање, здравство, управа и администрација, социјална заштита и богато културно
историјско наслеђе.
Целина је подељена на четири подцелине: D.1 (2 блока), D.2 (3 блока), D.3 (2 блока), D.4 (6
блока).
ЦЕЛИНА E – Стара варош - Ердоглија (P=24,94ha)
Ову целину чине претежно западне зоне становања Старе вароши.
Целина је подељена на четири подцелине: E.1 (5 блока), E.2 (5 блока), E.3 (9 блока).
ЦЕЛИНА F – Касарна Радомир Путник (P=10,73ha)
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(Део посебног елабората према условима МО)
ЦЕЛИНА G – Ердоглија (P=20,56ha)
Целина се простире северозападно од градске магистрале, Ул. Краљице Марије, а у контакту је
са Спомен парком "Шумарице", што све укупно чини овај простор атрактивним и повољним за
развој резиденцијалног становања.
Целина је подељена на две подцелине: G.1(8 блокова) и G.2 (6 блокова).
ЦЕЛИНА H – Стара варош – Змај Јовина (P=28,77hа)
Целина H се простире између главних градских саобраћајница: Ул. Гушићева, Ул. Змај Јовина,
Ул, Радоја Домановића и Ул. Карађорђева и чине је претежно зоне становања са тенденцијом
развоја пословања уз ове саобраћајне правце.
Целина је подељена на пет подцелина: H.1 (4 блока), H.2 (4 блока), H.3 (1 блок), H.4 (4 блока) и
H.5 (2 блока).
ЦЕЛИНА I – Центар – Палилуле (P=15,32ha)
Целину I чине подцелине које су формиране са леве и десне стране Ул. Кнеза Михајла.
Целина је подељена на две подцелине: I.1 (3 блока) и I.2 (6 блокова).
ЦЕЛИНА Ј – Лепеница – Ул. Јован Ристић (P=13,40ha)
Целину Ј сачињава простор формиран на десној обали реке Лепенице. Представља значајан
потенцијал за развој централних градских функција за део насеља југоисточне територије града.
Целина је подељена на пет подцелина: J.1 (1 блок), J.2 (1 блок), J.3 (5 блокова), J.4 (1 блок) и Ј.5
(2 блок).
ЦЕЛИНА К – Колонија - Палилуле (P=23,88ha)
Целина К се налази у западном делу обухвата плана и представља претежно стамбене зоне
породичног становања.
Целина је подељена две подцелине: K.1 (6 блока) и K.2 (9 блокова).
ЦЕЛИНА L – Лепеница – Пивара (P=16,49 ha)
Ову целину чине делови насеља Лепеница и Пивара на простору између реке Лепенице, Улице
Стојана Протића, Јована Ристића и Косовске. У непосредном је контакту са радном зоном
''Застава''. Неповољност ове целине је постојећи железнички коридор који пролази кроз
постојећу стамбену зону.
Целина је подељена три подцелине: Л.1 (8 блокова), Л.2 (1 блок) и Л.3 (3 блока).
ЦЕЛИНА М – Стара Варош – Ул. Главна (P=23,73ha)
Целину М формирају површине станована и пословања у средишњој зони обухвата плана,
пратећи правац северозапад-југоисток, а непосредно уз Ул. Главну, укључујући и блокове у
залеђу, све до Ул. Карађорђеве и Ул. Српских добровољаца.
Целина је подељена шест подцелина: М.1 (1 блок), М.2 (2 блока), М.3 (2 блока), М.4 (2 блока),
М.5 (2 блока) и М.6 (1 блок).
2.1.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1.2.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине и објекте јавне намене у обухвату плана чине објекти и комплекси образовања,
здравства, дечје и социјалне заштите, културе, управе, спорта и рекреације и зелене површине. Посебне
намене које се налазе на неколико локација у центру града, планиране су за измештање.
2.1.2.1.1. Образовање и васпитање
На подручју Плана функционише пет основних школа, са око 4000 ученика, укупне површине
објеката око 21.500 m2 на комплексу површине од око 3,5 ha. С обзиром да су постојећи школкски
комплекси већим делом искоришћени, за очекивани број ученика на овом подручју у планском периоду,
који износи око 5.000, планирана је изградња нове школе у контактној зони (МЗ 21.Октобар), ван
подручја овог плана (ГУП). У планском подручју, нове основне школе нису планиране.
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Табела 14: Размештај основног образовања
Назив
школе

Број
учен

ПОСТОЈЕЋЕ
Површ
Површ
компл.
објекта (m2)
(ha)

ПЛАНИРАНО
Број
учен.

Површ
компл. (ha)

Површ.
објекта (m2)

Светозар
Марковић

1097

1,00

5.533

1200

0,96

5.533

Радоје
Домановић

823

0,50

4.564

900

0,55

4.564

Мома
Станојловић

641

0,50

3.053

500

0,47

3.053

21. октобар

638

0,90

3.375

900

0,92

3.588

Милутин
Тодоровић

777

0,50

4.962

800

0,56

4.962

3.976

3,40

21.487

4.200

3,46

21.700

УКУПНО ПГР

Табела 15: Размештај средњег образовања
Назив
школе
I крагујевачка
гимназија

Број
учен.
1.118

ПОСТОЈЕЋЕ
Површ
Површ
компл.
објекта
(ha)
(m2)
1,30

5.524

ПЛАНИРАНО
капацитет

Површ
компл. (ha)

Површ.
објекта
(m2)

1.300

0,94

5.600

Капацитети основних и средњих школа планирани су за двосменски рад. Нормативи и стандарди на
основу којих се планира доградња (проширење) постојећих капацитета, износе:
-

учионички простор .............................. 2,0 m2/ученику
школски простор .................................. 8,0 m2/ученику
школско двориште ........................... 20-25 m2/ученика

Поред ових, у захвату плана налазе се специјалне и специјализоване основне и средње школе, и то:
Специјална школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“, Школа за основно и
професионално оспособљавање глуве деце и омладине са интернатом, и специјализована школа основна и средња Музичка школа „Милоје Милојевић“.
Табела 16: Размештај специјалних и специјализованих школа
Назив
школе

Број
учен.

ПОСТОЈЕЋЕ
Површ.
Површ.
компл.
објекта
(ha)
(m2)

ПЛАНИРАНО
капацитет

Површ.
компл. (ha)

Површ.
објекта
(m2)

Спец. школа
"В.Марковић"

154

1,50

1.740

500

0,78

4.000

Школа за глуву
децу/омладину

43

0,30

1.800

220

0,29

1.800

Музичка школа
"М.Милојевић"

526

0,10

1.350

526

0,14

1,350

УКУПНО ПГР

723

1,90

4,890

1.246

1,21

7.150

Табела 17: Укупни капацитети основног и средњег образовања
Назив
школе

ПОСТОЈЕЋЕ
Површ компл.
Површ.
(ha)
објекта
(m2)

ПЛАНИРАНО
Површ.
Површ. објекта
компл.
(m2)
(ha)

26. децембар 2014. године.
Основне
школе
Средње
школе
Специјализ. и
специјалне шк.
УКУПНО ПГР
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3,40

21,486

3,46

21.700

1,30

5.524

0,94

5.600

1,90

4,890

1,21

7.150

6,60

31.900

5,61

34.450

У обухвату Плана налази се објекат Факултета медицинских наука у Ул. Светозара Марковића.
Постојећа бруто изграђена површина овог објекта износи 2.100 m2. Повећање капацитета овог факултета
вршиће се, или у оквиру ове локације (доградњом постојећег објекта), или на новој лoкацији. Приватне
школе и факултети могу да буду формирани на локацијама намењеним образовању, али и у зонама
центара, уз задовољење прописаних правила уређења и грађења.
Табела 18: Образовање - укупни капацитети
ВРСТА ОБЈЕКАТА

Површина обј.(m2)

Површина земљ.(ha)

Постојеће

Планир.

Постојеће

Планир.

31.900

34.450

6,60

5,61

2100

2.100

0,50

0,36

34.000

36.550

7,10

5,97

Осн. и средње образовање
Високо образовање
УКУПНО
2.1.2.1.2. Здравство

У обухвату плана налазе се објекти здравствене заштите на примарном и терцијалном нивоу.
ПРИМАРНИ НИВО - Здравствена амбуланта бр.4 са Диспанзером за децу и омладину и
Диспанзер за жене. Укупна површина ових објеката износи око 1500 m2 на комплексу површине 0,19 ha.
ТЕРЦИЈАЛНИ НИВО - Институт за заштиту јавног здравља је високо специјализована установа
за специфичне програме заштите становништва и животне средине, као и за образовну и
научноистраживачку делатност. Ова установа не располаже адекватним простором. Привремено је, са
пола капацитета, смештена у центру града, а део у ненаменски грађеном објекту. Приоритетно је
измештање на локацију, која ће (у функционалном и просторном нивоу) задовољити потребе развојног
програма ове установе.
Шири здравствени програм допуњује се приватним ординацијама, поликлиникама и болницама.
2.1.2.1.3. Дечја и социјална заштита
Табела 19: Размештај дечјих установа на подручју плана
Р.бр.

ЛОКАЦИЈА

Назив
вртића

Број
деце
2007/08

Површ.
земљишта
ha

188

Површ.
објеката
m2
1360,00

1

С.Ковачевића

Бамби

2

Карађорђева

Лептирић

185

400,00

0,11

3

Николе Пашића

Шврћа

40

106,00

у стамб. згр.

4
5

Ердоглија

Бубамара

258

806,00

0,30

Гушићева

Наша радост

175

635,00

0,10

6

Мала Вага

Цицибан

262

1306,00

0,34

1.108

4.613

1,29

УКУПНО

0,44

Постојећи капацитети не задовољавају прописане нормативе у односу на постојећи број деце корисника. Нове дечје установе планиране су ван централне зоне града, чиме ће да се омогући
растерећење постојећих објеката и равномернија покривеност овим објектима у односу на гравитационо
подрује.
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Нормативи за изградњу нових или реконструкцију постојећих дечјих установа су:
- површина објекта..................8 - 10 m2/кориснику
- површина земљишта..........25 - 30 m2/кориснику
Табела 20: Размештај објеката социјалне заштите на подручју плана
Р.бр.

1
2
3
4
5
6

НАЗИВ УСТАНОВЕ
Студентски
домови
Центар за
социјални рад
Градска орг.
Црвеног крста
Републички центар
за тржиште рада
Републички завод за здравствено
осигурање
Републички завод за
инвалид. и пенз. осигурање
УКУПНО

Број
објеката

Број
корисника

Површ.
објеката
m2

Површина
земљишта
ha

2

500

7.300

0,57

1

око 13000

800

0,04

1

-

1.200

0,14

1

-

780

0,04

1

-

1.480

0,04

1

-

1.290

0,04

7

-

12.850

0,87

У обухвату ПГР налази се већина објеката и институција социјалне заштите. Укупна површина свих
објеката социјалне заштите на подручју плана, износи 12.850 m2.
У планском периоду, на подручју плана није планирана изградња нових објеката социјалне заштите.
Могућа је изградња, доградња и реконструкција у оквиру постојећих локација.
Домови ученика и студената могу да буду и у приватном власништву, у оквиру зона становања и у
зонама пословања.
2.1.2.1.4. Култура и информисање
У центру града налази се низ културних институција надрегионалног значаја - Књажевско-српски
театар, Народни музеј, Народна библиотека, као и мноштво објеката локалног значаја - Градски дом, Дом
синдиката, Дом омладине и др.
Табела 21: Размештај објеката културе
Површ.
објеката (m2 )

Површина
земљишта (ha)

1 Народни музеј

2.700

0,77

2 Народна библиотека

1.700

0,08

3 Књажевско-српски театар

1.700

0,23

400

0,05

5 "Милошев венац"

2.000

0,39

6 Дом синдиката

5.000

0,28

7 Градски дом

12.000

0,56

/

0,55

2.500

0,19

28.000

3,10

Р.бр

НАЗИВ УСТАНОВЕ

4 Дом омладине

8 "Продор"
9 Остало
УКУПНО

Даљи развој ових институција одвијаће се у карактеристичним просторним целинама: „Милошев
венац“, „Продор“ и касарна "Војвода Радомир Путник“. Садржаји нису фиксирани, већ ће се утврђивати
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према конкретним потребама и специфичностима у оквиру делатности културе. Размештај институција
културе ће се дефинисати одговарајућим студијама и програмима.
Достигнути ниво развоја указује на експанзију у области јавног информисања. Информативна
делатност развијаће се у јавном и приватном сектору, у оквиру свих намена, уз задовољење прописаних
услова. Посебан акценат и приоритет даје се оснивању, тј. обједињавању и унапређењу центра за
информисање регионалног и надрегионалног нивоа.
2.1.2.1.5. Управа и администрација
Функцију управе, односно администрације, обављају одговарајући органи управе кога чине
државна и градска управа.
Крагујевац, као центар Шумадијског округа, има одељења свих министарстава Републике Србије која
су претежно смештена у зони градског центра. Градска управа се налази у зони ужег градског центра
„Продор“, а просторије локалне самоуправе налазе се у оквиру појединих месних заједница и имају
вишенаменски карактер. Поред ових објеката, за административне потребе користе се и простори за
политичке организације као и за разне хуманитарне и невладине организације и удружења. У зони
градског центра „Продор“ налази се и простор за потребе судства и јавног тужилаштва.
2.1.2.1.6. Спорт и рекреација
У планском подручју постоје само локални спортско-рекреативни центри. Имају функцију да
задовоље потребе спортско-рекреативних активности становника свих узраста из непосредног окружења.
Главни садржаји локалних спортско-рекреативних центара су терени за мале спортове.
На планираним површинама предвиђени су вишенаменске спортско-рекреативне површине.
2.1.2.1.7. Зеленило
Зеленило планског захвата чине повшине под зеленилом углавном у виду мањих блокова у
оквиру становања и пословања, скверова и мањих зелених површина, као и линеарно зеленило дуж
саобаћајница.
Зеленило на јавним површинама чине паркови (Мали парк), скверови, тргови, блоковско зеленило,
мини јавне зелене површине, линеарно зеленило и специфично зеленило.
Зеленило на земљишту остале намене: блоковско зеленило.
Табела 22: Биланс јавних зелених површина
ЗЕЛЕНИЛО

ПОВРШИНА (ha)

ПАРКОВИ

1,13

1. Мали парк

1,13

СКВЕРОВИ

1,51

1. Сквер испред Скупштине града
2. Сквер код трга „Народног фронта“
3. Сквер код споменика Др Ј.Ристићу
4. Сквер између Ул.Ј.Ристића и Пар.комуне
5. Сквер код болничке капије
6. Сквер „Скојевцима“
7. Сквер „Мала вага“
8. Сквер „Палигорић“

0,78
0,15
0,08
0,11
0,06
0,10
0,21
0,02

ТРГОВИ

2,78

1. Централни градски трг „Продор“
2. Трг „Војводе Радомира Путника“
3. Трг народних хероја

2,22

4. Трг револуције
5. Трг "код Крста"
6. Трг „Народног фронта“

0,23
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7. Цветни трг
8. Ђачки трг

0,12
0,21

МИНИ ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

4,16

УКУПНО

8,45

ПАРКОВИ
Мали парк – налази се у комплексу «Милошевог венца» који је предмет даље планске разраде.
Историјска вредност и функција овог простора допринели су категоризацији овог простора у зеленило
типа парка. Општи концепт уређења Малог парка заснива се на:
- очувању основног концепта организације зеленила,
- реконструкцији постојећег зеленила у складу са меморијалним обележијима, локацијским
специфичностима и историјко вредним окружењем.
Храст лужњак ("Милошев храст") и стабло старог јасена, чине доминантну улогу у пејзажном
обликовању парка, те је неопходно извршити валоризацију стабала ради даље заштите и неге према
условима Завода за заштиту природе. Због историјске и меморијалне важности парка и читавог
комплакса «Милошевог венца» у даљој планској разради кроз ПДР, неопходно је валоризовати постојеће
зеленило различитих категорија и сагледати могућност заштите кроз добијене услове, са аспекта заштите
природе. Детаљно уређење зеленила биће разрађено кроз нижу планску документацију.
СКВЕРОВИ
Скверове чине отворене и полуотворене зелене површине на атрактивним локацијама које могу бити
оплемење различитим садржајима.
Сквер испред Скупштине града – представља тренутно решење отвореног цветног сквера. Зеленило
овог комплакса захтева реконструкцију у складу са променом намене читавог простора и изградњом
нових објеката. Детаљни план уређења зеленила на овој локацији разрађен је кроз планску
документацију нижег реда.
Сквер код трга «Народног фронта» је уређена травната површина коју треба допунити и одржавати, у
складу са окружењем. Не планира се увођење високих и жбунастих садница.
Сквер код споменика «Др. Јовану Ристићу» – постојећа зелена површина која се задржава са
меморијалним садржајем и стазом. Сквер је отвореног типа са травнатом основом и цветним засадима.
Сквер између Улице др. Јована Ристића и Улице Париске комуне чини планирана зелена површина
типа сквера, које ће имати јавни карактер. У складу са окружењем, планирати отворени тип сквера са
травнатом подлогом и приземним садницама (цветни засади и ниско жбуње). Омогућити ободно
пешачким стазама комуникацију са окружењем. У дубини сквера пожељно је увести појединачна стабла.
Сквер код «болничке капије» припада типу отвореног сквера и налази се преко пута улаза у Клинички
центар. Планирати травнату подлогу у комбинацији са поплочањем (пешачке комуникације и растер).
Постојећа стабла неопходно је задржати.
Сквер «Скојевцима» - формирањем кружног тока, настаје унутрашња зелена површина типа сквера.
Основа је травњак са групацијама ниског жбуња, које нису више од 75 cm, што обезбеђује неопходну
видљивост за возаче аутомобила. У складу са меморијалним садржајем формирати зеленило око
споменика тако да га не заклања (ниско жбунасто растиње и цветнице, које ће оплеменити простор), као
и одговарајућу расвету и мобилијар. У дубини зелене површине, могуће је формирати групације високог
жбуња и појединачних стабала.
Сквер «Мала вага» – формирањем кружног тока настаје унутрашља зелена површина, типа сквера.
Основа зеленила је травњак са групацијама ниског жбуња, које нису више од 75 cm, што обезбеђује
неопходну видљивост за возаче аутомобила. У дубини зелених површина, могуће је формирати
групације високог жбуња. Одговарајућом расвету и споменичка обележја (чесма) уклопити у уређење
сквера.
Сквер «Палигорић» - зелена површина унутар кружног тока са травњаком и ниским растињем у
унутрашњости.
ТРГОВИ
У захвату постоји зеленило на трговима - то су мање зелене површине са солитарним стаблима,
ниским жбунастим зеленилом и зеленилом у жардињерама.
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Централни градски трг «Продор» – тренутно решење овог трга (отворени тип зеленила са цветним
лејама), захтева нов приступ у складу са новопланираним објектима и инфраструктуром. Детаљи
уређења зеленила на овој локацији разрађени су кроз планску документацију нижег реда.
Трг «Војводе Радомира Путника» – У централном делу трга налази се споменик Војводи Радомиру
Путнику. Трг се налази испред објекта Суда и припада категорији отворених тргова. Ниво и начин
уређења овог трга не одговара типу ком припада. Постојеће зеленило на тргу карактерише велики број
врста на малом простору. Врсте су различитог естетског изгледа и здравственог стања. Детаљни план
уређења зеленила на овој локацији разрађен је кроз планску документацију нижег реда.
Смернице за уређење овог трга су:
- извршити реконструкцију и уредити га по типу отворене јавне зелене површине,
- обликовање засновати на принципу партерног решења зеленила, са градацијским распоредом
зеленила (приземни спрат, спрат жбуња и појединачна стабла - спрат дрвећа),
- цветне аранжмане и ниско декоративно растиње увести као детаљ (нпр. поред стазе и око
споменика),
- увести спрат жбуња као неопходан елемент уређења (који до сада није постојао),
- утврдити старост постојећих стабала и извршити замену за младе саднице декоративног
садржаја,
- уређење зеленила мора бити у складу са условима Завода за заштиту споменика,
- за поплочање користити природни камен,
- мобилијар и елементи расвете морају бити у складу са условима Завода (архаични мотиви са
кованим гвожђем),
- појединачни елементи зеленила и детаљи обраде морају бити дефинисани кроз Пројекат
хортикултурног уређења.
Трг народних хероја, Трг Револуције и Трг са спомен обележјем Палим борцима код Крста –
представљају зоне са репрезентативним зеленилом градског центра у постојећем стању, које ће
претрпети реконструкцију и промену концепције уређења у складу са новим грдско- урбаном изградњом.
Детаљи уређења зеленила на овим трговима разрађени су кроз планску документацију нижег реда.
Цветни трг – чини поплочана површина са солитарним стаблима и жардињерама, без ширења већ
постојећег фонда. Неопходно је успоставити мере уређења и неге постојећег зеленила. Посебну пажњу
посветити мобилијару (клупе у комплетном обиму око стабла) који је неопходно унифицирати и
одржавати. Због немогућности нове садње простор оплеменити цветним жардињерама.
Трг «Народног фронта» – састоји се од поплочане површине са травнатом површином по ободу и
жардињерама. Трг је адекватно уређен концепцијски, али га треба одржавати. Уколико се утврди да су
неке саднице лошег изгледа и здравственог стања, заменити их новим.
Ђачки Трг – поплочана површина са жардињерама по ободу. На тргу се налази споменик Вуку
Стефановићу Караџићу. Трг се налази испред објекта Прве крагујевачке гимназије и припада категорији
отворених тргова. Детаљи уређења трга разрађени су кроз планску документацију нижег реда.
МИНИ ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
То су јавне површине под зеленилом, партерног уређења, углавном са ниским декоративним
растињем и мобилијаром, налазе се најчешће уз блокове или дуж регулационе линије. Могу имати
заштитни карактер уколико се налазе поред паркинга или у зони ширења загађујућих материја из
окружења. За ове мале зелене површине неопходно је обезбедити травнату основу уз минималну
употребу поплочања. Увођење солитарних стабала декоративне крошње или стабала у низу уз
одговарајући мобилијар на овим локацијама представља најбоље решење при уређењу. У зависности од
окружења и потребе могуће је увођење елемената за игру деце.
БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО НА ЗЕМЉИШТУ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Основни типови блоковског зеленила разликују се према карактеру зграда и објеката. Као део
укупног зеленила у граду, мора доприносити лепшем изгледу самог блока, непосредног окружења и
целог насеља. При избору врста биљака, поступа се тако да решења буду у хармонији са свим врстама
зеленила у окружењу - дуж улица, околним скверовима и парковима. Избор врста је аутохтоно,
декоративно растиње (дрвеће I, II и III групе), жбунасте врсте са перенама.
Блоковско зеленило на земљишту јавне намене у планском захвату чини углавном зеленило око
објеката вишепородичног становања, јавних објеката и пословања. Углавном се формира у комбинацији
са паркирањем при чему пресудну улогу у обликовању овог зеленила имају солитарна стабла добрих
еколошких карактеристика у функцији побољшања микроклиматских карактеристика средине (апсорбују
чађ и прашину и формирају хлад). Блоковско зеленило може бити завореног или отвореног типа.
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Зеленило у блоку које је са све четри стране оивичено објектима у блоку чини затворени тип блоковског
зеленила. Уколико појединачни вишепородични објекат окружује у потпуности зелена површина, такав
тип зеленила је зеленило отвореног типа. У случају да је зеленило делимично оивичено објектима, тада
се ради о полузатвореном типу. Минимум заступљености зеленила у оквиру јавне намене у блоку је
20%.
Блоковско зеленило отвореног склопа (типа) чини углавном зеленило у оквиру блокова
вишепородичног становања. То су отворене зелене површине са солитарним дрвећем или групацијом
дрвећа. Нижи спрат је могућ у виду декоративног жбуња (уколико је већи блок у питању). Овај тип
зеленила је неопходно унапредити увођењем млађих садница, као замену за дотрајале и болесне и
поправити састав травнате смеше. Зеленило у блоку овог типа је често део дечијих мини игралишта, па
га је неопходно прилагодити активној рекреацији и дечијој игри, користећи отворене склопове са
врстама отпорним на гажење без нискорастућих перена или цветница.
Блоковско зеленило затвореног и полузатвореног типа у блоковима који су оивичени објектима па се
зелена површина налази унутар блока, најчешће заузима мање површине и готово увек је у комбинацији
са паркирањем. Као доминантан облик зеленила предлажу се појединачна стабла, која не заузимају
велику површину. Како би се повећала заступљеност зеленила у блоку предлаже се озелењавање равних
кровова, кровних тераса и пролаза и формирање вертикалних вртова. Тиме се побољшавају
микроклиматски услови блока, продужава се век трајања кровова и смањује се потрошња енергије.
Формирањем зеленила на вишој коти од нивелационе (на терасама и пролазима), постиже се ефекат
коришћења основе простора за комуникације и нпр. паркирање.
БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО НА ОСТАЛОМ ЗЕМЉИШТУ
То је зеленило у оквиру блока намењен породичним и вишепородичним становању. Ово
зеленило се комбинује са паркирањем па је нејбоље решење подизање солитарних стабала и стабла у
низу. И овде се појављују облици отвореног и затвореног типа зеленила у блоку.
Блоковско зеленило отвореног типа је зеленило које је формирано или ће се формирати на парцелама
где је грађевинска линија повучена, па зеленило има везу са регулацијом што даје могућност формирања
богатог заштитног појаса ка регулацији и у дубини предбаште. У неким блоковима је ово зеленило
окренуто ка регулацији речног корита или железничкој прузи, када се формира високо зеленило према
извору утицаја буке и аерозагађења. Услов је прилагођавање садница нагибу терена (погодне су саднице
са јаким кореном како би се везао супстрат). Такве саднице обично имају и богату крошњу што је овде
захтев због потребе апсорције буке и прашине и обезбеђење хлада (јужна експозиција). Према објектима
могућ је спрат нижег растиња. Код вишепородичног становања неопходно је у оквиру зеленила овог типа
увести мини рекреативе зоне за децу – мини игралишта, песак, клацкалице, осветљење.
Блоковско зеленило затвореног типа се налази унутар блока и оивичено је објектима који се налазе
ближе регулацији. Зеленило је увучено унутар парцеле и углавнном је део партера и паркирања. Овај тип
зеленила је изразито заступљен код породичног и вишепородичног становања и чине га појединачна
стабла, жардињере и мини зелене површине. Услови су обавеза подизања дрвореда у зони ка паркирању
(на свака два паркинг места подигнути једно стабло). Како би се подигао ниво уређења и заступљеност
зеленила у блоку предлаже се озелењавање равних кровова, кровних тераса и пролаза и формирање
вертикалних вртова. Тиме се побољшавају микроклиматски услови блока, продужава се век трајања
кровова и смањује се потрошња енергије. Формирањем зеленила на вишој коти од нивелационе (на
терасама и пролазима), постиже се ефекат коришћења основе простора за комуникације и паркирање
возила. Уз зону паркирања обавезно је озелењавање у виду линијског дрвореда (на два паркинг места по
једно стабло).
БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ
Унутар блокова у којима се појављује мешовита намена (углавном становање и пословање – услуге,
односно становање и објекти специјализоване намене – школе, обданишта, факултет, гараже) неопходно
је испоштовати концепт уређења зеленила по принципу јавног коришћења. Зеленило у блоку може бити
отвореног или затвореног типа.
Сви јавни објекти ће се разрађивати кроз урбанистичке пројекте, а за уређење зеленила у склопу
комплекса јавних објеката, неопходна је израда пројеката хортикултурног уређења.
Минумум зеленила у блоку мешовите намене је 20% у делу зеленила на осталом земљишту, док у
делу зеленила у оквиру јавне намене у зависности од специфичне намене варира од 20 – 40%.
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ЛИНЕАРНО ЗЕЛЕНИЛО
Линеарно зеленило чине дрвореди и ниско растиње дуж линије регулације. Дрвореди су
једнострани или обострани, а ниско растиње се јавља у делу разделног острва или као пратилац дрвореда
у зеленој траци или каналети. Ово зеленило је јавниг карактера.
Основни задатак линеарног зеленила је да:
-

зелене површине повезује у систем градског зеленила,
ублажи метеоролошке екстреме и допринесе повољнијим микроклиматским условима,
апсорбује штетне гасове и честице, има функцију проветравања градског ткива каналишући
повољне и загађене вадушне масе,
утиче на пејзажни изглед града.

Потребно је:
-

све постојеће дрвореде сачувати и извршити допуну или замену дотрајалих стабала,
за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном круном, снажним системом корена и
усправним правим деблом који је висине најмање 2,8-3,0 m, апсолутно чисту од грана,
истаћи посебну важност дворедих линијских дрвореда кроз уређење простора, кроз чување и
неговање посотојећих и формирање нових уз новопланиране саобраћајнице,
без обзира на тип нових саобраћајнице која се планира (градска или у оквиру блока) неопхдодно
је планирати низ зеленила према зони саобраћаја (дрворед или зелене траке).

Садња нових дрвореда:
-

дрвореди се постављају у улицама у којима је растојање између грађевинских линија минимум
12 m, а тротоар ширине 3 m, односно 2,5 m за мање кугласте форме,
ширина зелене траке са дрворедом је најмање 2 m, а удаљеност од подземних инсталација 2 m.
Удаљеност од објеката је најмање 4 m, а од коловоза 1 m,
ширина контејнера за стабла која се саде ван зелене траке је мин 1,5 m у пречнику,
растојање између дрвећа у реду је 6-8 m,
растојање до уличног осветљења треба да буде најмање 3 m и да висина првих грана не омета
линију ноћног осветљења. Врсте дрвећа које се налазе испод надземних каблова мора да су
ниског раста до 4-5 m у висини.
Уређење постојећих дрвореда:

-

-

-

у Улици Гружанској са десне стране посматрано од Улице Андре Маринковића, стара стабла
заменити са новим квалитетним стаблима у каналетама,
у Улици Димитрија Туцовића обострани дрворед у зеленој траци допунити новим садницама по
угледу на постојећу концепцију,
у Улици Лазе Маринковић обострани дрворед од липа у зеленој траци уређивати и неговати (до
Смолвила), у наставку допунити дрворед у зеленој траци са десне стране, а лево увести нов у
каналетама, како би се наставио низ,
у Улици Обилићевој извршити реконструкцију дрвореда са обе стране (допуну) према процени
здравственог стања,
у Улици Воје Радића реконструисати и допунити дрворед, а уз планирано паркирање формирати
нов дрворед од липа (на два паркинг места једно стабло),
у Улици Првослава Стојановића постојећи обострани дрворед допунити уз замену дотрајалих
стабала уз садњу ниског декоративног растиња у зеленој траци,
у Данчићевој улици (почевши од врха насеља «Ердоглија») уз паркирање са десне стране увести
дрворед од садница скромнијих форми кугласте крошње. У продужетку у ширем делу тротоара
увести стабла у низу. Са леве стране реконструисати ниско линијско зеленило уз комплетно ново
уређење – замена са новим жбунастим декоративним садницама. У делу улице са десне стране у
пределу у близини раскрснице увести линијско ниско жбунасто зеленило по угледу на зеленило
са леве стране улице. У наставку Даничићеве улице обострани дрворед у оквиру зелене траке
предствља значајно и квалитетно зеленило овог дела насеља. Тамо где је неопходно прогустити
– додати нова стабла и увести у оквиру зелене траке око стабала низак спрат жбуња и приземних
цветница или перена.
у Улици Андре Маринковића, почевши од Гружанске улице, допунити и спровести мере уређења
над постојећим дрворедима. Дуж обе стране улице доминирају кугласте форме, што чини ову
улицу специфичном па тренд у делу улице где ови примерци изостају, треба наставити. Са десне
стране због ширине тротоара (већи је од 4 m) увести и цветнице око стабла или ниске перене. У
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пределу касарне ширина тротоара од око 5 m дозвољава увођење дрвореда од раскошних
садница богате круне (кестен, липа, платан).
у Улици Копаоничкој постојећи дрворед задржати и увести нов са десне стране у зони
паркирања (избор садница свести на отпорне врсте са богаром крошњом),
у Улици Милице Срећковић постојећи дрворед задржати уз адекватну негу, као и негу постојеће
зелене траке у којима се сади ниско декоративно растиње. Уколико је неопходно допунити
дрворед садницама где недостаје,
у Улици позоришној постојећи дрворед реконструисати и допунити зеленилом у оквиру зелене
траке – декоративне саднице (цевтнице или перене),
дуж Улице Кнеза Милоша планира се обнављање платана обострано; у оквиру паркирања
планирати линијски дрворед,
у Улици Александра Првог Карађорђевића обострани дрворед уређивати и допунити садницама
тамо где треба, увести решетке преко отвора каналете у делу до Улице Кнеза Милоша, а у
продужетку уређивати отвор каналете цветним садницама. Лева страна улице при дну, у
зависности од ширине тротоара има могућности за нов дрворед.
у Улици Радоја Домановића на ширини тротоара већој од 2,5 m увести дрворед у каналетама
кугластих форми на растојању 4 – 5 m.
у Улици Карађорђевој, постојећи обострани дрворед реконструисати и допунити,
преиспитати стање дрвореда у улицама Војводе Радомира Путиника, Војводе Мишића и Луја
Пастера и извршити реконструкцију дрвореда у каналетама. Дрвореди не морају бити
моноспецијски, али због ширине тротоара могу се садити широке и раскошне форме урбаног
дрвећа,
у Улици Јанка Веселиновића једнострани дрворед уређивати и допунити тамо где је неопходно.
Неопходно је подићи нов дрворед у каналетама са друге стране исте улице,
уостојећи дрворед (Fraxinus excelsior globosa) у Улици Светозара Марковића уз очување
вредних стабала, прогустити, а дотрајала стабла у каналетама заменити новим,
богат обострани дрворед у Улици Бранка Радичевића је неоподно одржавати и допунити тамо
где је неопходно,
у Улици Кнеза Михајла извршити реконструкцију и допуну постојећег дрвореда са леве стране до
позиције Малог парка, а са десне стране до моста (зона ка Лепеници захтева форме широких и
прозрачних ракошних крошњи),
у Улици Саве Ковачевића одржавати постојећи дрворед, уз додавање нових стабала у низу ка
Улици града Сирена (са леве стране у оквиру зелене траке, а са десне додавање стабала у
каналетама). Новим садницама наставити тренд кугластих форми (багрем),
у Улици Николе Пашића нов дрворед уз паркирање сачињен од нежних кугластих форми,
одржавати са цветним аранжманима у каналетама. Оштећена стабла и тамо где недостају,
допунити новим. Приземне цветнице адекватно неговати,
дуж Лепеничког булевара у реду ка Лепеници, допунити дрворед са врстама које су раскошне,
прозрачне и са јаким кореном (нпр. саднице топола). Са леве стране у зеленој траци допунити и
реконструисати постојећи дрворед дуж целе саобраћајнице у захвату. Овом зеленилу треба
посветити велику пажњу због важности саобраћајнице, тока реке Лепенице и чињенице да је у
овој зони константно повећана емисија аерозагађења (издувних гасова, прашине) и буке. Због
тога је веома важно подизати и одржавати дрвореде целом дужином Лепеничког булевара,
постојећи дрворед у Улици Зорана Ђинђића је неопходно допунити у зонама где изостају стабла.
С` обзиром да је овде у комбинацији са паркирањем, свако дрво би требало садити на два
паркинг места. Не планирају се дрвореди у зони испред Скупштине града.
постојећи обострани дрворед у зеленим тракама у Улици Драгослава Срејовића је неопходно
допунити и одржавати (између садница је паркирање),
у Улици Микуша Гајевића у правцу према железничкој станици са десне стране постоји дупли
дрворед са ниским растињем кога треба обновити, подмладити и одржавати. Ово је редак случај
очуваног урбаног зеленила са концепцијом дворедог линијског озелењавања према регулацији,
те је брига о овом зеленилу приоритет. Томе иде у прилог и чињеница да је велика
концентрација возила у овој зони, а самим тим има доста дима, прашине, чађи и буке, па је добар
квалитет и квантитет овог зеленила неопходан.
у Улици браће Пољаковића допунити постојећи обостран дрворед и стара стабла заменити
новим.

Формирање нових дрвореда:
-

у Улици Старине Новака планира се постављање обостраног дрвореда са садницама
ситинијих форми, са кугластом крошњом. Садити их у каналетама,
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у Улици Драгољуба М. Бене, увести нов дрворед једнострани са мањим формама стабала
кугласте крошње – садити их у каналетама,
у Булевару Краљице Марије, где је планирано растојање између грађевинске линије и линије
регулације већа од 5,5 m, подићи линијски дрворед (платан, јасен и сл),
у Улици Радоја Домановића у зони дуж Природно математичког факултета подићи дрворед
у складу са раскошним зеленилом око факултета. Могући и четинари.
У Улици Немањиној , у зони паркирања подићи дрворед (на 2 паркинг места садити по једно
стабло),
дуж улице Михајла Ивеше увести дрворед према школском комплексу,
у Ул. Цара Лазара увести нов дрворед,
у Улици Милована Гушића са леве стране ширина тротоара од 5 метара дозвољава увођење
дрвореда у линији у каналетама (Lirodendron, Fraxinus),
у продужетку Улице Јанка Веселиновића према Ул. потпоручника Говедарице формирати
нов једнострани дрворед од кугластих форми,
у Улици Змај Јовиној од Ул. Копитареве до зграде «Хитне помоћи» увести нов дрворед у
каналетама (јасен, платан, багрем). У наставку до Улице Молована Гушића поставити
обострани дрворед у канелетама са мањим кугластим формама. У наставку до Лепеничког
булевара допунити и неговати богати постављено зеленило у виду линијских платана у
зеленим тракама,
формирати нов дрворед у Улици Стевана Сремца са садницама које имају нежнију грађу и
мању кугласту крошњу,
формирати нов дрворед у Улици Вука Караџића, од кугластих врста у каналетама,
дуж новопланиране улице (која ће се формирати у наставку Позоришне улице) формирати
обострани дрворед. Са десне стране гледано одозго, увести раскошан дрворед у зеленој
траци од платана или кестена. Са леве стране поставити скроман дрворед у каналетама.
у Улици Микуша Гајевића са леве стране (гледано ка железничкој станици), поставити нов
дрворед у каналетама.
у Улици Париске комуне имамо значајне зелене површине на којима је неопходно увести
линијски дрворед према улици у склопу композиције са ниским и нешто вишим растињем.

Разделна острва у оквиру саобраћајнице:

-

Зеленило у оквиру разделних острва чини травнати склоп са ниским растињем декоративног
типа које по могућству има функцију препреке у делу регулације где није предвиђен пешачки
прелаз. Најбоље је садити ниско декоративно жбунасто растиње (игличасто или трнолико).
Висина зеленила не сме прелазити 75 cm:
дуж Булевара Краљице Марије целом дужином,
ширењем регулације Улице Кнеза Милоша планира се разделно острво целом дужином,
разделно острво дуж Улице Радоја Домановића садржи дрворед кога треба задржати,
допунити и одржавати. Основа је травната.
ширењем регулационог профила Улице Милована Гушића формира се разделно острво, које
се уређује по већ утврђеном типу уређења са ниским растињем.
дуж Лепеничког булевара од Трга Црвеног барјака до укрштања са Улицом града Сирена
неопходно је дуж разделног острва поставити ниско растиње по већ утврђеној шеми.

СПЕЦИФИЧНО ЗЕЛЕНИЛО
У захвату плана разликују се следеће врсте специфичних зелених површина:
-

залене површине школских комплекса и дечијих вртића,
зелене површине здравствених установа,
зелене површине у оквиру комплекса јавних комуналних објеката,
заштитно зеленило дуж железничке пруге,
зеленило у оквиру комплекса који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање
специфичних целина, према захтевима средине и намени простора. Озелењавање специфичних
просторних целина као што су дечије установе и здравствни комплекси захтевају озбиљан приступ при
уређењу, адекватну заступљеност са избором зеленила које ће функционално оплеменити простор и
задоваљавати естетске критеријуме.
Зеленило школских комплекса и дечјих установа је претежно очувано, али није на задовољавајућем
нивоу уређења. Зеленило здравствених установа је у основи правилно подигнуто, али се минимално
уређује и негује.
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Уређење зеленила јавних комуналних установа нису на задовољавајућем нивоу, иако су захтеви за
заштитним зеленилом у овим комплексима већи него у зони становања.
Зеленило специјалног карактера у захвату карактерише следеће:
-површински према заступљеним комплексима није значајно заступљено,
-кроз постојећу документацију је предвиђено функционално уређење и сразмерна
заступљеност,
-кроз реализацију нису испоштовани планирани услови,
-степен уређености није на задовољавајућем нивоу.
Из напред наведених разлога потребно је радити фазну реконструкцију и ревитализацију зеленила у
комплексима специјалног карактера поштујући услове за сваку категорију зеленила посебно.
Зеленило у школским и дечијим комлексима мора бити организовано тако да обезбеди несметану
игру и рекреацију деце (углавном се избегавају жбунасте форме и цветнице). Према ивици комплекса
ових установа неопходно је увођење заштитног зеленила како би се створила звучна баријера према
околним зонама из зоне дечијих игралишта. Зона ка улици такође мора имати заштитно зеленило
(саднице дрвећа обично садити у низу према улици). Наставити досадашњи тренд садње раскошних
стабала врсте Quercus robur у оквиру школских комплекса. Детаљи уређења зеленила у комплексима
обданишта, школа и факултетског комплекса биће разрађени кроз пројекте хортикултурног уређења.
Зеленило у оквиру комплекса комуналних објекта мора пре свега имати заштитну функцију, те се уз
реконструкцију објекта захтева и реконструкција зеленила – формирање зелених баријера и уопште
сразмерно повећан проценат зеленила у односу на претходни период. Препоручује се садња дрвореда и
ван комплекса дуж регулације.
Зеленило дуж железничке пруге чини заштитно зеленило у ширини 5 - 10 m према прузи. Идеални
случај је формирање зелених баријера према извору буке у виду компактних панела (препоручују се
блокови од шљунка који су обрасли зеленим растињем). Висина зида зависи од пројектованог
интензитета буке који се шири. Овај тип зеленила је у комбинацији са паркирањем и као алтернатива је
могуће формирати заштитно зеленило од крупнолисних садница високог дрвећа, које ће уједно бити
добро решење као добар звучни изолатор и апсорбер штетних гасова из саобраћаја.
Зеленило у оквиру заштићених објеката и комплекса која су у процедури заштите Завода за заштиту
споменика културе, ће се подизати и уређивати према условима надлежног Завода, без обзира да ли се
простор налази у приватном или јавном власништву.
Зеленило
ha
Јавне зелене површине
cca 8,50
Зеленило у оквиру других јавних намена *
cca 9,00
Зеленило у оквиру осталих намена*
cca 16,00
УКУПНО
cca 33,50
*Површине су добијене на основу планиране процентуалне заступљености на парцела ма у оквиру
наведених намена
1
2
3

2.1.2.1.8. Посебне намене
(Део посебног елабората према условима МО)
2.1.2.1.9. Комунални системи
У оквиру обухвата ПГР-а, налазе се две пијаце:
-

Градска зелена пијаца – Градка тржница – у зони „Милошевог венца“
Mала зелена пијаца „Бубањ“.

Градска пијаца – у постојећем стању, пијаца поседује потребну опрему. Према постојећим
подацима, у функцији пијаце је комплекс површине од 27 ари од чега је 2000 м 2 под објектима. Ова
пијаца је планирана за измештање, а даља намена ове зоне у функцији компекса „Милошев венац“
разрађује се кроз планску документацију нижег реда.
Зелена пијаца "Бубањ" – припада рангу малих пијаца и има потребне садржаје малих пијаца.
Локација је опремљена потребним инсталацијама. Површина платоа износи 450 м 2, а постоји пијачни
објекат са продавницом површине 130м2. Планом генералне регулације је предвиђено измештање пијаце
или њена модернизација изградњом новог објекта пословања.

26. децембар 2014. године.

2.1.2.2.

Службени лист града Крагујевца

Број 47 – Страна 81

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1.2.2.1. Саобраћајна
УЛИЧНА МРЕЖА
План генералне регулације "Центар-Стара Варош" обухвата ширу централну зону града, којом
пролазе или је тангирају наставци свих државних путева и значајне градске саобраћајнице.
Систем уличне мреже у основи има радијално-прстенасти систем са сегментима уличне мреже
ортогоналног концепта. Планирани концепт уличне мреже заснива се на усвојеним саобраћајним
решењима из Генералног плана Крагујевца са надградњом уличне мреже нижег ранга. Приликом
формирања уличне мреже коришћени су резултати спроведених саобраћајних истраживања и моделске
симулације оптерећења путовањима на релацији стан-посао за 2015. годину ("Студија примарне уличне
мреже Крагујевца", 2001.год.), који указују да се најинтензивнија интерна кретања могу очекивати на
релацији дуж Лепеничког коридора, на правцу „Мини обилазнице“ који се поклапа са правцем државног
пута Iб реда бр.25 (Мали Пожаревац – Младеновац – Крагујевац) и вези државних путева Iб реда бр. 24
(Баточина – Крагујевац – Краљево) и бр.25.
У захвату плана улична мрежа рангирана је у следеће категорије:
- градске магистрале;
- градске саобраћајнице;
- сабирне саобраћајнице;
Категоризација уличне мреже извршена је функционално и за сваки предложени ранг саобраћајница
предвиђен је и одговарајући техничко-експлоатациони стандард.
Транзитни саобраћај у планском периоду, односно са фазном реализацијом планираних обилазница
обављаће се изван граница посматраног подручја.
Градске магистрале су саобраћајнице које се у основи надовезују на мрежу државних путева I и II
реда реда или повезују ове путеве. Ове саобраћајнице се протежу већим делом посматране територије,
повезују различите градске садржаје (рад, становање, центар, образовање...) и опслужују значајан део
транзитног, изворно-циљног и локалног саобраћаја.
Најзначајније градске магистрале у захвату плана представљају: правац „Мини обилазнице“ као
обилазак ширег градског центра улицама М.Влајића Шуке, Владимира Роловића, Авалском,
М.Поповића, Р.Домановића и Булевара Краљице Марије, улазно-излазни правац дуж Лепеничког
булевара и ул. Кнеза Михаила („Лепенички коридор“) и улични правац Горњем Милановцу (Града
Сирена, Змај Јовина и Потпоручника Говедарице) и према Јагодини (Микуша Гајевића, Драгослава
Срејовића, Стојана Протића).
Градске саобраћајнице су у основи намењене средњим и дугим унутарградским путовањима, повезују
сабирне саобраћајнице са градским магистралама као и стамбене зоне са градским центром и осталим
садржајима при чему опслужују највећи део локалног саобраћаја и уводе локалне путеве у град.
Дужина основне уличне мреже, односно градских магистрала и градских саобраћајница у захвату
плана износи 11,2 км.
На раскрсници улица Кнеза Милоша и Кнеза Михаила, раскрсници улица Даничићеве и Андре
Маринковића и раскрсници улица Војводе Путника и Војводе Мишића планиране су кружне раскрснице.
У централној градској зони деонице уличне мреже планиране су као пешачке зоне: ул. Лоле
Рибара, Милоја Павловића (на деоници од ул. Даринке Павловић до ул. Лоле Рибара), ул. Бранка
Радичевића (од ул. Краља Александра I Карађорђевића до ул. Светозара Марковића), ул. Краља Петра I
(од ул. Вишњићеве до ул. 27. марта) и ул. Црвеног барјака (од ул. Дечанске до Лепеничког булевара).
Планирано је проширења Трга Војводе Путника у склопу реализације подземне гараже “Продор” чиме ће
се у централном градском језгру знатно унапредити услови пешачког саобраћаја.
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Систем Јавног градског превоза путника (ЈГПП-а) у планском периоду засниваће се на аутобуском
превозу и евентуално тролејбуском саобраћају. Планирана улична мрежа у регулационом смислу
испуњава захтеве за наведене подсистеме јавног превоза.
У планском периоду након надградње уличне мреже неопходно је извршити одговарајућа студијска
истраживања у циљу утврђивања оправданости увођења нових линија јавног превоза и евентуалне
промене траса постојећих линија јавног градског превоза.
На основу просторних могућности као и на основу постојећег положаја линија јавног превоза у
регулационим профилима улица позициониран је одређени број ниша за стајалишта јавног превоза.
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СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ
Као последица неусклађености између постојећих захтева за паркирањем и понуђених капацитета
јавља се проблем стационарног саобраћаја, који је посебно изражен у планском подручју. Како се у
наредном периоду предвиђа демографски раст и раст степена моторизације (према спроведеним
истраживањима за потребе важећег ГУП-а) може се очекивати да ће се захтеви за стационирањем возила
у централној зони и надаље повећавати.
Обзиром да потребан број паркинг места у планском периоду није могуће обезбедити неопходно је са
једне стране редуковати захтеве за паркирањем, а са друге стране повећати број паркинг места.
У централном подручју града, где се и надаље може очекивати највећи број захтева за паркирањем,
неопходно је интензивним развојем јавног градског превоза путника, развојем такси превоза,
регулативним мерама и тарифним системом паркирања утицати на ограничење захтева за паркирањем.
Планираним развојем подсистема ЈГПП-а (аутобуског и тролејбуског) промениће се постојећа
неповољна структура учешћа возила ЈГПП-а у укупном броју кретања, а што би у значајној мери
смањило број кретања путничким аутомобилима и број захтева за паркирањем.
Такође, интензивнијим развојом пешачких површина и површина намењених бициклистичком
саобраћају утицаће се на повећање учешћа немоторизованих кретања.
Унутар блокова у захвату плана задржане су постојеће и предвиђене нове паркинг површине у
складу са планираном наменом.
На саобраћајним површинама у централној зони планирана је изградња јавних гаража на локацијама
„Продор“ (Трг Војводе Путника) и "блок Бранко Радичевић" .
Поред наведених локација, могућа је изградња гаража у оквиру центара свих нивоа. Такође, уз објекте
већег степена атрактивности, пре свега у централној зони, треба предвидети изградњу гаража у оквиру
ових објеката.
Приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката свих намена, неопходно је
применити одговарајуће критеријуме за изградњу потребног броја паркинг места као и мере за
спровођење наведених критеријума. На тај начин би за одговарајуће објекте (стамбене, пословне,
спортске, објекте културе...) у зависности од намене и величине (броја запослених, седишта и сл.),
требало условити изградњу потребног броја паркинг места. У зонама индивидуалног становања за
паркирање се планирају површине у оквиру парцела корисника.
Паркирање теретних возила и аутобуса не планира се на саобраћајним површинама у обухвату плана.
ПЕШАЧКИ И БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
Пешачки саобраћај, као неизоставни и најзаступљенији вид кретања, неопходно је фаворизовати кроз
реконструкцију постојећих и изградњу нових површина, јер услови за несметано и безбедно одвијање
пешачког саобраћаја на посматраном подручју, изузимајући пешачке улице, нису на задовољавајућем
нивоу. У значајној мери, површине намењене пешацима, заузете су паркираним возилима и
многобројним објектима (киосцима, жардињерама, летњим баштама и сл.). Предложеним мерама у
области стационарног саобраћаја и јавног градског превоза путника створиће се повољнији услови и за
развој немоторизованих видова саобраћаја.
Студијом примарне уличне мреже Крагујевца (израђеном за потребе ГУП-а Крагујевац 2015)
предвиђа се да се у 2015. години од укупног броја кретања 35 до 40% оствари пешачењем, што указује на
значај овог вида кретања. Велики број пешачких кретања су незаменљиви вид комуникације, те је
значајно побољшати услове овог вида саобраћаја. Уколико услови буду повољнији (безбедност, комфор,
атрактивност праваца и сл.) број ових кретања ће расти, што би резултирало значајним ефектима, пре
свега смањењем броја моторизованих кретања. Посредно, утицај би био позитиван и на еколошке ефекте.
У захвату плана у регулационом и режимском смислу као пешачке улице дефинисане су (делови или
целе) улице: Лоле Рибара, Бранка Радичевића, Милоја Павловића, Краља Петра I и Црвеног барјака, а као
колско-пешачке (делови или целе) улице Дечанска, Битољска, Црвеног барјака, Милоја Павловића,
Даринке Павловић и Вука Караџића. Приликом реализације подземне јавне гараже на локацији "Продор"
планирано је и уређење трга, тако да ће постојеће надземне паркинг површине и коловозне површине
бити у функцији пешачког саобраћаја.
Због евидентних предности развој бициклистичког саобраћаја такође треба у највећој мери
стимулисати. Услови за безбедно одвијање бициклистичког саобраћаја на постојећој уличној мрежи
практично не постоје. Наиме, скромни регулациони профили, који су истовремено запоседнути
индивидуалним, јавним, теретним, стационарним и пешачким саобраћајем, изразито су лимитирани за
развој овог вида саобраћаја. Из наведених разлога и због све присутније тенденције коришћења бицикла
као превозног средства, неопходно је посветити одговарајућу пажњу путем регулативних мера и
изградње посебних бициклистичких стаза.
Изградњом обилазних саобраћајница створиће се услови за потпуно измештање транзитног
саобраћаја из централног подручја града. У таквим условима саобраћаја могуће је режимски, а у оквиру
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планираних регулационих профила, увести бициклистичке стазе прерасподелом саобраћајних површина.
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
Постојећи положај железничке пруге у великој мери омета свакодневне активности у граду.
Железница пролази кроз шире централно подручје града укрштајући се са више значајних саобраћајница
у нивоу и раздвајајући градске целине.
На основу анализе постојећег стања и идентификованих потреба града издвајају се три групе
задатака које треба имати у виду при решавању проблема железничког саобраћаја:
- развој железнице на подручју града и однос са градском комуналном инфраструктуром и
планираним наменама површина,
- развој железнице у гравитационом окружењу града Крагујевца као регионалног центра и
- развој железнице изван градског подручја са циљем оспособљавања делова железничке
мреже како би се постигло квалитетно повезивање Крагујевца са осталим деловима земље.
У "Генералном пројекту модернизације и реконструкције железничког чвора Крагујевац"
(Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 1997.год.), обављено је вишекритеријумско вредновање варијанти
(методама “ВИКОР“ и “ПРОМЕТХЕЕ“) чији је резултат издвојио варијанту “Завод“ као најповољнију.
Због немогућности коришћења бившег комплекса “Заставе” и војног комплекса у Грошници за потребе
измештања железничког саобраћаја (на овом простору сада је ново предузеће “Фиат аутомобили
Србија”) у наредном периоду неопходно је приступити изради новог Генералног пројекта у циљу
изналажења измештене трасе двоколосечне железничке пруге обзиром да постојећа траса пролази кроз
централну зону града укрштајући се са основном уличном мрежом и осталом градском
инфраструктуром.
Са порастом производње предузећа ФАС нарастаће и захтеви за теретним железничким
транспортом, што ће се негативно одразити на функционисање саобраћајног система града.
До израде нове студијске и техничке документације железнички саобраћај на подручју града и
планском подручју водиће се по постојећој траси.
Развојним плановима АД "Железнице Србије" предвиђена је ревитализација и модернизација
једноколосечне железничке пруге, са изградњом другог колосека на деоници Лапово-КрагујевацКраљево, што подразумева проширење пружног појаса. АД "Железнице Србије" нема израђену пројектну
документацију за наведену реконструкцију и модернизацију пруге.
САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У ПРОСТОРУ
Приликом изградње нових саобраћајница неопходно је придржавати се важећег Правилника о
техничким стандардима приступачности.
За лица са посебним потребама у простору потребно је прилагодити и све јавне саобраћајне и
пешачке површине, прилазе до објеката као и све објекте за јавно коришћење. У складу са тим планирати
извођење посебних рампи за омогућавање кретања особама са посебним потребама на свим пешачким
токовима где постоји денивелација у односу на путању кретања. Такође је при извођењу и обележавању
места за паркирање потребно обухватити и места посебне намене и димензија са адекватном
сигнализацијом за паркирање возила лица са посебним потребама.
2.1.2.2.2. Водопривредна инфраструктура
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Територија обухваћена планом припада двема висинским зонама водоснабдевања. Граница
висинских зона је 220,0 мнм. Кроз територију пролази више магистралних цевовода ф 200 мм до ф 500
мм. Територија је покривена разводном водоводном мр ежом.
Постојећи систем водоснабдевања омогућава даљи развој овог дела града.
Изградња нових водоводних линија обавиће се у новопробијеним саобраћајницама. Са
реконструкцијом саобраћајница, у случају потребе, извршиће се и реконструкција водоводних линија.
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Систем за одвођење отпадних вода је сепаратан. Санитарне отпадне воде се организовано одводе
мрежом фекалне канализације до примарног фекалног колектора, који иде поред реке Лепенице, и њиме
до постројења за пречишћавање отпадних вода, које се налази ван границе плана. Пречник примарног
фекалног колектора у овом делу града је ф 800 мм и ф 1000 мм.
Постојећа мрежа може да задовољи будуће потребе одвођења отпадних вода.
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Атмосферске воде одводе се мрежом кишних колектора до реке Лепенице.
Постојећа мрежа може да задовољи будуће потребе одвођења отпадних вода.
Изградња нових линија фекалне канализације обавиће се у новопробијеним саобраћајницама. Са
реконструкцијом саобраћајница, у случају потребе, извршиће се и реконструкција фекалне канализације.
Изградња нових линија кишне канализације обавиће се у новопробијеним саобраћајницама. Са
реконструкцијом саобраћајница, у случају потребе, извршиће се изградња и реконструкција кишне
канализације.
РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА
Река Лепеница је регулисана целим својим током кроз територију плана. Регулација омогућава
заштиту од хиљадугодишњих великих вода. Мали и Велики Ердоглијски поток су зацевљени и служе као
кишни колектори.
Нису предвиђени никакви регулациони радови.
2.1.2.2.3. Телекомуникациона инфраструктура
Комутациона чворишта телекомуникационе мреже у захвату плана чине транзитна централа
HOST Крагујевац и МСАН „Луја Пастера“. МСАН „Ердоглија“ је на граници плана.
Комутациони чворови имају поред класичних телефонских прикључака и DSLAM опрему са ADSL
прикључцима.
Тренутно су све комутационе тачке међусобно, као и са вишим комутационим равнима, повезане
оптичким кабловима. Сви комутациони објекти су са даљинским надзором и управљањем, а већих
проблема у функционисању система нема.
Инсталисани капацитети са класичним фиксним телефонским прикључцима (POTS) задовољавају
потребе корисника на овом подручју.
Реализацијом досадашњих планова развоја телекомуникационих капацитета створени су услови за
давање нових, широкопојасних сервиса (ADSL, брзи интернет, IPTV, дигитални водови великих битских
протока) са тенденцијом давања комплетне "triple-play" услуге.
Постојећи подземни оптички ТК каблови обезбеђују и носе врло значајан месни, међумесни и
међународни телекомуникациони саобраћај који не сме бити угрожен било каквим грађевинским
радовима. Положени су делом кроз кабловску ТК канализацију а делом кроз кабловски ров у заштитне
ПЕ цеви Ф 40мм које се налазе на дубини од око 1м.
Постојећа примарна ТТ мрежа у подручју плана је подземна и великим делом каблови су постављени
у кабловску канализацију. Главни каблови су у овом тренутку довољног капацитета а даљом
децентрализацијом приступне мреже кроз инсталацију нових мултисервисних приступних чворова
(MSAN) скратиће се претплатничка петља и добити нове резерве у дистрибутивној мрежи на постојећим
кабловима, а које ће се користити за напајање нових претплатника.
Неопходно је за све потрошаче у захвату плана обезбедити довољан број прикључака, као и
савремене телекомуникационе широкопојасне услуге.
Претплатничка петља не би требало да прелази дужину од 1000м. Да би се то реализовало потребнио
је наставити са изградњом мултисервисних приступних чворова: Изградњом нових мултисервисних
чворова јавиће се потреба за проширењем и доградњом делова дистрибутивне мреже и постојеће ТТ
канализације као и за изградњом нових деоница ТТ канализације.
Неопходно је да се постојећи каблови доведу у регулацију постојећих и планираних саобраћајница у
свему према условима предузећа "Телеком" Србија.
Приликом изградње нових објеката нарочиту пажњу обратити на положај постојећих оптичких
каблова који носе врло важан месни, међумесни и међународни телекомуникациони саобраћај. Пре
почетка било каквих радова обратити се предузећу „Телеком Србија“ ради идентификације постојећег
оптичког и других ТТ каблова. Сви радови у близини оптичких каблова морају се изводити искључиво
ручно уз предузимање свих потребних мера заштите. Минимално растојање растојање објеката од
магистралног оптичког кабла је 2м.
2.1.2.2.4. Електроенергетска инфраструктура
Стање електроенергетског система у захвату плана је релативно добро у смислу да је објектима
обезбеђено двострано напајање. Главни недостатак се огледа у високом степену искоришћења
капацитета појединих трафостаница.
Напајање потрошача овог плана електричном енергијом се одвија из преко 85 трафостаница 10/04 KV
које су лоциране у самом захвату плана као и из неколико трафостаница које се налазе ван граница
плана. Трафостанице су углавном монтажно бетонске, мањим делом зидане или у склопу објекта. Са
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трафостаницама вишег напонског нивоа и међусобно повезане су одговарајућом 10kV кабловима
положеним у земљу.
У захвату плана налази се и ТС 35/10 kV «Диспечерски центар» капацитета 2 х 8 МVА, у блоку
"Стара Топлана" која је 35 kV кабловима повезана са ТС 35/10 kV „Становљанско Поље“, „Млекара“ и
„21 октобар“. Тренутно ради са степеном искоришћења од преко 80%.
Положај траса каблова 35 kV и 10 kV је оријентационо уцртан.
У оквиру ТС 35/10kV планира се, у првој фази, замена трансформатора трансформаторима већег
капацитета (12MVA), а затим, у другој фази, изградња нове трафостанице 110/10kV у истом блоку и
укидање постојеће 35/10kV. Изградња нове трафостанице 110/10kV од стратешког је интереса за
напајање града електричном енергијом, јер у самом градском језгру тренутно не постоји ни једна друга
трафостаница 35/10kV или 110/10kV.
Планирана трафостаница 110/10kV напојиће се двоструким кабловима 110kV од трафостанице
110/10kV КГ005 "Дивље поље", односно од планиране трафостанице 110/10kV КГ007 "Сервис II". За
каблове 110kV потребно је обезбедити коридор ширине 3м. Уколико се у току изградње рова за каблове
110kV евидентирају објекти инфраструктуре (инсталације), потребно их је изместити ван граница рова.
10 Локације свих трафостаница 10/04 KV се задржавају осим трафостаница бр.52 и трафостанице бр.24
које је због проблема у експлоатацији (нарочито ТС бр. 52 у солитеру А) и отежаног одржавања,
неопходно изместити. Уместо ових трафостаница планирана је једна нова на паркинг простору уз
солитер А капацитета 2 х 1000 kVA.
За напајање планираних објеката потребно је, где то технички услови дозвољавају, извршити
проширење постојећих трафостаница заменом постојећег трансформатора од 630 kVA новим од 1000
kVA или уградњом још једног трансформатора одговарајућег капацитета поред постојећег.
Према планираном степену изграђености и бруто развијеној грађевинској површини потребно је
поред постојећих изградити око 120 нових трафостаница капацитета 1 х 630 (1000) kVA.
Тачне локације трафостаница ће се одређивати у току реализације плана у зависности од исказаних
потреба и уређења појединих парцела односно блокова.
Трафостанице треба имају обезбеђен прилаз парцели са све 4 стране од чега један треба да буде
колски. Треба да имају двострано напајање.
Због недостатка простора, трафостанице градити у оквиру објеката где год је то могуће.
Високонапонска веза планираних трафостаница са постојећим електроенергетским системом ће се
остварити полагањем одговарајућих 10 kV каблова и расецањем постојећих 10 kV веза, а у свему према
техничким условима добијеним од Електрошумадије Крагујевац.
Све постојеће електроенергетске каблове потребно је довести у регулацију постојећих и планираних
саобраћајница.
Нисконапонске прикључке објеката изводити одговарајућим кабловима 1 kV димензионисаним према
једновременом оптерећењу објеката, а у свему према техничким условима добијеним од
Електрошумадије Крагујевац.
У складу са могућностима вршити постепено каблирање ваздушне нисконапонске мреже. Наставити
са изградњом инсталације јавног осветљења уз увођење економичнијих и савременијих извора светлости.
С обзиром да су трасе каблова оријентационо уцртане, пре било какве изградње неопходно је позвати
представнике Електрошумадије да на лицу места изврше обележавање постојећих каблова.
2.1.2.2.5. Термоенергетска инфраструктура
На подручју обухвата плана генералне регулације „Центар Стара Варош“ постоје два система развода
енергије високог стандарда: гасоводни и топловодни систем.
Сем ова два система користе се конвенционална фосилна чврста и течна горива и електрична
енергија, као горива за производњу топлотне енергије.
Постојећа гасоводна инфраструктура у обухвату плана генералне регулације:
- Челични гасовод притиска до 12 bar
- Мерно регулациона станица „Мала Вага“
- Дистрибутивни гасовод притиска до 4 bar.
Дистрибутивна мрежа у обухвату плана снабдева се природним гасом из следећих мерно
регулационих станица:
- МРС „Ердоглија“, капацитета 1500 m3/h
- МРС „Мала Вага“, капацитета 1500 m3/h
- МРС „Житопродукт“, капацитета 4000 m3/h
- МРС „Железничка Станица“, капацитета 4000 m3/h.
Постојећа инфраструктура даљинског грејања у обухвату плана генералне регулације:
- Подземни и надземни дистрибутивни топловоди.
- Котларница „Ердоглија“.
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Дистрибутивна мрежа топловода се напаја из котларнице „Застава-матична локација“, капацитета
350MW и котларнице „Ердоглија“, капацитета 40MW.
Топлотна енергија за термоенергетске потребе постојећих и планираних стамбених, пословних и
јавних објеката обезбеђиваће се из гасоводне и топловодне мреже.
Прикључење објеката на термоенергетске мреже вршило би се након добијања сагласности за
прикључење од овлашћеног дистрибутера.
Капацитети термоенергетских мрежа у обухвату плана су такви да могу да омогуће довољно
снабдевање енергентима. У челичну гасоводну мрежу Крагујевца, планирано је да након изградње
Главне мерно регулационе станице „Дивостин“ и челичног гасовода до фабрике „ФАС“, уђе још 30 000
m3/h природног гаса. Престанком коришћења котларнице „Застава-матична локација“ од стране фабрике
„ФАС“, ослобођен је значајан капацитет у систему даљинског грејања.
Сем планираних траса које су уцртане у графичком прилогу, планирати изградњу гасовода и
топловода, у јавним површинама, тј. тротоарима профила улица, тамо где за то постоји довољна
заинтересованост крајњих корисника, финансијска оправданост улагања и довољни капацитети мрежа, и
ако је изградња могућа уз поштовање свих правила грађења описаних у засебном поглављу.
Уз коришћење топлотне енергије из дистрибутивних термоенергетских мрежа, планирати коришћење
обновљивих извора енергије за грејање и хлађење простора (топлотне пумпе) и грејање санитарне воде
(соларни колектори и топлотне пумпе).
Соларна енергија се уз соларне колекторе може користити и за производњу електричне енергије,
коришћењем фото-напонских панела, који се постављају најчешће на крововима објеката.
Енергију ветра могуће је користити изградњом мањих ветрогенератора, који би се постављали на објекте
или били у њих интегрисани.
2.1.3. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.1.3.1. Становање
Намена простора у обухвату плана подразумева становање као основну функцију, али и све
друге делатности које су са становањем компатибилне. То су све јавне и остале функције чија делатност
не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину. Типологија стамбених зона, према
начину и типу становања дефинисана је кроз основне параметре - густине. Према густинама становања
одређени су типови становања који имају две основне категорије високе (А) и средње (Б).
А - ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс= 50-200 станова/hа, Гн= 150-600 становника/hа. Укупна површина свих зона становања
високих густина у обухвату плана, износи 122,27 ha.
А.1 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс= 80-200 станова/ha, Гн= 240-600 становника/ha.
То су, у постојећем стању, концентрисане стамбене зоне са веома малим учешћем других намена
(пословања). Нове стамбене зоне овог типа конципирати тако да се приземља користе за пословање, чиме
би се обезбедила нова радна места, т.ј. омогућило приближавање радних места месту становања.
А.1.1 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс= 100-200 станова/ha; Гн= 300-600 становника/ha.
Обухватају формирана насеља спратноти преко П+10. То су: Центар, Лепеница, блок "Мала
Вага" и солитери у ул. Кнеза Милоша и код Скупштине града. Сва ова насеља имају претежно
карактер отворених блокова, углавном са слободностојећим вишеспратним и вишепородичним
стамбеним објектима. За функционисање и уређење ових насеља потребне су следеће
интервенције:
- ремоделација појединих стамбених насеља изградњом пословног простора, уз повезивање
слободностојећих вишеспратница преко ниских анекса са пословањем, где је то могуће.
- надградња објеката због санације равних кровова, у складу са одговарајућом законском
регулативом.
- претварање стамбеног простора у пословни у зони главног градског центра и других центара.
- паркирање организовано на јавним паркиралиштима и у паркинг гаражама.
А.1.2 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс= 90-150 станова/ha; Гн= 270-450 становника/ ha
Овом категоријом обухваћене су постојеће и планиране зоне становања у насељима Ердоглија и
Лепеница. Постојећа стамбена насеља су углавном формирана са спратношћу до П+6. Код неких
раније изграђених насеља, неопходна је санација дотрајалих кровова и изградња нових на
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зградама са претежно равним крововима. Могућа је пренамена стамбеног у пословни простор, у
приземљима стамбених зграда. Паркирање је предвиђено на јавним паркиралиштима.
Реконструкцијом ових зона становања, ови делова насеља треба да доживе потпуну
трансформацију, како у погледу изграђености тако и у регулацији, изгледу и обликовању. У
овим зонама становања могућа је изградња социјалних станова, према посебном програму.
А.1.3 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс= 80-100 станова/ha; Гн= 240-300 становника/ha.
Појединачне локације вишепородичног становања и нове зоне које су формиране локалном
изменом урбане структуре, уз могућност повезивања (по хоризонтали и вертикали) у блоковски
систем изградње. Очекује се трансформација појединих блокова/делова блокова у оквиру зона
становања типа А.2. у блоковски систем градње (по моделу урбане реконструкције), нарочито на
правцима повезивања са главним градским центром и другим центрима, уз очување и
побољшање постојећих услова становања. У овим зонама становања могућа је изградња
социјалних станова, према посебном програму.
А.2 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс= 50-90 станова/ha; Гн= 150-270 становника/ha
У овим зонама могућа је интервенција у смислу: урбане обнове уз могућност промене типа становања
(породично у вишепородично), без промене основне висинске и хоризонталне регулације; и урбане
реконструкције и комплетне трансформације грађевинских блокова/делова блокова или урбанистичких
целина.
Урбаном обновом обухваћене су зоне са претежно индивидуалним становањем у постојећем стању, где
се у планском периоду очекује значајнија трансформација и ремоделирање овог дела градске територије.
Ове зоне карактерише углавном неадекватан и неквалитетан стамбени фонд са ниским степеном
изграђености и ниским степеном заузетости земљишта. Овај простор треба ремоделовати у нов
вишеспратни простор са одговарајућом концентрацијом пословног простора у приземљима стамбених
зграда нарочито на правцима повезивања са центрима свих нивоа. Урбана обнова подразумева следеће
интервенције:
-

трансформацију из претежно породичног становања у вишепородично становање, уз постепен прелаз
у пословање у зони градског центра и других центара.
промену урбане структуре, која обухвата урбанистичку целину, блок или део блока, који нису у
режиму заштите градитељског наслеђа.
активирање пословних простора у приземним деловима објеката, нарочито на правцима повезивања
са центрима свих нивоа.
доградњу (и надзиђивање), уз поштовање дефинисаних урбанистичких параметара, према датој
класификацији.

Урбана реконструкција подразумева комплетну трансформације грађевинских блокова/делова блокова
или урбанистичких целина у оквиру зона А.2, у тип становања А.1, изузев у зонама са посебним
режимима заштите НКД.
А.2.1 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс = 70-90 станова/ha; Гн = 210-270 становника/ha.
А.2.2 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс = 60-80 станова/ha; Гн = 180-240 становника/ha.
А.2.3 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс = 50-70 станова/ha; Гн = 150-210 становника/ha.
Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс= 5-60 станова/ha; Гн= 15-180 становника/ha. Укупна површина зона становања средњих
густина у обухвату плана, износи 10,30 ha.
Б.1 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс= 30-60 станова/ha; Гн= 90-180 становника/ha
У овим зонама могућа је интервенција у смислу: изградње породичних (вишепородичних) стамбених
објеката без промене основне (преовлађујуће) висинске и хоризонталне регулације; и трансформације
целих грађевинских блокова или потеза (нарочито на правцима повезивања са центрима свих нивоа) у
вишепородично становање типа А.2 (Б.1.1 у А.2.1).
11

Б.1.1 ГУСТИНА СТАНОВАЊА...Гс = 50-60 станова/ha; Гн= 150-180 становника/ha

Овај начин становања обухвата стамбене зоне у формираним блоковима у зони компактног
градског подручја које се ослањају на зону ужег градског језгра. Заступљено је у делу насеља
Ердоглија, као прелазак из становања високих густина ка периферним зонама и простору
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Спомен парка Шумарице. Интервенције у овој зони подразумевају доградњу, надзиђивање и
нову изградњу, у складу са дефинисаним урбанистичким параметрима.
2.1.3.2. Пословање
У складу са улогом и значајем Крагујевца у мрежи насеља Републике Србије, потребно је планирати
адекватну мрежу центара, којa би моглa да пружi услуге широком дијапазону потрошача и корисника.
Развој услуга и мреже центара на територији плана, остварује се у планираним зонама пословања и
централних функција. Развој ових зона и дисперзија капацитета у складу са потребама, омогућиће
размештај и изградњу нових капацитета, уз повећање броја запослених. Планиране зоне пословања и
централних функција на територији плана развијаће се као део градске мреже центара, што омогућава
динамичнији привредни развој централног градског ткива и града Крагујевца у целини.
Основни циљеви развоја Крагујевца као центра међународног значаја (према хијерархији насеља и
центара на нивоу Републике Србије), заснивају се на значају и садржају постојећих и нових функција, из
којих треба да проистекне његова атрактивност и афирмација. Крагујевац у будућности треба да
достигне ниво садржаја који који ће му обезбедити статус центра гравитације тржишта роба,
интернационалног центра за робу домаће производње, центра организације тржишта заснованог на
производњи, центра међународне културне сарадње и размене, и који ће му обезбедити везу са
међународним мрежама високовредних функција.
Главни градски центар заузима око 45% територије плана и чине га разноврсни садржаји:
комерцијалне, централне и јавне функције (локалног, регионалног и државног значаја), као и значајни
објекти из доба династије Обреновић и низ објеката градске архитектуре, који му дају посебан
историјски и културни значај. Обнова и уређење традиционалног главног градског центра, са уношењем
одговарајућих садржаја који одговарају рангу Града Крагујевца према хијерархији центара у РС, унеће у
градско језгро нов квалитет пословања и централних функција.
У наредном периоду акценат ће бити на усмеравању трансформације и обнове старог градског ткива,
уз претварање постојећег стамбеног фонда у пословни и изградњу нових садржаја. Капацитети градског
центра (око 200.000 m2 у терцијалним делатностима), удвостручиће се кроз развој централних функција.
Овај простор обухватиће (поред обнове, реконструкције, ревитализације и пренамене) и нову изградњу,
на новим локацијама.
У комплексу касарне “Војвода Радомир Путник“, као локацији намењеној за проширење
простора градског центра, као и за функционално проширење комплекса “Милошев венац“, треба
лоцирати објекте регионалног и надрегионалног значаја. Повезивање овог комплекса са "Милошевим
венцем", омогућило би афирмацију Крагујевца у просторно-историјском контексту, развој
функционалног и историјског градског језгра, и формирање посебног простора за презентацију и
проучавање политичке, културне, привредне и шире цивилизацијске идеје Србије у европском контексту,
коју је засновао Крагујевац.
2.1.3.3. Верски објекти
На територији плана постојећи верски објекти су: православни, католички, адвентистички и
евангелистички храмови.
Изградња верских објеката могућа је у свим постојећим и планираним зонама пословања и становања
различитих густина, уз поштовање прописаних норматива за ову намену.
Нове локације се могу дефинисати на основу следећих функционалних, локационих и амбијенталних
услова:
-

генерална подобност места (број и концентрација верника, гравитационо подручје, веза са
садржајима центара, саобраћајна приступачност),
карактер функционалног окружења (места где се сустичу кретање и интерес становника, у
близини садржаја који им по традицији, функцији и обележју припадају),
повезаност са амбијенталним и природним целинама,
визуре и сагледивост у слици краја.

У саставу црквене парцеле, поред храма треба обезбедити простор за изградњу пратећих садржаја
(управно-административни, културно-образовни, резиденцијални, комерцијални и сл.), као и за слободне
површине (зеленило, одмор и рекреација, паркирање).
Нормативи за димензионисање површина верских објекат зависе од тога о којој се верској заједници
ради. За православну цркву, која је у проценту верника далеко најзаступљенија, норматив за објекте је
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око 0,1м2/становнику гравитационог подручја парохијске општине, а за парцелу од 0,3 - 0,5
м2/становнику.
2.1.4. ТАБЕЛА: БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНОГ СТАЊА
Табела 23: Биланс површина планираног стања
НАМЕНА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
основно и средње образовање
високо образовање
ЗДРАВСТВО
примарна здравствена заштита
ДЕЧЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
дечја заштита
социјална заштита
КУЛТУРА
ЗЕЛЕНИЛО
УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
мрежа и објекти саобраћајне инфраструктуре
објекти комуналне инфраструктуре
регулисани водоток
УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
УСЛУГЕ И МРЕЖА ЦЕНТАРА - пословање/централне функције
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
СТАНОВАЊЕ
А - високе густине становања
густине становања типа А.1.
А.1.1. тип становања
А.1.2. тип становања
А.1.3. тип становања
густине становања типа А.2.
А.2.1. тип становања
А.2.2. тип становања
А.2.3. тип становања
Б - средње густине становања
густине становања типа Б.1.
Б.1.1. тип становања
УКУПНО ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

ПОВРШИНА / ха
5,91
5,61
0,36
0,19
0,19
2,16
1,29
0,87
3,10
8,45
1,77
8,61
69,93
67,97
0,51
1,45
99,51
16,70
0,67
132,57
122,27
21,20
5,98
3.84
11,38
101,07
48,28
44,47
8,32
10,30
10,30
10,30
149,94
249,45

2.1.5. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈА
РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Регулациону матрицу чине регулационе осовине улица претходне урбанистичке документације, као и
регулациони профили, односно елементи из претходно израђених ДУП-ова, УП-ова и РП-а. Регулационе
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осовине саобраћајница у обухвату плана, одређене су пројектованим координатама темених (Т) и
осовинских (ОТ) тачака. Осовинским тачкама одређени су и други важни правци који се налазе у
обухвату плана и битни су за посебно дефинисање елемената земљишта јавне и остале намене. На
графичком прилогу дат је списак координата свих ових карактеристичних тачака, као и полупречници
заобљења хоризонталних кривина и полупречници заобљења у раскрсницама. Осим регулационим
линијама, граничне линије између земљишта јавне и остале намене одређене су координатама детаљних
тачака, постојећим катастарским међама (КМ) и преломним тачкама катастарских парцела (КМТ).
Наведени елементи који су садржани на графичком прилогу чине јединствену регулациону базу.
У оквиру плана регулације, назначене су површине у којима се за реализацију користе елементи из
постојеће урбанистичке документације, тако да исти нису садржани у јединственој регулационој бази
ПГР-а. Осим ових површина, назначени су и обухвати у којима ће се радити нови ПДР-ови, па су овим
планом дефинисани регулациони елементи саобраћајница који се могу примењивати, без уласка у
детаљну блоковску разраду.
У случају незнатних одступања постојеће катастарске међе од планиране регулационе линије (мах
20% ширине тротоара а мах 50 цм), код изграђених улица за које није предвиђено проширење регулације,
може се задржати постојећа регулација, т.ј. постојећа катастарска међа се може сматрати регулационом
линијом.
Грађевинске линије, одређене су у односу на дефинисане регулационе линије и линије пројектованих
ивичњака, на растојањима која су приказана на графичком прилогу. Осим аналитичким дефинисањем,
грађевинске линије су одређене и у односу на постојеће грађевинске линије карактеристичних, односно
постојећих објеката (ПГЛ).
НИВЕЛАЦИЈА
Генерална нивелација у захвату Плана генералне регулације, дефинисана је преко ортометријских
висина у раскрсницама саобраћајница, уз максимално задржавање нивелета постојећих саобраћајница.
На графичком прилогу плана нивелације дати су сви наведени елементи. Приликом израде плана
нивелације водило се рачуна да пројектоване нивелете максимално прате постојећи терен, односно
изведени асфалтни застор. На основу нивелационих елеменета саобраћајница и осталих површина у
оквиру обухвата плана, треба одредити пројектоване коте подова свих планираних објеката, као и
вертикални положај комуналне инфраструктуре.
ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ОСТАЛЕ И ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Подела земљишта на остале и јавне намене, урађена је на основу плана намене површина.
Дефинисање граничних линија између осталих и јавних намена извршено је на основу регулационе базе
која је садржана у плану регулације. Линије разграничења углавном се поклапају са линијама постојећих
катастарских парцела или дефинисаним регулационим линијама. У формираним отвореним стамбеним
блоковима, земљиште које се налази ван габарита објеката или дефинисаних површина у регулационој
бази, припада земљишту јавних намена. На графичком прилогу, приказана је припадност катастарских
парцела јавним и осталим наменама.
2.1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
2.1.6.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.1.6.1.1. Диференцијација животне средине
Територија ПГР "Центар-Стара Варош", на основу еколошке валоризације простора ГУП-а
"Крагујевац 2015", кoja je дата на основу релевантних података о простору, могућих ограничења,
компаративних предности, евидентираних извора загађивања, потенцијално угрожених и повредивих
медијума животне средине, локација, објеката и зона (еколошко-просторне основе) и процењеног
капацитета животне средине, припада еколошким целинама:


Лепеница – највећи, централни део територије плана; представља зону са најмањим
еколошким капацитетом.



Шумарице – мањи, западни део територије плана; представља зону са највећим
еколошким капацитетом.



Кошутњак – југоисточни део територије плана; представља зону са смањеним
еколошким капацитетом.

2.1.6.1.2. Валоризација простора за даљи урбани развој
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Територија ПГР, на основу зонинга за ГУП "Крагујевац 2015", припада зони са посебним
условима према којима ће се простор користити и уређивати, при чему обухвата следеће зоне:
Зона "Лепеница"
Просторно смештена у Лепеничком коридору, наменски, садржајно и функционално веома богата, са
становањем као претежном наменом. Њој припада највећи, централни део плана. Инфраструктурно је
добро опремљена, са повећаним степеном конфликтности у простору, јер се наслања на индустријску
зону. Налази се у еколошкој целини "Лепеница" са угроженим еколошким капацитетом и највећим
степеном угрожености животне средине. Услови и мере за даље коришћење и уређење ове зоне су:
- погодност терена за градњу са аспекта стабилности,
- анализа стања и предлог мера за санацију угрожених елемената зоне,
- обавезна израда процене утицаја на животну средину за активности које се планирају и
реализују у простору, а могу да доведу до загађивања чинилаца животне средине или
представљају ризик по животну средину, према Закону о процени утицаја на животну
средину (Сл.гласник РС, бр.135/04 и 36/09)
Зона «Шумарице»
Зона са највећим еколошким капацитетом. Налази се на правцу доминантних ветрова. Њој припада
западни део плана. Уређивање и даље коришћење ове зоне могуће је спроводити на следећи начин:
- погодност терена са аспекта стабилности,
- технологије и услуге које продукују загађујуће материје, буку или захтевају велике количине
воде у производном поступку морају бити разматране проценом утицаја и искључене у
случају да угрожавају капацитет зоне,
- концентрација индивидуалних ложишта са енергентима различитих квалитета представљају
извор загађења ваздуха зоне и осталих зона на правцу доминантних ветрова. Анализом
утврдити начин загревања ове зоне,
- производне делатности које нису потенцијални извори загађења уз процену утицаја могуће
је интегрисати у оквиру ове зоне.
Зоне становања и пословања, површине јавне намене, спорт и рекреација, су зоне које трпе одређена
оптерећења и ризик од стварања еколошког конфликта. Развијаће се према прописаним условима и
мерама заштите:
- за планиране програме, пројекте, локације, промене намене и технологије, реконструкције,
проширење капацитета и престанак рада објеката и технологија, који могу утицати на
животну средину обавезан је поступак Процене утицаја на животну средину, на основу
Закона о процени утицаја на животну средину (Сл.гласник бр.135/04 и 36/09);
- нове објекте градити тако да организација на парцели омогући садњу високог растиња према
зони утицаја;
- у структури коришћења парцела обавезно је коришћење зеленила,
- комуналне зоне морају бити уређене и одржаване у складу са европским санитарним
стандардима и прописима, у функцији заштите земљишта и вода.
- потребно је планирати комуналне нише са довољним бројем контејнера и одговарајућих
посуда за сортирање отпада (стакло, пластика, папир) у оквиру сваког блока, као и одвожење
отпада преко надлежног комуналног предузећа. Стандард за сакупљање отпада, су
контејнери запремине 1100 литара, и то 1,1 контејнер на 1000 m2 бруто површине пословног
простора, односно 1 контејнер на 12 стамбених јединица. Неопходно је обезбедити на свим
локацијама директан и неометан прилаз за комунална возила и раднике чистоће, при чему
ручно гурање контејнера не сме бити дуже од 15 m, по равној подлози (без степеника).
2.1.6.1.3. Концепт заштите животне средине
Концепт заштите и унапређења животне средине, заснован је на успостављању одрживог управљања
природним вредностима, превенцији, смањењу и контроли свих облика загађивања. Праћење стања
животне средине, евидентирање извора загађивања, контролу квалитета медијума животне средине у
циљу предузимања мера за минимизирање или свођење негативног утицаја у границе прихватљивости,
обавеза је локалне самоуправе као и израда и доношење Акционог плана заштите животне средине.
Обавезне опште мере и услови заштите животне средине:
-

поштовање услова надлежних органа и институција при реализацији планираних намена,
објеката, функција, садржаја, инфраструктурних система и радова;
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комунално и инфраструктурно опремање, у циљу спречавања потенцијално негативних
утицаја на земљиште, подземне и површинске воде, и ефеката на здравље становништва;
избор еколошки прихватљивих енергената и технологија за производњу енергије;
озелењавање и пејзажно уређење зона и локација, сагласно локацијским условима и
еколошким захтевима,
мере еколошке компензације у простору;
управљање отпадом према Плану управљања отпадом;
управљање отпадним водама - обавезан је предтретман свих технолошких отпадних вода до
захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу или водоток), третман
зауљених атмосферских вода и пречишћавање комуналних вода.

ЗАШТИТА ВАЗДУХА
Контролу квалитета и степен загађености ваздуха на подручју плана пратити систематски и
спроводити мере:
-

кроз израду катастра аерозагађења,
успостављањем мониторинга за континуирано праћење квалитета ваздуха са редовним
извештајима о загађењу,
посебне контроле загађености на угроженим местима (саобраћајнице, производни
комплекси).

Опште мере које је неопходно спровести су:
-

смањење концентрације загађујућих материја на изворима загађења (применом нових чистих
технологија, филтера и сл),
озелењавањем зона и локација са евидентираним утицајем аерозагађења (у зони утицај
производних комплекса и фреквентних саобраћајница),
увођење принципа енергетске ефикасности, коришћењем обновљивих извора енергије
(соларна, енергија воде, биомасе) гасификација насеља,
едукација становништва о значају очувања квалитета ваздуха и мерама које то доприносе.

ЗАШТИТА ВОДА
У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр.30/10 и 93/12) неопходно је обезбедити
адекватно управљање водом и водним ресурсима, као и адекватну заштиту вода и заштиту од вода.
Опште мере заштите и одрживо коришћење вода засниваће се на:
-

спречавању свих облика загађења вода директног и индиректног,
одржавању и обезбеђењу оптималног еколошког протока у функцији очувања и заштите
водених заједница и квалитета воде, као и несметано коришћење воде за различите намене,
заштити и очување водног земљишта и приобалних екосистема.

Заштита површинских вода обухвата заштиту реке Лепенице. Заштиту спроводити:
-

успостављањем мониторинга реке Лепенице (квалитет воде, катастар загађивача са планом
мера за заштиту);
забраном депоновања отпада или другог материјала, упуштања отпадних вода или било
каквих активности које би биле потенцијални извори загађивања река;
сви објекти који у свом технолошком поступку имају отпадне воде, морају имати изграђен
предтретман за прераду отпадних вода до задовољавајућег нивоа за испуштање у водоток.

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
Заштита земљишта подразумева одрживо коришћење земљишта као ресурса, унапређење
постојећег стања квалитета земљишног бонитета и заштите од загађења и деструкције. Заштита
земшишта подазумева забрану неконтролисаног депоновања свих врста отпада, ван за то предвиђених
локација.

ЗАШТИТА ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА
У циљу заштите од буке и вибрација потребно је:
-

урадити зонирање према угрожености од буке;
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успоставити одговорно поступање за емитере буке (учешће у трошковима праћења стања,
обезбеђивању заштитних мера исл.),
спровести мере заштите у зонама са буком преко дозвољеног нивоа,
вршити редовни мониторинг буке у зонама у којима је евидентирана повећана појава буке и
у зонама где се то очекује,
поштовати савремене стандарде заштите од буке при пројектовању инфраструктуре (пре
свега саобраћајница), објеката и постројења у којима се очекује настајање буке.

ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ И НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
Заштита од јонизујућег зрачења заснива се на спровођењу Закона о заштити од јонизујућих
зрачења и нуклеарној сигурности (Сл.гласник РС, бр.36/09 и 93/12). У одредбама Закона о заштити од
јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности су уграђени највиши стандарди које прописују водеће
светске организације у овој области.
Услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства
нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења, представљају обавезне мере и услове
при планирању, коришћењу и уређењу простора. У циљу заштите од нејонизујућих зрачења обавезне
мере су:
-

прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;
откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола
спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих зрачења у
животној средини;
информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима;
информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености
нејонизујућим зрачењима у животној средини.

ЗАШТИТА ОД УДЕСА
Заштита од удеса обухвата:
-

-

-

планирање, организовање и предузимање превентивних и других мера управљања опасним
материјама на основу анализе опасности од удеса;
поступање са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту, промету,
складиштењу и одлагању вршити на безбедан начин, да се не доведе у опасност живот и
здравље становништва и не загади животна средина;
за све активности, технолошке поступке и објекте, где могу бити присутне опасне материје
које могу изазвати акцидент, обавезна је израда анализе опасности од удеса и обезбеђивање
услова управљања ризиком;
обавезну израду плана заштите од удеса, за све активности које се односе на производњу,
превоз, дистрибуцију, прераду, складиштење или одлагање опасних материја.

2.1.6.1.4. Управљање отпадом
Концепт очувања и заштите природе захтева одрживо управљање отпадом. У складу са Законом о
управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр.36/09 и 88/10) и Стратегијом управљања отпадом (за период
2010-2019. године, (Сл. гласник РС, бр. 29/10), основни концепт управљања отпадом је:
-

превенција и смањење стварања и настајања отпада минимизирањем укупних количина
отпада,
решавање проблема отпада на извору, месту настајања,
постепено увођење шема раздвојеног сакупљања отпада,
одвојено прикупљање и сортирање отпада,
повећање типова и врста отпада сакупљених у циљу рециклаже и поновне употребе,
замена контејнера модерним судовима за одвојено сакупљање отпада и увођење савремене
специјализоване опреме за транспорт,
увођење подземних контејнера за одлагање отпада,
оптимизација учесталости сакупљања и рута у зависности од основне намене простора,
густине становања и броја становника,
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увођење распореда и динамике за сакупљање кабастог комуналног отпада,
успостављање мониторинга и система контроле стања у области управљања отпадом.

2.1.6.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Према условима Републичког завода за заштиту природе на територији обухваћеној планом нема
заштићених природних добара.
На подручју Плана генералне регулације потребно је спровести поступак заштите валоризованих
природних добара до уписа добара у регистар заштићених природних добара - споменици природе:
-

Quercus robur l. - храст лужњак, на локацији Мали парк,
Ulmus sp. - брест, на кп.бр. 1191 КО Крагујевац, ул. Светозара Марковића,
Morus nigra - дуд, на локацији ул. Даничићева 6,
Sambucus nigra - зова, на локацији ул. Нушићева 12,
Taxus baccata - тиса ,на локацији ул. Светозара Марковића.

За све активности које могу угрозити природно добро обавезни су услови и мере заштите.
2.1.6.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
У граници обухвата Плана генералне регулације ''Центар – Стара варош'', према Условима чувања,
одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту, Завода за заштиту
споменика културе у Крагујевцу, а на основу Закона о културним добрима ('Сл. гласник РС, бр. 71/94,
52/11, 99/11), утврђен је преглед градитељског наслеђа у обухвату плана:
ПРЕГЛЕД ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
Непокретна културна добра од изузетног значаја
1.1.
-

Споменици културе
Зграда Окружног Суда и Начелства
Кућа у Улици Светозара Марковића бр.23 – Кућа Светозара Марковића (Кућа Проте Милоја
Барјактаревића)

Непокретна културна добра од великог значаја
2.1.
-

2.2.
-

Споменици културе
"Амиџин конак"
''Кнез Михаилов конак''
Зграда Гимназије
Просторне културно – историјске целине
"Старо градско језгро" Крагујевца

Непокретна културна добра
3.1.
-

Споменици културе
Зграда у Улици Кнеза Михаила бр.13А – ''Кућа Туцаковића''
Зграда у Улици Светозара Марковића бр.5 – "Паштрмчева кућа"
Зграда у Улици Светозара Марковића бр.9 – "Кућа Коловића"
Кућа у Улици Светозара Марковића бр. 15
Кућа у Улици Светозара Марковића бр. 17 – "Денин конак"
Зграда у Улици Светозара Марковића бр.69 – Интернат "Дом милосрђа" (Медицински
факултет)
Зграда у Улици Краља Александра I Карађорђевића бр.21 – ''Крагујевачка друштвена
штампарија''
Кућа у Улици Краља Александра I Карађорђевића бр.62 – Кућа предузимача Милована
Марковића
Стара школа у Крагујевцу – Задужбина Милована Гушића у Улици Милована Гушића бр. 12
Бетонски пешачки мост преко Лепенице
Лучни мост бр.1 преко Лепенице
Лучни мост бр.2 преко Лепенице
Споменик палим Шумадинцима
Кућа легат сликарке Љубице Филиповић у Улици Танаска Рајића бр.52
Ватрогасни дом у Улици Милоја Павловића бр.1
Зграда Дечје библиотеке у Улици Милована Глишића бр.44
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Саборна црква Успења Пресвете Богородице

Добра која уживају претходну заштиту
4.1.
-

4.2.
-

Појединачни објекти
Зграда у Улици др Јована Ристића бр.2
Кућа у Улици Николе Пашића бр.33
Зграда ''Уреда'' у Улици Николе Пашића бр.1
Просторне целине
шира зона заштите ПКИЦ "Старо градско језгро" Крагујевца
"Милошев венац"

Валоризовани објекти и простори
5.1.
-

5.2.
-

Објекти градитељског наслеђа (појединачни)
Улица Војводе Мишића бр: 11, 31a;
Улица Војводе Путника бр: 1, 2, 4, 30;
Улица др Илије Коловића бр: 6, 13/1;
Улица Карађорђева бр: 22, 45, 48;
Улица Кнеза Михаила бр: 32, 68-70;
Улица Краља Александра I Карађорђевића бр: 39, 53, 65, 110A, 112;
Улица Ловћенска бр: 4;
Улица Љубљанска бр: 8;
Улица Милована Глишића бр: 18, 20;
Улица Милована Гушића бр: 6, 8, 14, 16, 21;
Улица Немањина бр: 7;
Улица Радоја Домановића бр: 35, 37;
Улица Светозара Марковића бр: 23;
Улица Скерлићева бр: 14;
Улица Танаска Рајића бр: 17;
Улица Цара Лазара бр: 9, 11;
Улица Шпанских бораца бр: 38;
Хотел "Дубровник"
Амбијенталне целине
"Колонска капија"

Спомен обележја – спомен обелисци, спомен бисте, спомен плоче
6.1.
-

6.2.
-

6.3.
-

спомен обелисци
Споменик Народних хероја на тргу код ''Крста''
Споменик првој Титовој штафети, у центру града
Споменик Вуку Караџићу, испред Прве Гимназије
Споменик Јоакиму Вујићу, испред позоришта
Споменик Јовану Ристићу, на тргу испред Улице Јована Ристића
Споменик ''Успење'' на тргу испред ''Робне куће''
Римски споменик, у парку испред Народног музеја
Споменик Радомиру Путнику, испред зграде Окружног суда
спомен бисте
Спомен биста Светозара Марковића, испред ОШ ''Светозар Марковић''
Спомен биста Радоја Домановића, испред ОШ ''Радоје Домановић''
Спомен биста Андре Маринковића, испред ОШ ''Радоје Домановић''
Спомен биста Милутина Тодоровића, испред ОШ ''Милутин Тодоровић''
Спомен биста Моме Станојловића, испред ОШ ''Мома Станојловић''
Спомен биста Зоре Радуловић, испред ОШ ''Мома Станојловић''
Спомен биста Божидара Петровића, на скверу у Ердоглији
Спомен биста Вука Караџића, у парку код Народног музеја
Спомен биста Трише Кацлеровића, у Малом парку
Спомен биста Вите Јањића, у парку испред Студентског дома
Спомен биста др Михајла Илића, испред зграде Окружног суда
Спомен биста Казимира Вељковића, испред управне зграде ГРО „КВ“
Спомен биста Радомира Путника, испред касарне ''Радомир Путник''
спомен плоче
Спомен плоча на фасади зграде кафане ''Москва''
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Спомен плоча на згради ''Југобанке''
Спомен плоча на фасади гостионице ''Конак''
Спомен плоча на фасади зграде биоскопа ''Радник''
Спомен плоча на фасади продавнице ''Први мај – Пирот''
Спомен плоча посвећена народном хероју Душану Дугалићу, Улица др Илије Коловића
бр.47
Спомен плоча на књижари ''Вук Караџић'', сада ''Алпина''
Спомен плоча на згради Основне школе ''Мома Станојловић''
Спомен плоча на кући у којој је повремено становао Радомир Путник, у истоименој улици

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
Саставни део ПГР су прописане мере заштите Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу
(бр. 950/1 од 08.11.2013. год.), а на основу члана 107. Закона о културним добрима (Сл. гласник РС бр.
71/94, 52/11 и 99/11) и то:
-

-

опште мере заштите.
мере заштите непокретних културних добара - споменика културе и њихове заштићене
околине преузете из одлука о утврђивању (утврђени након ступања на снагу Закона о
културним добрима).
мере заштите непокретних културних добара (утврђени пре ступања на снагу Закона о
културним добрима) и добара која уживају претходну заштиту.
мере заштите заштићене околине непокретних културних добара (утврђени пре ступања на
снагу Закона о културним добрима) и добара која уживају претходну заштиту.
посебне мере заштите просторних културно-историјских целина.
мере заштите за валоризоване објекте и просторе.
мере заштите за спомен обележја - спомен обелиске, спомен бисте и спомен плоче.
посебни услови заштите.

Опште мере заштите
-

Поштовање првобитне – историјске урбане матрице (главне и споредне саобраћајнице – токови,
тргови), регулације, величине катастарских парцела (посебно фронтови парцела);
Урбаном реституцијом обновити и вратити првобитне регулационе елементе целина и
амбијената (грађевинска линија, регулациона линија, линија венаца, кровова и сл.);
Очување типолошких, стилских, морфолошких и амбијенталних вредности просторних целина и
амбијената;
Обавеза израде планова детаљне регулације за зоне урбане обнове – целине са непокретним
културним добрима, као и у заштићеној околини непокретних културних добара.

Мере заштите НКД - споменика културе и њихове заштићене околине преузете из одлука о
утврђивању (утврђени након ступања на снагу Закона о културним добрима)
1.
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мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и
вертикалног габарита, форме и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних
елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа;
Редовно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача,
свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;
мере заштите заштићене околине споменика културе
Очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и
вертикалног габарита, форме и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних
елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа
на звонику, владичанском двору и епархијском центру шумадијске епископије;
Забрана надградње постојећих објеката;
Уклањање помоћног објекта иза зграде епископског центра и подизање новог објекта
сличних хоризонталних габарита до висине зграде епископског центра, а за потребе цркве и
и епископског центра;
Подизање нових приземних објеката за потребе цркве и епископског центра на слободним
површинама и на удаљености већој од десет метара од споменика културе;
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Забрана постављања помоћних објеката привременог карактера, као и свих врста покретних
тезги;
Урбанистичко, комунално и хортикултурно уређење, одржавање и коришћење порте;
Списак покретних добара од посебног културног и историјског значаја која се налазе у
Саборној цркви Успења Пресвете Богородице у Крагујевцу чини саставни део ове одлуке и
чува се у Саборној цркви Успења Пресвете Богородице у Крагујевцу.

Зграда у Улици Светозара Марковића број 69
мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и
вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних
елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа;
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система кровног покривача
свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;
Одржавање у исправном стању постојећег безбедносно – заштитног, дојавног и
противпожарног система са уређајима;
Обезбеђење објекта увођењем дневно – ноћног дежурства;
Дозвољено је обављање самоп образовне, културне или делатности административног
карактера у споменику културе.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана градње објеката трајног или привременог карактера;
Забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката;
забрана заустављања и паркирања моторних возила (осим за потребе споменика културе) на
делу Улице Светозара Марковића који се налази у заштићеној околини, као и пролаз тешких
транспортних возила уз ограничење брзине на 40 км/ч;
Дозвољена изградња пословног објекта на неизграђеном делу парцеле број 1017 К.О.
Крагујевац у друштвеној својини, који својом архитектуром, габаритом и висином не
угрожава споменик културе, а може да се користи искључиво за образовне, културне или
административне намене;
обликовање слободне површине као парковске уз одговарајући мобилијар ( чесма, клупе,
расвета);
чување и одржавање дрвореда у Улици Светозара Марковића;
Измештање помоћних објеката у делу Улице Светозара Марковића који се налази у
заштићеној околини.

3.

Стара школа у Крагујевцу – задужбина Милована Гушића
мере заштите споменика културе
Очување изгледа постигнутог конзервацијом из 1995. године, спољашње архитектуре и
ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих
конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних
карактеристика и оригиналних натписа;
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система, кровног
покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;
Коришћење споменика културе искључиво за намене просветног, образовног и културног
карактера.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана сваке градње са изузетком анекса који ће бити изграђен на месту постојећег објекта
са школским радионицама и који ће служити за обављање школских активности;
Континуирано текуће одржавање објеката који се налазе у заштићеној околини споменика
културе, уз очување њиховог аутентичног изгледа и то: (1) објекта који је дограђен уз Стару
школу 20-их година овог века, а који је рестауриран 1995. године; (2) објекта Старе школе II1 према Улици Светозара Марковића, који је делимично презентиран 1995. године.

4.

Кућа у Улици Крагујевачког октобра 116 (сада Улица Краља Александра I Карађорђевића
бр.62)
мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и
вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних
елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;
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Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система, кровног
покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;
Забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката на свим
тротоарима унутар заштићене околине;
Забрана градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином угрожавају
споменик културе;
Забрана градње објеката који би угрожавали видљивост и приступачност споменику
културе;
Забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе.
-

5.

Споменик палим Шумадинцима
мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа, оригиналних материјала и оригиналних натписа на споменику;
Ажурно праћење стања, редовно одржавање и чишћење споменика;
Забрана постављања нових спомен плоча на постамент споменика;
Редовно одржавање декоративне флоре.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом,
волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и
његову заштићену околину;
Забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар
заштићене околине;
Забрана зађења високе вегетације;
Редовно одржавање декоративне флоре;
Одржавање урбанистички урећеног ии хортикултурно опремљеног простора заштићене
околине у функцији споменика културе.

6.

Кућа легат сликарке Љубице Филиповић
мере заштите споменика културе
Очување аутентичног изгледа споменика културе, ентеријера, унутрашњег простора,
хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и
декоративних елемената, оригиналних материјала и стилских карактеристика;
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система, кровног
покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;
Забрана преправки, доградње и надградње;
Забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;
Очување функције и коришћење споменика културе искључиво за намене образовног и
културног садржаја.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом,
волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и
његову заштићену околину;
Забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
Забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар
заштићене околине;
Урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и одржавање простора
заштићене околине у функцији споменика културе.

7.

Ватрогасни дом
мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, првобитне организацијем
унутрашњег простора, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих
конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних и
стилских карактеристика;
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система, корвног
покривача, свих фасада и исправности инсталација у споменику културе;
Забрана преправки, доградње и надградње;
Забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;
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Коришћење споменика културе искључиво за функцију и намену коју има (ватрогасни дом,
спортске и културне манифестације).

мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом,
волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и
његову заштићену околину;
Забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
Забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар
заштићене околине;
Ажурно одржавање јавне расвете уз постављање посебне расвете за осветљавање споменика
културе;
Урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и одржавање простора
заштићене околине у функцији споменика културе.
8.

Зграда Дечје библиотеке
мере заштите споменика културе
Очување аутентичног изгледа споменика културе, ентеријера, првобитне организације
унутрашњег простора, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова,
материјала и стилских карактеристика, уз очување функције и намене објекта која је
дефинисана тестаментом оставиоца;
Реконструкција и техничка побољшања инсталационих мрежа у циљу постизања оптималне
сигурности објеката;
Ажурно текуће одржавање споменика културе по упутствима и под надзором службе
заштите;
Коришћење споменика културе искључиво за намене просветног и образовног карактера.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана постављања и подизања објеката привременог и трајног карактера;
Реконструкција и надградња постојећих стамбених објеката до П+1 у постојећим
габаритима, а по условима службе заштите;
Уређење и одржавање партера са постављањем одговарајуће расвете за споменик културе.

9.

Бетонски пешачки мост преко Лепенице
мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа, хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и
декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система;
Стално проверавање подне облоге и конструкције;
Забрана извођења грађевинских радова који могу угрозити статичку стабилност споменика
културе.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана сваке градње;
Обезбеђивање одговарајуће јавне расвете постављањем потребног броја канделабара и
сличних светиљки;
Озелењавање и парковско уређивање обалног простора са одговарајућим мобилијаром
(клупе, корпе и сл.).

10. Лучни мост број један преко Лепенице
мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа, хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и
декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система и исправности
инсталација у споменику културе, грађевинских и архитектонских елемената (украса на
луковима и др.);
Стално проверавање и одржавање ходне облоге, коловозне облоге, конструкције лукова,
затега и греда;
Забрана извођења грађевинских радова који могу угрозити статичку стабилност споменика
културе;
Бојење сваких пет година свих малтерисаних површина паропропустљивим бојама у два
тона са наглашавањем декоративних елемената на луковима.
мере заштите заштићене околине споменика културе
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Забрана сваке градње осим изградње новог вишеколског саобраћајног моста који својим
положајем, габаритом, обликом, спољашњом обрадом и технологијом неће визуелно
угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину, и који неће
нарушити статичку стабилност споменика културе;
Обезбеђивање одговарајуће јавне расвете постављањем потребног броја канделабара или
сличних светиљки;
Озелењавање обалног простора и парковско уређење са одговарајућим мобилијаром (клупе,
корпе и сл.).

11. Лучни мост број два преко Лепенице
мере заштите споменика културе
Очување изворног изгледа, хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и
декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно – статичког система и исправности
инсталација у споменику културе, грађевинских и архитектонских елемената (украса на
луковима и др.);
Стално проверавање и одржавање ходне облоге, коловозне облоге, конструкције лукова,
затега и греда;
Забрана извођења грађевинских радова који могу угрозити статичку стабилност споменика
културе;
Ограничење брзине кретања возила, тежине возила са теретом и дозвољене висине возила
одговарајућим саобраћајним знаком.
мере заштите заштићене околине споменика културе
Забрана сваке градње;
Обезбеђивање одговарајуће јавне расвете постављањем потребног броја канделабара или
сличних светиљки;
Озелењавање обалног простора и парковско уређење са одговарајућим мобилијаром (клупе,
корпе и сл.).
Мере заштите НКД (утврђени пре ступања на снагу Закона о културним добрима) и добара
која уживају претходну заштиту
-

-

-

-

-

Културна добра не смеју се оштетити или уништити нити променити намену без сагласности
надлежне службе заштите;
Културна добра се не смеју отуђити без остваривања права прече куповине које је
установљено законом у корист надлежне службе заштите;
Све итервенције (у ентеријеру и екстеријеру), које би се обављале на културним добрима,
морају имати услове и сагласности надлежних Завода. Ово се односи и на покретна добра
која се налазе у објекту, а од посебног су културног и историјског значаја;
Власник, односно корисник културног добра нема права да раскопава, руши, преправља,
презиђује или врши било какве радове које могу довести до оштећења културног добра или
нарушити његова својства;
Власник, односно корисник културног добра дужан је да га са изузетном пажњом чува и
одржава и спроводи утврђене мере заштите, као и да обавештава надлежни Завод о свим
правним или физичким променама у вези са културним добром или његовом заштићеном
околином;
Власник, односно корисник културног добра нема права да користи или употребљава
културно добро у сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем;
Корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање културног добра, уз одржавање
аутентичног изгледа који објекти имају;
Корисник објекта је дужан да на време обавештава надлежне службе о евентуалним
оштећењима објекта и његове околине;
Конзерваторско – рестаураторске елаборате који садрже испитивачке радове, методологију
интервенција, начин чувања и презентације непокретног културног добра, неопходно је
израдити под условима и стручним надзором службе заштите;
Фотографско или филмско снимање непокретних културних добара које захтева монтажу
скела, кулиса или друге техничке опреме, коришћење кранова, употребу расветних тела
укупне снаге преко два киловата или посебне интервенције на културном добру, односно
његовој заштићеној околини, може се вршити само на основу услова надлежног завода за
заштиту споменика културе.

Мере заштите заштићене околине НКД (утврђени пре ступања на снагу Закона о културним
добрима) и добара која уживају претходну заштиту
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Службени лист града Крагујевца
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Забрањују се радови који могу да наруше стабилност непокретног културног добра, као што су
геомеханичка, сондажна испитивања или друга ископавања било какве врсте;
Комплетно уређење заштићене околине, као и целокупног простора заштићене околине, а у складу
са прописаним условима службе заштите културних добара, Завода за заштиту природе и других
надлежних институција;
Пројекти уређења морају да садрже податке и детаље обликовања слободних зелених површина,
поплочања свих стаза и прилаза, расвете различитог типа, урбаног мобилијара са својеврсном
опремом и др.;
Обавезно планирање површина за стационарни саобраћај (намењен објектима из, горе наведеног,
простора), као и ревизију шеме саобраћаја уопште, како би се побољшали приступи и везе;
Потребно је континуирано одржавање целокупне зоне амбијенталне заштите, а од стране
надлежних служби, под условима, прописима и надзором надлежне службе заштите;
Сви елементи урбаног мобилијара који се постављају у заштићеној околини споменика културе
(поплочавање, клупе, осветљење…) морају добити услове и сагласност надлежне службе
заштите;
Евентуална изградња у овој зони подлеже посебним условима и сагласностима надлежне службе
заштите.

Посебне мере заштите просторних културно - историјских целина
1.

Просторна културно – историјска целина Старо градско језго (прва и друга зона заштите)
-

-

-

-

-

-

-

Очување затечене историјске урбане матрице, блокова, улица, тргова, паркова;
Поштовање постојећих регулационих и грађевинских линија;
Очување ивичне блоковске изградње на парцели, као наслеђеног типа грађења – изградње у
низу на регулационој линији;
Очување или рестаурација оригиналног изгледа, стилских карактеристика, декоративних
елемената и аутентичног колорита објеката који имају архитектонску и културно –
историјску вредност;
Коришћење објеката за претежно пословну и пословно-стамбену намену;
Очување пропорцијских односа на фасадама валоризованих објеката, као и отвора на
фасадама;
Висински габарити нових објеката, који се интерполују између објекта са споменичким својствима, одређени су висинским габаритима тих објеката, висином венаца, слемена кровова и
сл.;
Изградњу објеката инфраструктуре вршити према условима надлежне установе заштите
непокретних културних добара;
За уређење јавних простора (улица тргова, тргова, паркова) унутар просторне културно –
историјске целине препоручује се спровођење урбанистичко – архитектонских конкурса;
Постављање елемената урбаног мобилијара изводити према посебном пројекту ''урбане
опреме'' израђеном према условима надлежне службе заштите непокретних културних
добара, а у складу са стилским обележјима амбијента;
Изместити или уклонити помоћне, монтажне или привремене објекте који не одговарају
функционалним потребама и нарушавају култуно – историјске или естетске вредности
просторне културно – историјске целине;
Уклонити ваздушне водове електричне енергије и водити их подземно;
Ако се у току извођења грађевинских и других радова на подручју просторне културно –
историјске целине наиђе на археолошка налазишта, одмах обуставити радове и обавестити
надлежни завод за заштиту спомнеика културе, како би се обавили заштитни археолошки
радови;
Израдити студију саобраћаја којом ће се задовољити потребе грађана, али и спречити
штетно дејство саобраћаја на градитељско наслеђе; за израду студије прибавити услове
надлежне установе заштите споменика културе и природе;
Препоручује се оптимално очување и ревитализација постојећег вредног зеленила на јавним
површинама улица и тргова, простора око јавних објеката;
Зеленило које је без вредности, а заклања фасаде или угрожава историјска здања уклонити
уз сагласност надлежног завода за заштиту природе;
Декоративну расвету вредних објеката решавати према условима надлежног завода за
заштиту споменика културе;
Извести регулацију површинских токова и решити одвођење атмосферске и подземне воде
тако да не угрожава градитељско наслеђе;
Извести хидрантску мрежу са приступима ватрогасној служби;
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Надзор над спровођењем општих и посебних мера заштите за објекте и просторе врши
надлежна установа заптите споменика културе;
Изузетно се дозвољава промена валоризације у оквиру зоне просторне културно –
историјске целине у случају нових сазнања о објектима или промене стања објеката услед
више силе, у процедури коју спроводи надлежна службе заштите.
Очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и
вертикалног габарита, форме и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних
елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа
споменика културе и објеката од вредности;
Редовно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача,
свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменицима културе и објекатима од
вредности;
Реституција и презентација историјске урбане – архитектонске матрице Милошевог
дворског комплекса;
Коришћење објеката за искључиво за културне и просветне намене;
Забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом,
волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменике културе;
Забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
Забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар
просторне културно – историјске целине;
Ажурно одржавање јавне расвете уз постављање посебне расвете за осветљавање споменика
културе;
Урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и одржавање простора
заштићене целине у функцији споменика културе;
Не дозвољава се изградња нових саобраћајница кроз историјско језгро Крагујевца које су
чинили објекти из дворског комплекса Обреновића (укључујући и објекат – „Гарнизон“ на
чијем се месту некада налазио двор) са зградом Гимназије, нити било каква физичка подела
тог блока;
Објекат бивше „Команде града – Гарнизон“ својом новом функцијом везати за садржаје и
потребе Музеја, односно културе града.

Улица Светозара Марковића
-

-

-

4.

26. децембар 2014. године.

Милошев венац
-

3.

Службени лист града Крагујевца

Подржава се идеја и препоручује премештање објеката – ''Куће Туцаковића'' Улица Кнеза
Михаила бр.13А и ''Татар конака'' Улица Црвеног барјака бр.4 на нове погодне локације у
Улици Светозара Марковића, где би са већ постојећим очуваним објектима из тог
историјског периода развоја града, допринели очувању амбијента једног од најстаријих
делова Крагујевца и употпунили ансамбл највреднијих објеката балканске архитектуре
(Денин конак, Кућа Коловића, Кућа Проте Милоја Барјактаревића, Паштрмчева кућа...);
Коначни суд и детаљне услове о евентуалном премештању наведених објеката на нове
локације даће за то надлежне институције и то Републички завод за заштиту споменика
културе односно Министарство културе Републике Србије
Премештање би се извело тек након свих потребних испитивања конструкције и
геосондажних испитивања нових локација, и након израде детаљних пројеката измештања
кућа на нове локације према условима надлежних институција.

Блок "Сарајево"
-

-

-

-

Очување или рестаурација оригиналног габарита, изгледа, стилских карактеристика,
декоративних елемената, оригиналних материјала и аутентичног колорита објеката у оквиру
блока који имају архитектонску и/или културно – историјску вредност, а то је низ објеката
на непарној страни Улице Краља Петра I од броја 15 до броја 31;
Ови објекти се интегрално чувају и не дозвољава се њихова надградња и доградња;
Дозвољава се реконструкција и адаптација дворишних фасада и унутрашњости објеката
прилагођавајући их новим функционалним потребама;
Нове објекте у блоку ускладити са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу димензија, спратности, диспозиције, пропорција, типа градње и
обликовања;
Обликовање новопланираних објеката, као и целокупно архитектонско дело (конструкција,
функција), треба да носи печат свога времена, а да са објектима у окружењу, који имају
споменичка својства, треба да чине складну целину.
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Број 47 – Страна 103

Мере заштите за валоризоване објекте и просторе
1.

Појединачни валоризовани објекти
-

-

-

-

2.

Објекти требају очувати свој аутентичан изглед, оригиналне материјале, конструктивне и
декоративне елементе, као и функционалне и стилске карактеристике;
Само у изузетним, специфичним случајевима је дозвољена реконструкција, доградња и
надградња објеката у унутрашњости дворишта, задржавајући постојеће уличне фасаде и
декоративне, стилске и функционалне карактеристике објеката од вредности;
Доградње, надградње и нове објекте ускладити са карактером валоризованог објекта и
његовим архитектонско – обликовним вредностима у погледу димензија, спратности,
диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања, а за сваки појединачни случај Завод ће
издати конкретне услове;
Обликовање доградње и новопланираних објеката, као и целокупно архитектонско дело
(конструкција, функција), треба да носи печат свога времена, а са изворним објектом од
вредности треба да чини складну целину;
Забрањује се грађење објеката трајног или привременог карактера, који својом архитектуром
и габаритом угрожавају валоризоване објекте и просторе;
Новопланиране објекте на суседним парцелама (дуж регулационе линије) планирати тако да
њихова спратност буде за максимално 1-2 спрата виша у односу на валоризоване објекте;
Забате/фасаде нових објеката на суседним парцелама обрадити тако да визуелно не
девастирају амбијент и архитектонске вредности валоризованих објеката.

Амбијентална целина "Колонска капија"
-

-

-

-

-

-

-

Задржати постојеће аутентичне објекте у ул. Димитрија Туцовића парна страна: 2, 4, 6, 8, 10, 12
и 14 (мањe бараке – Тип 1), као и у ул. Лазе Маринковића под бројевима 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13
(мање бараке – Тип 1) и у ул. Димитрија Туцовића непарна страна: 5, 7, 9 и 11 (веће бараке
– Тип 2). Обавезно је и задржавање постојеће функције становања у горе наведеним
објектима;
Објекти у ул. Димитрија Туцовића под бр. 1 и 3 морају се заменити новим објектима, који би
били изграђени по угледу на аутентичне бараке Типа 2 (по урбанистичкој матрици,
габаритима и спољашњем изгледу), како би се формирао идентичан улични фронт, односно
амбијент непарне стране наведене улице;
Очување или рестаурација оригиналног изгледа стилских карактеристика спољне обраде
фасаде - декоративних елемената, изгледа столарије и аутентичног колорита објеката који се
задржавају;
Враћање у првобитно стање дограђених, надграђених и реконструисаних објеката, који
нарушавају аутентични изглед, естетику и ликовност појединачних објеката (Типа 1 и 2) и
амбијента целине «Колонска капија»;
Изнад улазних партија у станове објеката Типа 1 и 2, формирати типске надстрешнице
израђене од кованог гвожђа црне боје, покривене армираним провидним стаклом;
Уклањање свих помоћних објеката и дограђених делова објеката (просторија, степеништа,
улазних ветробрана, радионица, гаража и сл.) који се задржавају, а на парцелама објеката из
тачке (1). Обавезно је уклањање и старих санитарних објеката и шупа у унутрашњости
блокова дуж интерних блоковских комуникација;
Могућа је реконструкција и доградња објеката Типа 1 под следећим условима: (а) увучене
делове на дужој страни објеката вратити на грађевинску линију; (б) у оквиру таванског
простора формирати корисни поткровни простор, уз могуће спуштање међуспратне
конструкције, тако да се не наруши аутентични изглед објеката. Осветљење поткровља
вршити кровним баџама формираним на дворишним странама објеката. Облик ових баџа
мора бити благо заобљен, а максимална висина не сме прећи 150 цм; (в) постојећу столарију
– двоструке прозоре и врата, заменити новом, израђеном од дрвета, истих димензија, облика
и изгледа према аутентичним. Двоструке прозоре са кутијом заменити једноструким са
термо стаклом; (г) постојећи кровни покривач заменити теголом тамно сиве боје, са свим
опшивкама од поцинкованог лима.
Могућа је реконструкција и надградња објеката Типа 2 под следећим условима: (а) формирати
надзидак максималне висине до нижег дела постојећих атика; (б) задржати све постојеће
атике, а оне које недостају вратити у свему према аутентичним; (ц) осветљење надграђеног
дела извести кровним прозорима и светлосним тракама на новоформираним надзидцима; (д)
постојећу столарију – двоструке прозоре и врата, заменити новом, израђеном од дрвета,
истих димензија, облика и изгледа према аутентичним. Двоструке прозоре са кутијом
заменити једноструким са термостаклом; (е) постојећи кровни покривач заменити теголом
тамно сиве боје, са свим опшивкама од поцинкованог лима.
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Сви објекти Типа 1 и 2 морају бити обојени идентичним тоном, а према оригиналном – соклу
објеката бојити сивом, а остале делове светло окер бојом, а оба тона одабира надлежни
Завод. Сву спољну столарију бојити белом бојом за дрво;
На све објекте Типа 1 и 2 вратити металне ливене типске табле са називом улица и бројевима
објеката, а на првобитна места;
Потребно је предвидети адекватну презентацију - декоративно осветљење уличних фасада
објеката који се задржавају;
Сви остали објекти у захвату плана, који нису обухваћени тачкама (1) и (2) могу се заменити
новим фондом максималне спратности до П+3. Нове објекте ускладити са карактером
амбијента и вредностима архитектонског наслеђа. За спољну обраду могу се користити
традиционални и савремени материјали (челик, стакло...), који не нерушавају естетику и
ликовност целине и објеката који се задржавају, јер имају културно-историјску вредност;
На слободним деловима парцела објеката који се задржавају, из тачке (1), могућа је изградња
само монтажних металних конструкција за гараже или хладњаке, типа перголе, корисне
површине 2,50x5,00 м и максималне висине 2,50 м. Диспозиција ових објеката је у углу саме
парцеле ка суседним парцелама, тако да се формира блок од 4 оваква објекта, димензија око
5,00x10,00 м;
Обавезно је партерно и хортикултурно опремање и уређење слободних простора амбијената
који се задржавају;
Задржати аутентичне ограде дуж улица Димитрија Туцовића и Лазе Маринковића, уз потребну
санацију и реконсрукцију зиданих стубова и металних испуна. Зидани стубови и парапети
морају остати натур боје, а метална испуна мат црне боје. Могуће је са унутрашње стране
посадити живу ограду, бршљан или др. врсте пузавица. У унутрашњости блокова
постављати само живу ограду са типском металном оградом на местима улаза у дворишта;
Задржати матрице главних колских саобраћајница - улицу Димитрија Туцовића, Лазе
Маринковића, Владимира Назора, Андре Маринковића и булевар Краљице Марије. Улицу
Димитрија Туцовића потпуно ревитализивати, уз задржавање постојећег профила улице, са
очувањем и реконструкцијом постојећег дрвореда, уградњом нових бетонских ригола и
поплочањем свих тротоара и прилаза квадратним бетонским сивим плочама. Интерне
блоковске саобраћајнице могуће је проширити, а обвезно их поплочати квадратним
бетонским сивим плочама, са АБ подлогама, прилагођеним колском саобраћају слабог
интензитета. На исти начин обрадити све прилазне стазе ка двориштима, као и тротоаре око
свих објеката са адекватним риголама;
Уградити нову уличну и блоковску расвету, прилагођену амбијенту блокова који се
задржавају. Уз улице Димитрија Туцовића и Лазе Маринковића поставити подну/партерну
расвету за осветљавње фасада објеката Типа 1 и 2. Одабир расвете и другог урбаног
мобилијара врши надлежни Завод;
Објекат "Колонске капије" санирати и ревитализовати кроз изналажење нове намене, која неће
нарушити историјско-симболичку вредност објекта (нпр. изложбено-рекламни простор у
оквиру кућица за чуваре и сл.). Све металне делове (стубове за расвету, носач натписа и др.)
санирати по угледу на постојеће, па их обојити црно мат бојом за метал. Кућице за чуваре
санирати, па их бојити сивом бојом, а тон одабира надлежни Завод. У плитке нише кућица,
са предње стране капије, поставити плитке стаклене витрине са историјатом и
фотодокументацијом насеља. Сву браварију на кућицама (прозоре и врата) санирати и
бојити мат црном бојом за метал. Декоративно осветлити цео објекат, како би се он
адекватно презентовао;
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете,
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод
за заштиту споменика културе и да преузме мере да се малаз не уништи и не оштети и да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109 Закона о културним добрима);
Обавезно је расписивање конкурса за Идејене пројекте свих типских објеката (и старих и
нових) који се налазе у оквиру захвата плана. Посебно израдити типске Идејне пројекте за
зидане бараке Типа 1 и 2, у складу са овим условима. Све Идејне пројекте доставити
надлежном Заводу на сагласност;

Мере заштите за спомен обележја - спомен обелиске, спомен бисте и спомен плоче
-

Пре извођења било каквих радова потребно је прибавити услове и сагласности надлежног
завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу;
Сви предвиђени радови који се изводе са јавним споменицима и спомен обележјима и
њиховој непосредној близини не смеју угрозити њихов аутентични изглед;
Неопходно је ажурно пратити стање свих спомен обележја уз обавезно текуће одржавање;

26. децембар 2014. године.
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Обезбедити посебну расвету (према
могућностима) за поједина спомен обележја.

карактеристикама,
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Посебни услови заштите
Посебне услове за предузимање мера заштите и других радова зависно од категоризације споменика
културе, одређује:
За споменике културе од изузетног значаја, као и за заштићену околину, Републички завод
за заштиту споменика културе (преко Завода у Крагујевцу);
За споменике културе од великог значаја, споменике културе и културна добра која уживају
претходну заштиту, као и за заштићену околину, Завод за заштиту споменика културе у
Крагујевцу;
За валоризоване објекте и просторе Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу издаје
мишљење;
За спомен обележја Завод издаје решење, односно мишљење у зависности да ли се спомен
обележје налази на или у заштићеној околини споменика културе или ван споменика
културе.
2.1.6.4.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

НЕСРЕЋА

И

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
На основу Закона о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12), јединица
локалне самоуправе на основу Процене ризика доноси План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.
ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
У границама обухвата плана је регулисано корито реке Лепенице у дужини од цца 1780м. На
основу законских одредби, Скупштина града је дужна да доноси средњорочне и годишње планове
одбране од поплава (општи и оперативни). Ови планови регулишу надлежности и институције у
ванредним ситуацијама. На основу ових планова ради се техничка документација за одбрану од поплава
и извођачки пројекти.
ЗАШТИТА ОД КЛИЗАЊА ТЛА
За потребе израде Плана генералне регулације није рађен Елаборат о инжењерско геолошким
карактеристикама терена. Коришћена је геолошка подлога, у оквиру "Елабората гелошких истраживања
за потребе Генералног плана Крагујевац 2015", која дефинише састав и карактеристике земљишта, и даје
инжењерскогелошку рејонизацију на основу које се планира нова изградња и даље коришћење земљишта
изграђених зона. У границама обухвата плана евидентирани су подрејони следећих каракреристика:
ПОДРЕЈОН I - 2
Терени заравњених гребена и падина блажих нагиба до 5степени, изграђени од слабо окамењених стена пешчара, лапора и конгломерата неогеног комплекса (шарена серија), са добро консолидованим глинама
и лапоровитим глинама у површинском делу, дебљине 2,0- 7,0м. Ниво воде код ових терена је на већој
дубини од 4,0м.
ПОДРЕЈОН II - 2
Ово су терени нагиба до 10% изградени од стена неогене старости: пешчари, лапори, конгломерати,
глине, пескови и шљункови, са делувијалним и делувијално-пролувијалним глинама у површинском делу
дебљине од 2,0-7,0м. Од инжењерскогеолошких процеса развијени су денудација и плитко јаружање.
Ниво подземне воде је испод 4,0 м. Носивост терена је већином добра. Код израде већих усека и засека
постоји могућност поремећаја природних услова стабилности. Због тога је потребно пре засецања и
усецања падина и ослањања објеката обавезно урадити детаљна истраживања и прорачуне.
ПОДРЕЈОН II - 3
Изградња објеката у овом подрејону условљава детаљније разматрање планиране микролокације због
променљиве дубине до нивоа подземне воде и због појаве бубрења код делувијално - полувијалних
седимената. Изградња тежих и већих објеката захтева детаљне геостатичке прорачуне смислу постизања
потребне носивости и спречавања евентуалних штетних деформација због неравномерног слегања.
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ПОДРЕЈОН III- 3
Терени алувијалних равни активне плавинске лепезе, изграђене од грубозног материјала - облутица,
жљункова и пескова, са глинама у повлати. То су периодично плављени терени, а материјал од којих су
изграђени је несортиран и променљивих геомеханичких карактеристика и склон даљем преталожењу.
Изградња објеката у овом подрејону условљава детаљније разматрање планиране микролокације због
променљиве дубине до нивоа подземне воде и због појаве локалног подбаривања. Изградwа тежих и
већих објеката захтева детаљне геостатичке прорачуне у смислу постизања потребне носивости
евентуалних штетних деформација због неравномерног слегања, као и обавезно регулисање токова.
ПОДРЕЈОН III - 4
Терени благог нагиба изграђени од комплекса невезаних и везаних неокамењених стена и везаних
слабоокамењених стена: глине, пескови, шљункови, лапори, пешчари и конгломерати, са делувијалним
прашинасто - песковитим глинама у повлати дебљине до 2,0м. Ово су терени издвојени на карти као
нестабилне падине или зоне на којима егзистирају умиреним клизиштима. Ниво воде је 0,1-0,4м од
површине терена. На појединим деловима терена умирена клизишта захватају читаве падине од врха
гребена до ерозионе базе.
Графички прилог: Извод из ГУП-а Крагујевац 2015 - геолошка подлога, Р=1:10000
Кроз Елаборат геолошких истраживања утврђене су даље мере на потпунијем и детаљнијем
сагледавању геолошке основе, кроз проширење обима основних геолошких истраживања, стално
праћење природних и техногених геолошких појава, формирање посебног информационог система о
морфологији, геологији и хидрогеологији терена, а посебно кроз детаљно сагледавање и катастрирање
активних и потенцијалних зона клизања, са мерама и програмом обезбеђења и санације ради
стабилизације земљишта у грађевинском реону. У наредном периоду неопходна је израда:
-

Програма систематских и перманентних истраживања подземних вода на подручју града
Крагујевца
Програма сталног праћења и опажања природних и техногених појава на подручју града
Крагујевца.

ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА
Сеизмичност простора обухваћеног ПГР-ом зависи од могућности појаве земљотреса одређене јачине
и инжењерскогеолошких и физичко-хемијских особина геолошких формација које изграђују простор
ПГР.
За подручје плана генералне регулације није вршена детаљна микросеизмичка рејонизација. За део
подручја ГУП-а у чијем је обухвату ПГР, урађена је карта сеизмичке микрорејонизације са
коефицијентима сеизмичности. Као показатељ сеизмичности узима се податак Републичког
сеизмолошког завода, према коме терен Крагујевца лежи у зони 8º сеизмичког интензитета према МCS
скали.
У грађевинарству се данас примењују следећи правилници о сеизмичним дејствима на конструкције:
-

-

Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81; 49/82, 29/83; 52/90) по коме су основа за планирање и
пројектовање сеизмички интензитет приказан на карти за повратни период од 500 година.
Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжињерских објеката у
сеизмичким подручјима (1986.- нема законску снагу).

Приликом извођења и изградње већих инвестиционих захвата неопходна су детаљнија
инжењерскогеолошка и микросеизмичка испитивања, која су прописана за такву врсту објеката, уз
примену важећих правилника. Потребно је посветити већу пажњу утицају тектонике и утврђивању нивоа
подземне воде на посматраном подручју, јер од њега битно зависи прираштај сеизмичног интензитета.
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Пожар је честа техничка непогода, а настаје свакодневним коришћењем објеката, али и као последица
елементарних непогода (земљотреса, експлозије и сл.). Заштита од пожара регулисана је Законом о
заштити од пожара (Сл. гласник РС, бр. 111/09). Законом је прописано да Скупштина града својом
одлуком доноси план заштите од пожара. Заштита од пожара подразумева превентивне мере у циљу
спречавања настанка пожара и мере за сузбијање пожара које се примењују у случајевима када пожар
настане:
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Превентивне мере су:
- спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе противпожарне заштите
у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање услова и сагласности.
- израда одговарајуће документације-плана заштите од пожара.
Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну интервенцију, а то се постиже кроз
ефикасно деловање ватрогасне службе, организоване од стране надлежног Сектора МУП за заштиту и
спасавање, што подразумева: повољан положај ватрогасног дома, број возила, проходност саобраћајница
и приступ локацији, изградњу, одржавање и осавремењавање хидрантске мреже.
У оквиру мера заштите од пожара на подручју Плана потребно је обезбедити следеће:
- објекти морају бити изведени у складу са Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС“, бр.
111/09) и одредбама СРПС ТП 21;
- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ“, бр.
8/95).
- електроенергетска постројења и водове извести у складу са Правилником о техничким
нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист
СРЈ“, бр. 41/93);
- хидрантску мрежу извести у складу са Правилником о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/90);
- у процесу гасификације насеља, неопходно је урадити План заштите од пожара за зоне
обухваћене гасификацијом.
- приликом пројектовања саобраћајница треба поштовати планиране регулационе ширине, а
кроз пројекте уређења партера поштовати услове противпожарне заштите.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД РАТНИХ
ДЕЈСТАВА
(Део посебног елабората према условима МО)
Обавезна је примена мера заштите и спасавања становништва и материјалних добара од ратних
дејстава. Зонирање територије по степенима угрожености и заштите, врши се у складу са местом и
улогом које поједини делови подручја имају, као и у складу са Проценом угрожености и могућности за
заштиту и спасавање, коју врши Одељење за ванредне ситуације МУП у Крагујевцу. Изградња објеката и
уличне мреже (у циљу обезбеђења прилаза објектима у ванредним ситуацијама и несметаног
функционисања цивилне заштите у случају опасности од ратних разарања), као и заштита становништва
и материјалних добара, спроводи се у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).
2.1.6.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Прописи у области енергетске ефикасности:
-

-

-

-

Закон о планирању и изградњи дефинише унапређење енергетске ефикасности као смањење
потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње применом
техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката.
Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) ближе прописује
енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и
енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/2012) ближе прописујe условe, садржину и начин издавања
сертификата о енергетским својствима зграда.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године.

Објекат који се у смислу посебног прописа сматра објектом високоградње, у зависности од врсте и
намене, мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана
енергетска својства. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским
својствима објекта од стране овлашћене организације. Сертификат о енергетским својствима објекта
чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
Мере енергетске ефиксаности изградње:
1.

Смањење инсталисаних капацитета система грејања, вентилације и климатизације и повећање
енергетске ефикасности ситема грејања.
- нови стандарди за спољашње пројектне температуре ваздуха и максимална температура
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2.
3.

4.
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ваздуха грејаног простора (Правилник о енергетској ефикасности зграда);
- нова грађевинска физика; захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне
отпорности простора (Правилник о енергетској ефикасности зграда);
- минимални захтеви енергетске ефикасности (енергетског учинка) за стамбене зграде, по
методи поређења са најбољим праксама (Правилник о енергетској ефикасности зграда);
- сертификати о енергетским својствима зграда (Правилник о условима, садржини и начину
издавања сертификата о енергетским својствима зграда);
- редовна инспекција и одржавање котлова, система грејања и климатизације.
Смањење потрошње топлотне енергије обезбеђивањем појединачног мерења потрошње топлотне
енергије уз могућу регулацију потрошње топлотне енергије.
Смањење потрошње електричне енергије за грејање, коришћењем:
- опреме за грејање веће енергетске ефикасности (топлотне пумпе),
- енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе,
- соларних колектора,
- ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације.
Изградња пасивних и нискоенергетских објеката.

Мере енергетске ефикасности за постојеће објекте:
1.

2.
3.
4.

Смањење инсталисаних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање и хлађење
заптивањем прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним
изоловањем стамбених зграда.
Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних
сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама.
Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим
уређајима.
Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или
енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске
сертификације (Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда).

МЕРЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ
ОСОБАМА
За особе са инвалидитетом, децу, старе и особе смањене покретљивости, потребно је прилагодити за
коришћење све јавне саобраћајне и пешачке површине, омогућити несметан приступ, кретање, боравак и
рад у објектима за јавно коришћење, као и у вишепородичним стамбеним објектима.
2.1.6.6.

Услови приступачности детаљно су дефинисани Правилником о техничким стандардима
приступачности ('Службени гласник РС', бр. 46/13) којим се прописују технички стандарди
приступачности и разрађују урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних, саобраћајних
и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно
коришћење и др.), како новопројектованих тако и објеката који се реконструишу, као и посебних уређаја
у њима.
Обавезни елементи приступачности су:
- елементи приступачности за савладавање висинских разлика,
- елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно
коришћење,
- елементи приступачности јавног саобраћаја.
Обавезни елементи приступачности примењују се одабиром најповољнијег решења у односу на
намену, ако није другачије предвиђено међународним стандардима који уређују област јавног саобраћаја
(IATA, UIC и сл.).
2.1.7. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта са приступом јавној саобраћајној површини,
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.
Грађевинске парцеле формирају се пројектом парцелације или препарцелације у складу са важећим
Законом о планирању и изградњи.
На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле, врши се исправка границе парцеле,
припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања катастарске
парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препацелације. Приликом израде
пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се
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припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање
површине од парцеле којој се припаја.
Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем две или више катастарских парцела без
ограничења површине парцеле. Деоба катастарских парцела за формирање нових грађевинских,
дозвољена је до минимума утврђених овим планом.
За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката и
уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене
планом за зону у којој се налази, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради
одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен приступ јавној саобраћајној површини
признаје се и уговор о службености пролаза са власником послужног добра.
За постављање стубних трансформаторских станица 10/0,4 kV и 20/0,4 kV, електродистрибутивних и
електропреносних стубова, као и стубова електронских комуникација не примењују се одредбе о
формирању грађевинске парцеле прописане Законом о планирању и изградњи.
За изградњу надземних линијских инфраструктурних објеката, грађевинска парцела представља
земљишни појас непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се простире објекат и
појединачних парцела на којима се налазе припадајући надземни објекти. Уколико се надземни линијски
инфраструктурни објекат простире преко територија две катастарске општине, пре издавања употребне
дозволе, формира се једна или више грађевинских парцела, тако да једна грађевинска парцела
представља збир делова појединачних катастарских парцела унутар границе катастарске општине, осим у
случају када је као доказ о решеним имовинско-правним односима у поступку издавања локацијске,
односно грађевинске дозволе служио уговор о праву службености.
Уколико се подземни линијски инфраструктурни објекат простире преко територија две катастарске
општина грађевинска парцела се формира само за улазна и излазна места. Земљиште изнад подземног
линијског инфраструктурног објекта не представља површину јавне намене. Изнад овог објекта могу се
градити објекти у складу са Законом, уз прибављање техничких услова зависно од врсте
инфраструктурног објекта.
Ако се приликом експропријације једног дела непокретности утврди да сопственик нема економског
интереса да користи преостали део непокретности, односно, ако је због тога на преосталом делу
непокретности онемогућена или битно отежана његова егзистенција, експроприсаће се, на његов захтев,
и тај део непокретности. Орган који води поступак експропријације, дужан је да поучи ранијег
сопственика да може да поднесе захтев за експропријацију преосталог дела непокретности и да то унесе
у записник (члан 10. и 30. Закона о експропријацији - „Сл. гласник РС“, бр.53/95, 16/01, 20/09 и 55/13).
Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама
грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко геодетским подацима.
Грађевинска парцела мора имати директан излаз на јавну саобраћајницу, односно трајно обезбеђен
приступ на јавну саобраћајницу преко приватног пролаза. За постојеће парцеле стамбене намене које
немају директан приступ на јавну саобраћајницу, успоставља се службеност пролаза.
Минимална ширина приватног пролаза:
за приступ на парцелу за породично становање...................................................2,5 м,
за приступ на парцелу за вишепородично становање..........................................3,5 м,
за приступ на парцелу пословне, посл.-стамб. или стамб.-посл. намене...........5,0 м,
за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом
(при чему се приступни пут формира као посебна парцела)...................................................5,0 м.
2.1.8. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Изградња објеката јавне намене је условљена одговарајућим минималним нивоом комуналне
опремљености, који подразумева: обезбеђен излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места на
јавним паркиралиштима или у оквиру комплекса, одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ,
обезбеђене услове за одлагање комуналног отпада, прикључење на електроенергетску, термоенергетску и
телекомуникациону мрежу, систем водовода и канализације, уређење партера.
Изградња објеката пословања/централних функција је условљена одговарајућим минималним
нивоом комуналне опремљености, који подразумева: одговарајући саобраћајни и противпожарни
приступ, систем водовода и канализације, прикључак на електроенергетску, термоенергетску и
телекомуникациону мрежу, обезбеђене услове за одлагање комуналног отпада, уређење партера,
одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима или на сопственој парцели.
Изградња објеката становања је условљена одговарајућим минималним нивоом комуналне
опремљености, који подразумева: обезбеђен излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места на
јавним паркиралиштима или на сопственој парцели, систем водовода и канализације, прикључак на
електроенергетску и телекомуникациону мрежу, обезбеђене услове за одлагање комуналног отпада.
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2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а дефинишу се за
појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске дозволе на
укупном грађевинском земљишту обухваћеном планом, осим за грађевинско земљиште обухваћено
планом за које је одређена обавеза израде плана детаљне регулације, односно урбанистичког пројекта,
или расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса.
Правила грађења садрже:
1) врсту и намену објеката који се могу градити у појединачним зонама под условима утврђеним
планским документом, односно врсту и намену објеката чија је изградња забрањена у тим зонама;
2) услове за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, као и минималну и
максималну површину грађевинске парцеле;
3) положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле;
4) највећи дозвољени индекс заузетости или највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске
парцеле;
5) највећу дозвољену висину или спратност објеката;
6) услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели;
7) услове и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила.
8) евентуално и друге услове архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде, колорита
и др.
2.2.1. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.2.1.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Основне карактеристике површина осталих намена:
MAX
ГУСТИНА
СТАНОВАЊ
А
станови/ha

MAX
ГУСТИНА
СТАНОВНИ
КА
становници/
ha

ОДНОС БРГП
СТАНОВАЊА
И
ПОСЛОВАЊА

МАX
ГУСТИНЕ
ЗАПОСЛЕ
НИХ
запослени/
ha

МАX
ГУСТИНЕ
КОРИСНИ
КА
(ст.+зап.)/h
a

МАX
ГУСТИНЕ
СТАМБ./ПОС
Л. ЈЕДИНИЦА
(ст./посл.јед.)/h
a

ЗОНА А 1.1

200

600

90% : 10%

65

665

220

ЗОНА А 1.2

150

450

100% : 0%

0

450

150

ЗОНА А 1.3

100

300

70% : 30%

125

425

140

ЗОНА А 2.1

100

300

80% : 20%

75

375

125

ЗОНА А 2.2

80

240

85% : 15%

40

280

90

ЗОНА А 2.3

70

210

90% : 10%

25

235

75

ЗОНА Б 1.1

60

180

100% : 0%

0

180

60

ПОСЛОВАЊЕ
/ЦЕНТРАЛНЕ
ФУНКЦИЈЕ/

0

0

0% : 100%

300

300

100

СТАНОВАЊЕ

НАМЕНА
(ЗОНА)

Типологија становања:
- становање у отвореним градским блоковима (зона А.1.1 и А.1.2).
- становање у компактним градским блоковима (блокови у "Старом градском језгру
Крагујевца").
- становање у мешовитом блоку - компактни и отворени (зона А.1.3), компактни и полуотворени
(зона А.2.1 и А.2.2), компактни и слободностојећи (зона А.2.2 и А.2.3).
- становање у слободностојећим објектима (зона Б.1.1).
Отворени блокови се карактеришу слободно постављеним вишеспратним објектима који су
најчешће повучени у односу на регулациону линију блока, изграђени на јединственој заједничкој
површини без парцелације, или са парцелама формираним на земљишту испод објекта. Слободни
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простори се уређују као велике блоковске зелене површине са просторима за игру, спорт и рекреацију.
Објекат у отвореном градском блоку је вишепородични стамбени објекат, по правилу веће спратности,
који је организован као слободностојећи објекат или ламела на јединственој (заједничкој) парцели/блоку.
Отворени градски блокови се могу појавити на раније неизграђеним градским површинама или
урбаном реконструкцијом градских ткива. Отворени блок је оивичен јаким саобраћајницама, а за
сервисирање објеката унутар блока служе сервисне улице (стамбене улице, приступне улице са
окретницом, пешачке стазе и паркинзи).
Значајне промене простора и објеката које би нарушиле карактер постојећих отворених блокова нису
дозвољене. Интервенције у постојећим отвореним блоковима, укључују могућност доградње, надградње
или нове изградње, у контексту постојеће висинске и хоризонталне регулације, како би се обезбедила
квалитетна композиција блока, очувао квалитет простора и одрживи капацитети, обезбедило довољно
паркинг места и зеленила, садржаја јавних служби и инфраструктуре. У деловима отворених блокова под
компактним зеленим површинама није дозвољена изградња нових објеката. Простори планирани за јавне
намене у овим блоковима не могу се користити у друге сврхе. Приземља стамбених зграда могу се
претварати у комерцијалне или јавне намене.
На објектима у постојећим отвореним блоковима, у комплексима колективне/типске стамбене
изградње, нису дозвољене појединачне интервенције, којим се мења волумен постојећих објеката надзиђивање, укровљавање или доградња објеката. Такве интервенције се могу изводити само уз
програме који су координисани на нивоу целине блока и зграде, односно комплекса, а у погледу изгледа
и карактера изградње на свим објектима у комплексу, и уз обезбеђену једновремену или фазну изградњу
и јединствену пројектну документацију.
Дозвољено је проширење појединих функционалних јединица, физичка деоба и спајање појединих
јединица или делова у оквиру објекта, односно реконструкција унутар објекта без промене спољног
изгледа. Под овим се подразумавају интервенције којим се повећава, односно мења број функционалних
јединица (станова, локала и сл.), односно капацитета опреме и инсталација, као и проширење постојећих
функционалних јединица, при чему се мења начин коришћења простора унутар објекта. Све наведене
интервенције морају бити изведене тако да се не наруше постојећи функционални и конструктивни
елементи зграде, као и квалитет коришћење постојећих станова у објекту.
Ограђивање простора око објеката или његових појединих делова у отвореном блоку није дозвољено,
као ни остале интервенције у оквиру блока које мењају основни концепт блока као заједничког простора
(простора слободног режима коришћења).
Компактни - затворени блокови су скупови појединачно изграђених зграда на парцелама које
поштују услове међусобне повезаности и регулације. Компактни блокови су оивичени улицама или
другим јавним просторима. Објекти су изграђени по ободу блока. У компактним блоковима централне
зоне града ("Старо градско језгро Крагујевца") важе посебни режими заштите непокретних културних
добара и просторних културно-историјских целина.
Објекат у компактном блоку је по правилу двострано узидан, са изузетком једнострано узиданих
објеката, када је успостављено прописано одстојање између објеката на суседним парцелама. Објекат је
по правилу постављен на регулационој линији или паралелно са њом. На једној парцели у компактном
блоку, по правилу се гради један објекат, осим у случајевима описаним општим и посебним правилима
плана. Када се у залеђу парцеле у компактном блоку налази постојећи вишепородични или породични
објекат (дворишни објекат) дозвољено је градити нови објекат на регулацији блока, уколико су испуњени
услови мин. величине парцеле, мин. растојања између објеката и обезбеђења паркирања на парцели.
Проблем паркирања за потребе компактног блока може се решити и изградњом нових јавних или
блоковских гаража постављених на регулацији или у унутрашњем делу блока, подземних или надземних
(према просторним и техничким могућностима). Кров гараже обавезно треба озеленити. Неопходан
паркинг, односно гаражни простор мора се обезбедити истовремено са изградњом објеката.
Приликом даље планске разраде компактних блокова, а пре свега компактних блокова централне зоне
града, треба тежити ка обезбеђењу заједничких отворених простора у унутрашњости блока (зелене
површине, простори за рекреацију и игру деце, простори за окупљање и др.),
Мешовити блокови (прелазни тип) налазе се у свим деловима плана и у свим зонама високих густина.
Обухватају неколико различитих типова вишепородичног становања. Оивичени су улицама или другим
јавним просторима. Објекти су изграђени по ободу блока, постављени на регулациону линију или
повучени. У неким блоковима нужно је рационалније коришћење земљишта, трансформација стамбеног
у пословни простор, као и унапређење инфраструктуре за појединачне или групе блокова. Квалитетне
зелене површине унутар парцела мешовитог блока, могу да компензују недостатак јавних зелених
површина. Паркирање се решава искључиво на парцели, према нормативима за изградњу новог објекта.
Блок са слободностојећим објектима је скуп изграђених индивидуалних или вишепородичних
зграда на појединачним парцелама, оивичен улицама или другим јавним просторима. Објекти су
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изграђени по ободу блока, постављени на регулациону линију или повучени. Објекти су стамбене
намене, изграђени као слободностојећи објекти, а ређе као двојни, или у мањем низу. У дубини парцеле
простор је уређен као дворишни врт. У неким блоковима нужно је рационалније коришћење земљишта,
као и унапређење инфраструктуре за појединачне или групе блокова. Квалитетне зелене површине
унутар парцела овог типа блокова, могу да компензују недостатак јавних зелених површина. Паркирање
се решава искључиво на парцели, према нормативима за изградњу новог објекта.
Угаони објекат је објекат чија се грађевинска парцела налази на углу блока и грађевинска парцела
угаоног објекта двема приближно управним или суседним странама излази на саобраћајницу, којa има
коловоз ширине 5,0м и ниje слепa улицa. Угаони објекат типолошки припада ''зони објеката у
континуалном низу'' у оквиру зоне становања високих густина А.2. Угаони објекат може да буде
вишепородични, пословни или мешовите намене (са доминантним становањем или пословањем) под
условима прописаним у правилима грађења за зоне становања А.2. Висинска регулација угаоног објекта
се изједначава са висином постојећег објекта на суседној парцели уз поштовање свих осталих
урбанистичких параметара.

блокови

Мешовити

стојећи

Слободно-

блокови

Отворени

Постојеће

блокови

Планиран
о

Компактни

Планиране трансформације унутар зона становања (према типологији становања):

Компактни блокови
Отворени блокови
Слободностојећи
Мешовити блокови

X
X

X

X - могућа трансформација:
а) блокови за потпуну трансформацију - реконструкција и комплетна трансформација грађевинских
блокова или делова блокова зоне А.2 у А.1, према правилима грађења за урбану реконструкцију;
б) блокови који се развијају по принципу урбане обнове - урбана обнова у зони А.2, уз могућност
промене типа становања (породично у вишепородично) на нивоу грађевинске парцеле, а према
правилима грађења за одговарајућу зону становања.
Дозвољене интервенције у зонама становања (према типологији становања) и зонама пословања:
слободно
мешовит
компактни
отворени
зоне
интервенције
и
пословања
блокови
блокови
стојећи
блокови
надзиђивање нових етажа
x
x
х
до висине суседа, у складу са амбијентом
надзиђивање нових етажа
x
x
преко висине суседа
додавање крова на згради са равним
x
x
x
x
x
кровом без коришћења поткровља
додавање крова на згради са равним кровом
x
x
x
x
x
са коришћењем простора под кровом
замена постојећег крова новим ради
x
x
x
x
x
коришћења простора под кровом
енергетска санација
x
x
x
x
x
фасаде и/или крова
затварањe
x
приземља која имају стубове
затварање
колонада
преграђивање пасажа јавних пролаза
у унутрашњост блока
отварање подрума са прилазом
x
x
x
на сопственој парцели
доградња
x
x
x
x
новог дела зграде
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доградња вертикалних комуникација
(степеништа, лифтови)
доградња
на отвореним терасама
затварање
балкона, лођа, тераса
рушење старог и
изградња планираног објекта
х
прихватљива мера
неприхватљива мера
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У циљу реализације прихватљивих мера '' додавање крова на згради са равним кровом са коришћењем
простора под кровом'', '' замена постојећег крова новим ради коришћења простора под кровом'' и
''доградња на отвореним терасама'' за све типове становања омогућава се изградњa косог крова
максималног нагиба до 30º, без надзиђивања ободних зидова, а којим би се наткрио постојећи раван кров
или отворена тераса или заменио постојећи коси кров над завршном етажом зграде, уз могућност
коришћења простора под кровом. За паркирање возила обезбедити простор на грађевинској парцели ,
или на заједничком или јавном паркингу/гаражи у грађевинском блоку. При реализацији прихватљивих
мера обавезна је енергетска санација крова, а препоручује се и енергетска санација фасаде објекта.
Услови за формирање грађевинске парцеле:
За објекте у унутрашњости блока, до којих се са јавне саобраћајнице приступа преко приватног
пролаза прописане ширине, прописује се минимална ширина парцеле (у делу где је позициониран
објекат) за слободностојеће објекте (осим у случају интерполације или комплетирања низа, када се
прописује минимална ширина за континуални, односно прекинути низ).
Парцеле породичних, вишепородичних или пословних објеката, у отвореним, компактним или
мешовитим блоковима могу да се формирају на земљишту испод објекта, као земљишту за редовну
употребу објекта, у складу са Законом 1. Ове парцеле чине грађевинску парцелу, која се формира
израдом одговарајућег урбанистичко-техничког документа. Величина те парцеле може да буде и испод
прописане величине, под условом да постоји приступ (јавни или приватни) јавној саобраћајној површини
(изграђеној или планом предвиђеној за изградњу), који омогућава функционисање објекта. Уколико не
постоје елементи за формирање грађевинске парцеле која настаје у поступку одређивања земљишта за
редовну употребу објекта, Град Крагујевац је у обавези да донесе одлуку о изради Плана детаљне
регулације, који ће садржати одговарајуће елементе.
У поступку урбане обнове или урбане реконструкције интегрисати са суседним парцелама и
парцеле које би реализацијом конкретног програма изградње остале нефункционалне (губљењем
адекватног јавног/приватног приступа јавној саобраћајној површини; немогућношћу да задовољи
прописане урбанистичке параметре, удаљености од суседне парцеле или објекта, и др.).
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта са приступом јавној саобраћајној површини,
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. Ово подразумева да грађевинска парцела мора
имати директан излаз на јавну саобраћајницу, односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу
преко приватног пролаза, док се за постојеће парцеле стамбене намене које немају директан приступ на
јавну саобраћајницу, успоставља службеност пролаза.
Минимална ширина приватног пролаза:
за приступ на парцелу за породично становање..........................................................2,5 м,
за приступ на парцелу за вишепородично становање.................................................3,5 м,
за приступ на парцелу пословне, пословно-стамбене или стамбено-пословне
намене..............................................................................................................................5,0 м,
за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом
(при чему се приступни пут формира као посебна парцела)......................................5,0 м.
У случају незнатних одступања постојеће катастарске међе од планиране регулационе линије (до
50 цм), код изграђених улица за које није предвиђено проширење регулације, може се задржати постојећа
регулација, т.ј. постојећа катастарска међа се може сматрати регулационом линијом, при формирању
грађевинске парцеле.

1

чл. 70 Закона о планирању и изградњи, "Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС.
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Хоризонтална и вертикална регулација:
Ширина објекта према улици је заправо једна димензија објекта у основи (другу димензију објекта
у основи представља "ширина фронта"). Према типу становања, максимална ширина објекта према улици
је следећа:
- континуални низ......мах 20 м.
- прекинути низ..........мах 30 м.
При томе, ширина објекта се према суседу задржава у контактном делу низа, уз могућност изградње
дворишног дела објекта (повучено од бочне међе и уз поштовање прописаног одстојања од граница
парцеле и суседних објеката), максимално до прописане ширине објекта у прекинутом низу.
У блоковима у којима се формира континуални низ објеката ("зона објеката у континуалном низу",
према граф.прилогу типологије становања), могуће је прекидање низа, и то:
на граници површине јавне и остале намене.
на граници различитих намена у оквиру површина остале намене.
на граници различитих густина становања у оквиру намене становања
на граници површина било које намене са површином, парцелом или објектом у режиму
заштите непокретних културних добара (непокретна културна добра и добра која уживају претходну
заштиту).
на сваких 60 м формираног низа.
Низ се прекида на обе суседне парцеле наведених граничних намена уз обезбеђење минималне
међусобне удаљености суседних објеката и удаљености од границе парцеле прописане правилима
грађења.
При изградњи објеката који се граде у континуалном низу, на новом објекту се оставља светларник
симетричан светларнику постојећег објекта, исте величине или већи.
Сваки блок/део блока типолошки одређен као "зона слободностојећих објеката и објеката у
прекинутом низу" (према граф.прилогу типологије становања), а који се налази у зонама становања
густина А.2. је могуће трансформисати, по моделу "потпуне" или "непотпуне" трансформације ("урбана
реконструкција" или "урбана обнова") у "мешовити блок" (блок прелазног типа између
"слободностојећег" и "компактног"). Ова трансформација ће у највећем броју случајева подразумевати
"непотпуну" трансформацију ("урбана обнова" уз могућност промене типа становања - породично у
вишепородично, на нивоу грађевинске парцеле, према правилима грађења за одговарајућу зону), односно
формирање блока прелазног типа. Од предложене типологије је могуће одступити, уз анализу на нивоу
блока/дела блока, која треба да покаже утицај изградње у низу на суседне парцеле (као и упоредну
анализу, са случајем да се не гради у низу), а нарочито на капацитет потенцијалне изградње и услове
становања на суседним парцелама, а кроз израду Плана детаљне регулације.
На постојећим породичним стамбеним објектима који су у оквиру планираних грађевинских
линија може да се врши доградња (са надзиђивањем), под условом да се овим интервенцијама не мења
облик становања на парцели. Уколико се облик становања на парцели мења, тако да објекат/део објекта
на коме се врши интервенција постаје вишепородични, остали породични и помоћни објекти/делови
објекта на парцели морају да се уклоне. У поступку урбане обнове, уколико су испуњени услови за
доградњу (или изградњу) другог објекта на парцели, облик становања на парцели (породично или
вишепородично становање) мора да буде јединствен на нивоу свих објеката на парцели.
Сви постојећи и легални објекти (стамбени и пословни) који су ван планираних грађевинских
линија, могу се задржати и реконструисати у циљу побољшања услова живота, уколико не угрожавају
јавни интерес и основну намену, док се не стекну услови за њихову комплетну трансформацију.
Вертикална регулација дефинисана је правилима појединачних зона становања и пословања, кроз
највећу дозвољену висину, односно максималну спратност објеката.
Реперни објекат је доминанти висински репер значајан за визуелни доживљај ширег градског
центра. Реперне тачке града, на којима је могуће градити реперне објекте, могу се налазити у зонама
становања А.1, зонама трансформације становања А.2 у А.1, и зонама пословања/централних функција.
Реперни објекти могу бити и више спратности од максималне за одговарајућу зону, и представљају
стамбене или пословне куле у оквиру отворених блокова. Реперни објекат мора бити препознатљиви
"landmark" града, уз истицање одговарајућих реперних елемената, с обзиром на њихову сагледивост. Код
постојећих реперних објеката ово је могуће постићи кроз ремоделацију објекта уз одговарајућу
функционалну надградњу. Идентификовање реперних тачака града и висину реперних објеката
дефинисаће Студија високих објеката, као саставни део ГУП-а.
Већа спратност од максималне, могућа је у следећим случајевима:
А.1.1 већа спратност од мах П+15, могућа је за стамбене или стамбено-пословне
куле, на локацијама и са висином коју ће дефинисати Студија високих
објеката.
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А.1.2 -

већа спратност од мах П+8, до максималне спратности за зону А.1.1
(П+15), могућа је за стамбене или стамбено-пословне куле, на локацијама
које ће дефинисати Студија високих објеката.
А.1.3 већа спратност од мах П+6, до максималне спратности за зону А.1.2 (П+8),
могућа је у случају изградње стамбених или стамбено-пословних објеката
у оквиру отворених стамбених блокова, уз обавезу израде Плана детаљне
регулације блока..
ПОСЛОВАЊЕ већа спратност од максималне, могућа је у случају изградње пословних
кула, као реперних објеката у оквиру отворених блоков. Размештај и
висину ових објеката дефинисаће Студија високих објеката.
Високо приземље спратне висине до две стамбене етаже (цца 6,0 м) је могуће у свим објектима
вишепородичног становања и пословања који се граде уз градске магистрале и градске саобраћајнице
(зоне становања у којима су обавезни локали), Код висине високог приземља која омогућава формирање
галерије, у делу галерије који није оријентисан ка јавној површини могућа је стамбена намена. Површина
намењена становању је максимално 30% површине етаже приземља. Та површина улази у БРГП објекта,
обавезно је оријентисана ка дворишту и чини међуспрат. Уз сабирне и стамбене улице (зоне становања у
којима нису обавезни локали) могуће га је градити у спратној висини до 1,5 стамбене етаже (цца 4,5м). У
случају повећања спратне висине високог приземља изнад ових вредности, максимална спратност
објекта се умањује за једну етажу.
Додатна повучена етажа - код максималне спратности, ако услови везани за максималну висину
објекта то дозвољавају, могуће је формирање додатног повученог спрата (повлачење - мин. 30% ширине
објекта), а под условом да је над њим раван кров или кос кров малог нагиба (без надзитка, скривен
атиком и без могућности коришћења простора под њим). Додатна повучена етажа улази у обрачун бруто
развијене грађевинске површине.
Код максималне (и ниже) спратности, у случају да се не повлачи последња етажа и ако услови везани
за максималну висину објекта то дозвољавају, могуће је (осим у зони А.1) за основну намену користити
простор под косим кровом нормалног нагиба (максимални нагиб кровних равни вишепородичних
објеката је 35°) , без надзиђивања ободних зидова, с тим да искоришћени простор уђе у обрачун бруто
развијене грађевинске површине.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта (тачка пресека линије терена и вертикалне
осе објекта) до коте венца (за објекте са равним кровом, или косим кровом малог нагиба без надзитка,
скривеног атиком), односно до коте слемена (за вишепородичне објекте са косим кровом максимални
нагиб кровних равни је 35°). Висина објеката дата је као спратност тј. број надземних атажа и као
максимална висина у метрима до коте венца, до коте венца повучене етаже односно до коте слемена. Ова
висина је могућа ако то дозвољава прописани однос висине објеката и ширине регулације улице у којој
се објекат гради или растојања наспрамних грађевинских линија дефинисан у правилима грађења.
Индекси изграђености и заузетости:
На парцелама мањим од планом прописаних за одговарајућу зону којима суседни објекти додирују
обе бочне међе, у циљу формирања континуалног низа интерполацијом, може се градити двострано
узидан објекат архитектонски усаглашен са суседним објектима, са максималним урбанистичким
параметрима прописаним за одговарајући зону становања (без обзира на величину парцеле), при чему ће
се примењивати само један од параметара (или индекс изграђености или индекс заузетости), уз примену
осталих правила.
На парцелама којима суседни објекат додирује једну бочну међу, у циљу комплетирања низа, може
се градити једнострано узидани објекат, архитектонски усаглашен са тим суседним објектом, при чему се
формира прекинути низ објеката или двојни објекат, а максимални урбанистички параметри одговарају
прописаним за величину парцеле, уз примену осталих правила.
Обрачунавање површина објеката високоградње (пасажи, пролази, рампе и други грађевински
елементи) у поступку планирања, пројектовања, изградње, експлоатације и промета грађевинских
објеката, предмет су и подручје примене стандарда СРПС У.Ц2.100:2002 и СРПС ИСО 9836:1995.
Приступ и смештај возила:
За паркирање возила обезбеђује се простор на грађевинској парцели, изван површине јавног пута,
према следећем нормативу:
-

стамбени објекти:
1) породични стамбени објекат - једно паркинг или гаражно место на сваку стамбену
јединицу,
2) вишепородични стамбени објекат - једно паркинг или гаражно место на сваку стамбену
јединицу
Могуће је реализовати и више од 50% потребног капацитета паркинг места на парцели
ван објекта. Обавезно је мин 10%површине парцеле за уређене, претежно компактне,
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зелене површине и озелењавање високим зеленилом паркинг простора, уз обезбеђење
пропусности паркинг површина на мин 10% површине парцеле.
-

остали објекти - број потребних паркинг или гаражних места (ПМ) се одређује према
нормативима за намену и врсту делатности, у складу са важећим Правилником 2 и
одговарајућом градском одлуком:
1) банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - 1 ПМ на 70м2
корисног простора;
2) пошта - 1 ПМ на 150м2 корисног простора;
3) трговина на мало - 1 ПМ на 100м2 корисног простора;
4) угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
5) хотелијерска установа - 1 ПМ на користан простор за 10 кревета, или према корисној
површини из одговарајуће градске одлуке;
6) позориште или биоскоп - 1 ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
7) спортска хала - 1 ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
8) производни или магацински објекат - 1 ПМ на 150м2 корисног простора.
9) остали пословни објекти - 1 ПМ по сваком пословном простору, према корисној
површини из одговарајуће градске одлуке.

У изузетним случајевима (за тип А.1. и трансформацију целог блока типа А.2., као и за зоне
пословања) паркирање се може обезбедити и изван парцеле, у оквиру блока, на заједничком или
јавном паркингу/гаражи, с тим да се ови објекти паркирања, одређеног капацитета, граде и стављају у
употребу истовремено са одговарајућим објектима становања.
За прилаз на парцелу, код пуне блоковске градње, формирају се пролази кроз објекат у нивоу улице и
приземља, чија ширина мора да буде у складу са противпожарним прописима. Положај пролаза се
дефинише пројектном документацијом, на саобраћајно, противпожарно и функционално најпогоднијим
местима. Код изградње специфичних објеката пословања прилаз на парцелу се дефинише према
противпожарним условима за одређену намену.
Архитектонско-грађевинска структура и обрада:
Архитектонско-грађевинска структура објеката треба да буде прилагођена структури објеката у
окружењу (висока приземља, венци, отвори, висине објеката и сл.). Обрада објеката треба да буде
примерена локацији и високог квалитета. Објекте архитектонски обликовати са модерним и сведеним
структурним елементима, модерних форми прилагођених градској структури уз уважавање елементарних
естетских захтева, и уз употребу савремених материјала, технике и технологије изградње. Применити
начела унапређења енергетске ефикасности и одрживе градње, применом техничких мера, стандарда и
услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката, у складу са наменом објекта и
карактером локације. Код објеката или зона са режимом заштите градитељског наслеђа, карактер фасаде
и обрада прилагођавају се условима надлежног завода за заштиту споменика културе. Посебну пажњу
обратити при обликовању угаоних и завршних објеката блока, уз њихово наглашавање. Обавезна је
примена одговарајућих стандарда, тј. техничких прописа и система за грађевинску структуру и
конструкцију.
Хоризонтална пројекција испада грађевинских елемената објекта (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.), на нивоу спратних етажа не може прелазити
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), осим
у следећим случајевима:
- део објекта виши од 4,5 м, ширина тротоара мин 5,0 м - мах 1,20 м; укупна површина
грађевинских елемената мах 50% уличне фасаде изнад приземља;
- део објекта виши од 4,5 м, ширина тротоара мин 3,5 м - мах 0,60 м; укупна површина
грађевинских елемената мах 50% уличне фасаде изнад приземља.
Уколико је грађевинска линија на удаљености 2,0м од регулационе линије, она важи као грађевинска
линија приземља, и хоризонтална пројекција испада грађевинских елемената објекта (еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.), на нивоу спратних етажа може
прелазити ову грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) мах 1,20 м, у укупној површини грађевинских елемената и више од 50% уличне фасаде изнад
приземља.
Испади грађевинских елемената на нивоу приземља (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада), могу прећи регулациону линију, и то:
- излози локала - 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,50 м,
односно 0,90 м у пешачким зонама;
2
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транспарентне браварске конзолне надстрешнице - 2,00 м по целој ширини објекта са
висином изнад 4,00 м;
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне ивице
тротоара минималне ширине 3,50 м, на висини изнад 4,00 м, а у пешачким зонама према
конкретним условима локације;
конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 4,00 м.

Заштита суседних објеката:
При пројектовању и извођењу посебну пажњу обратити на заштиту суседних објеката, применом
свих адекватних, савремених начина градње, нарочито при изградњи делова блока уз постојеће објекте.
Услови уређења и ограђивања парцеле:
Изградња објеката подразумева уређење парцеле према њеној намени. Основно уређење
обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван простора суседа.
Унутар блока/парцела нивелација терена се не може у потпуности мењати независно од
суседних парцела, већ се даје могућност одступања коте терена (слободне површине парцеле) од +/- о,5м
од постојећег терена (односно суседних парцела).
Све породичне парцеле у слободностојећем систему објеката ограђују се према улици. Ограда
може бити зидана висине 0.90 м, или транспарентна висине до 1.40 м. Ограде према суседу могу бити
живе зелене и транспарентне висине до 1.40м или комбиноване (зидана до 0,90м транспарентна до
укупне висине 1,40м). Ограђивање вишепородичних парцела могуће је живом зеленом и транспарентном
оградом висине до 1.40м. Ограђивање парцела није дозвољено у зони становања: типа А.1; типа А.2 која
се трансформише у А.1; и вишепородичним парцелама типа А.2.
На нивоу парцеле, обавезно је:
- мин. правилима прописан% уређене, претежно компактне, зелене површине.
- озелењавање високим зеленилом саобраћајних површина и паркинг простора.
- обезбеђење пропусности партерних површина (адекватним избором елемената и материјала
за изградњу ових површина) на мин 10% површине парцеле (не рачунајући уређену,
претежно компактну зелену површину).
Овим се, осим побољшања услова становања и морфолошке слике простора, смањује дејство
неповољних утицаја из окружења, обезбеђује правилније отицање атмосферских вода и побољшавају
микроклиматски услови локације.
При решавању сваке појединачне локације, предвидети такав начин уређења који касније може
да се интегрише у јединствену целину унутрашњости блока (паркинзи, саобраћајнице, пешачке и зелене
површине).
Прикључење објеката на инфраструктуру:
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се према условима одговарајућих комуналних и
других предузећа и институција, и правилима из одељка 2.1.2.2. "Објекти и мрежа саобраћајне и
комуналне инфраструктуре".
Заштита животне средине, технички, санитарни и безбедносни услови:
Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила
уређења и грађења на парцели, правила и мера заштите животне средине, природних и културних добара
и применом техничких и санитарних прописа при изградњи и реконструкцији.
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних
прописа и мера заштите од ратних дејстава и елементарних непогода 3, који су обавезни код
пројектовања и изградње објеката.
Приликом пројектовања и изградње објеката обезбедити услове за несметано кретање деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица 4.
2.2.1.1.1. Правила за парцеле и објекте у отвореним блоковима - зоне становања високих густина
А.1.1. и А.1.2.
1. Врста и намена објеката:
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - становање.
3
4
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А.1.1: Постојећи вишепородични стамбени објекти у оквиру отворених блокова, са могућом
изградњом пословних анекса ниже спратности (до П+2), надградњом или изградњом нових стамбених
објеката високе спратности на новим локацијама.
А.1.2: Постојећи и планирани вишепородични стамбени објекти у оквиру отворених блокова
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ - услуге, пословање, објекти и површине јавних намена, и
инфраструктура.
НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ - све намене које могу да
угрозе животну средину и основну намену.
2. Услови за формирање грађевинске парцеле:
МИНИМАЛНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ / ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА / БЛОКА / ДЕЛА
БЛОКА:
А.1.1. ................................................................................................................... 5.000 m2
А.1.2. ................................................... ............................................................... 4.000 m2
У отвореним блоковима густина А.1.1 и А.1.2 могуће је реализовати објекте и на мањим
грађевинским парцелама од прописане минималне површине, под условом да се тиме обезбеђује
комплетирање реализације блока/дела блока типа А.1.1 или А.1.2, у складу са правилима грађења ових
зона становања. У овом случају, обавезна је израда Плана детаљне регулације блока/дела блока.
Парцеле објеката у отвореним блоковима могу да се формирају на земљишту испод објекта, као
земљишту за редовну употребу објекта 5.
МИНИМАЛНА ШИРИНА ФРОНТА ПАРЦЕЛЕ .................................................. 30,00 m
3. Хоризонтална регулација:
НАДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
А.1.1: овај тип становања односи се на постојеће отворене блокове у које се уклапају нови
објекти, уколико постоје услови;
А.1.2: код постојећих (изграђених) блокова, нови објекти се уклапају у систем постојеће
регулације, уколико постоје услови; за нове блокове грађевинску линију дефинише план грађевинских
линија.
ПОДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - може да одступа од надземне грађевинске линије у
оквиру парцеле, под условом да се, избором начина и коте фундирања новог објекта, на угрозе постојећи
темељи суседних објеката.
УДАЉЕНОСТ ОД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ - минимално удаљење од границе суседне парцеле
условљено је минималним удаљењем од суседних објеката.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА:
- на суседним парцелама
(бочне фасаде објекта са прозорима ниског парапета)..........................мин 1/2 висине вишег
објекта
- на суседним парцелама
(бочне фасаде објекта са прозорима високог парапета
или без прозора).......................................................................................мин 1/4 висине вишег
објекта
- на истој парцели.........................................................................................мин 2/3 висине вишег
објекта
4. Највећи дозвољени индекси:
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ:
А.1.2. ...... мах 4,0.
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ:
А.1.1. ..... мах 40% под објектима; мин 20% уређене, претежно компактне, зелене површине;
остало: саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање
високим зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10%
површине парцеле/грађевинског комплекса/блока/дела блока.
А.1.2. ..... мах 45% под објектима; мин 20% уређене, претежно компактне, зелене површине;
остало: саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање
високим зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10%
површине парцеле/грађевинског комплекса/блока/дела блока.
5
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5. Највећа дозвољена висина објеката:
Максимална висина објекта, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме
бити већа од 1,5 ширине регулације. Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме
прећи 1,5 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.
А.1.1. ..... мах П+15;
мах висина објекта: мах h=55м
А.1.2. ..... мах девет надземних етажа (П+8);
мах висина објекта
мах h=35м
6. Услови за изградњу других објеката на парцели:
У отвореним блоковима могућа је изградња више објеката на парцели под условом да сваки објекат
излази на јавну површину фронтом прописане ширине, уз задовољење свих осталих прописаних
параметара.
2.2.1.1.2. Правила за парцеле и објекте у мешовитим блоковима – зоне становања високих густина
А,1.3. (компактни и отворени) и А,2.1. (компактни и полуотворени)
1. Врста и намена објеката:
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - становање.
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ - услуге, пословање (уз градске саобраћајнице и градске магистрале
/према карти категоризације уличне мреже/ обавезно је пословање у приземљу или делу приземља ка
улици), објекти и површине јавних намена и инфраструктура.
НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ - све намене које могу да
угрозе животну средину и основну намену.
А.1.3: Постојећи и планирани вишепородични стамбени објекти у оквиру мешовитих (компактних и
отворених) блокова.
А.2.1: Породични или вишепородични стамбени објекти, слободностојећи или у низу (према
планираној типологији становања, или прилагођено претежном типу постојећих објеката у блоку), који
формирају мешовити (компактни и полуотворени) блок. У овим зонама могућа је интервенција у смислу
урбане обнове, уз могућност промене типа становања (породично у вишепородично) без промене
основне висинске и хоризонталне регулације.
2. Услови за формирање грађевинске парцеле:
МИНИМАЛНА ПОВРШИНА (НОВОФОРМИРАНЕ) ПАРЦЕЛЕ:
А.1.3: 2.000 m2;
А.2.1: 800 m2 - за вишепородичне стамбене објекте
са мах. индексом изграђености до 3,0;
600 m2 - за вишепородичне стамбене објекте
са мах. индексом изграђености до 2,6;
200 m2 - за породичне стамбене објекте
Због карактера парцелације појединих блокова, дозвољава се одступање у величини минималне
парцеле за вишепородичну стамбену изградњу у зонама становања типа А.2.1 до 2,5 % (за изградњу на
парцелама  800 м2, која уз дозвољено одступање износи  780 м2), а изузетно до 5 % (за изградњу на
парцелама  600 м2, која уз дозвољено одступање износи  570 м2). Овај проценат умањења се не
примењује код минималних парцела за угаоне објекте.
На постојећим катастарским парцелама површине мање од 200 m2 у зонама становања А.2.1, на
којима су легално изграђени породични стамбени објекти, дозвољава се изградња (уважавајући физичку
структуру контактног окружења) максималне спратности П+1, индекса изграђености до 1,0 и индекса
заузетости до 60%, под условом да паркирање возила и остали параметри буду задовољени. Уколико су
парцеле пре успостављања нове регулације имале површину  200м2, а сада имају површину 150-200м2,
на парцели ће се примењивати правила грађења дефинисана за минималну парцелу 200м2, а под условом
да парцела обликом и геометријом омогућава изградњу уз примену свих осталих правила грађења.
МИНИМАЛНА ПОВРШИНА парцеле за изградњу угаоног објекта у зонама становања А.2.1,
износи:
400 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 2,6;
600 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 3,0;
800 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 3,0+10%;
под условом да најмање једна граница угаоне парцеле излази на саобраћајницу у рангу сабирних
(према категоризацији уличне мреже из овог плана):
а)
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а ако једна страна излази на саобраћајницу у рангу градске магистрале или градске
саобраћајнице :
400 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 2,6;
600 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 3,0+10%;
800 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 3,0+15%;
400 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 2,4
600 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 2,8
800 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености 3,0+10%;
под условом да саобраћајница на коју излазе обе додирне/суседне границе угаоне парцеле има
коловоз ≥ 5,0м и да није слепа улица.
б)

МИНИМАЛНА ШИРИНА ФРОНТА ПАРЦЕЛЕ:
А.1.3: за слободностојеће објекте...........................................................................20,0 m;
А.2.1: за континуалне низове породичних и вишепородичних објеката............6,0 m;
за прекинуте низове и слободностојеће породичне стамбене објекте................10,0 m;
за прекинуте низове вишепородичних стамбених објеката.................................15,0 m;
за слободностојеће вишепородичне стамбене објекте...........................................20,0 m.
Ако је ширина фронта парцеле мања од 10м, а парцела није у зони објеката у континуалном низу,
дозвољено је градити двојне објекте, односно позиционирати објекат тако да додирује једну бочну међу
парцеле, по могућству ону где постоји суседни објекат на међи.
3. Хоризонтална регулација:
НАДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
А.1.3: за нову изградњу, грађевинске линије дефинише план грађевинских линија.
A.2.1: генерално, нови објекти се уклапају у постојећи блоковски систем.
ПОДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - може да одступа од надземне грађевинске линије у
оквиру парцеле, под условом да се, избором начина и коте фундирања новог објекта, на угрозе постојећи
темељи суседних објеката.
УДАЉЕНОСТ ОД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ:
А.1.3: минимално удаљење од границе суседне парцеле условљено је минималним удаљењем од
суседних објеката.
А.2.1: а) породични објекти:
- ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом < 1,60m - 2.50m;
- ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом  1.60m - 1.00m;
- код изградње објеката на граници са суседном парцелом, није дозвољено
формирање прозорских отвора.
б) вишепородични објекти и породични објекти максималне спратности:
- 1/4 висине објекта, али не мање од 4,00m, при чему се за постојећу изграђеност на
суседним парцелама мора обезбедити минимално удаљење од суседних објеката.
- уколико је постојећи суседни објекат удаљен од границе парцеле мање од
претходним ставом прописане вредности, меродавно је минимално удаљење од
суседног објекта.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА:
А.1.3: на суседним парцелама (бочне фасаде објекта
са прозорима ниског парапета) ................................................мин 1/2 висине вишег објекта
на суседним парцелама (бочне фасаде објекта
са прозорима високог парапета или без прозора).....................мин 1/4 висине вишег објекта
на истој парцели (наспрамне главне фасаде објекта)................ мин 2/3 висине вишег објекта
на истој парцели (наспрамне бочне фасаде објекта).................... .мин1/2 висине вишег објекта
А.2.1: а) на суседним парцелама (бочне фасаде објекта)
- мин 1/2 висине вишег објекта.
- мин 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 5,00м - ако је постојећи суседни
објекат (вишепородични обј. / породични обј. мах спратности), удаљен од границе
парцеле мање од прописаних вредности.
б) на истој парцели:
- мин 2/3 висине вишег објекта (наспрамне главне фасаде објекта)
- мин 1/2 висине вишег објекта (наспрамне бочне фасаде објекта)
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4. Највећи дозвољени индекси:
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ:
А.1.3: мах 3,4.
А.2.1: за вишепородичне објекте на парцелама величине  800m2 ........ мах 3,0.
за вишепородичне објекте на парцелама величине  600m2 ................. мах 2,6.
за породичне објекте....................................................................... мах 1,8.
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ:
А.1.3: мах 50% под објектима; мин 20% уређене, претежно компактне, зелене површине; остало
- саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање високим
зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10% површине парцеле.
А.2.1: за вишепородичне објекте
на парцелама величине  800m2...мах 50% под објектима; мин 10% уређене, претежно
компактне, зелене површине; остало саобраћајне површине и паркинг
простори, уз обавезно озелењавање
високим зеленилом и обезбеђење
пропусности ових површина на мин
10% површине парцеле.
за вишепородичне објекте на
парцелама величине 600-800m2......мах 55% под објектима; мин 10% уређене, претежно компактне, зелене
површине; остало - саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање високим
зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10% површине парцеле.
за породичне објекте...........................мах 60% под објектима.
Највећи дозвољени индекси за угаони објекат износе:
а) Из = 70%,
Ии = 2,6
за минималну парцелу од 400 м²,
Ии = 3,0
за минималну парцелу од 600 м².
Ии = 3,0+10% за минималну парцелу од 800 м².
под условом да најмање једна граница угаоне парцеле излази на саобраћајницу у рангу сабирних
(према категоризацији уличне мреже из овог плана);
а ако једна граница излази на саобраћајницу у рангу градске магистрале или градске
саобраћајнице :
Ии = 2,6
за минималну парцелу од 400 м²,
Ии = 3,0+10%; за минималну парцелу од 600 м².
Ии = 3,0+15% за минималну парцелу од 800 м².
б) Из = 70%,
Ии = 2,4
за минималну парцелу од 400 м²,
Ии = 2,8
за минималну парцелу од 600 м².
Ии = 3,0+10% за минималну парцелу од 800 м².
под условом да саобраћајница на коју излазе обе суедне/додирне границе угаоне парцеле има
пун коловоз ≥ 5,0м и да није слепа улица.
5. Највећа дозвољена висина објеката:
Максимална висина објекта, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме
бити већа од 1,5 ширине регулације (1,25 ширине регулације стамбене улице). Уколико је грађевинска
линија повучена, висина објекта не сме прећи 1,5 растојања наспрамних грађевинских линија на
предметној саобраћајници (1,25 растојања наспрамних грађевинских линија на стамбеној улици).
А.1.3: мах седам надземних етажа (П+6) и
мах висина објеката:
до венца
мах h=24м
до венца повучене етаже
мах h=27м
до слемена
мах h=29м
А.2.1: за вишепородичне објекте:
- мах П+4 (пет надземних етажа) и
мах висина објеката:
- до венца
мах h=17м
- до венца повучене етаже
мах h=20м
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до слемена
мах h=22м
- мах П+5 (шест надземних етажа) дуж сабирних и градских улица и
мах висина објеката дуж сабирних улица,
до венца
мах h=20м
- до венца повучене етаже мах h=23м
- до слемена
мах h=25м
мах висина објеката дуж градских улица,
- до венца
мах h=21м
- до венца повучене етаже мах h=24м
- до слемена
мах h=26м
- мах П+6 (седам надземних етажа) дуж градских магистрала и
мах висина објеката:
- до венца
мах h=24м
- до венца повучене етаже мах h=27м
- до слемена
мах h=29м
за породичне објекте:
- мах П+3 (четири надземне етаже) и
мах висина објеката:
- до венца
- до венца повучене етаже
- до слемена

мах h=14м
мах h=17м
мах h=18м

6. Услови за изградњу других објеката на парцели:
У полуотвореном и отвореном блоку могућа је изградња више објеката на парцели под условом да
сваки објекат излази на јавну површину фронтом прописане ширине уз задовољење свих осталих
прописаних параметара.
Изградња другог објекта на парцели у компактном блоку, могућа је само под условом да та парцела
има излаз на две улице и задовољава остале прописане услове, или да представља
комплетирање/интерполацију у оквиру континуалног низа формираног у унутрашњости блока. Помоћни
и пратећи простори морају да буду искључиво у склопу основних објеката и не могу да се усагласе на
други начин.
2.2.1.1.3.

Правила за парцеле и објекте у мешовитим блоковима – зоне становања високих
густина А 2.2. (компактни, полуотворени и слободностојећи) и А 2.3. (компактни и
слободностојећи)

1. Врста и намена објеката:
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - становање.
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ - услуге, пословање (уз градске саобраћајнице и градске магистрале
/према карти категоризације уличне мреже/ обавезно је пословање у приземљу или делу приземља ка
улици), објекти и површине јавних намена, и инфраструктура.
НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ - све намене које могу да
угрозе животну средину и основну намену.
Породични или вишепородични стамбени објекти, слободностојећи или у низу (према планираној
типологији становања, или прилагођено претежном типу постојећих објеката у блоку), који формирају
мешовити блок - компактни /А.2.2, А.2.3/, полуотворени /А.2.2/, или слободностојећи /А.2.2, А.2.3/. У
овим зонама могућа је интервенција у смислу урбане обнове, уз могућност промене типа становања
(породично у вишепородично) без промене основне висинске и хоризонталне регулације.
2. Услови за формирање грађевинске парцеле:
МИНИМАЛНА ПОВРШИНА (НОВОФОРМИРАНЕ) ПАРЦЕЛЕ:
800 m2 - за вишепородичне стамбене објекте, са мах. индексом изграђености до 2,6 (за тип А.2.2),
т.ј. 2,4 (за тип А.2.3);
600 m2 - за вишепородичне стамбене објекте са мах индексом изграђености до 2,2 (за тип А.2.2.),
т.ј. 2,0 (за тип А.2.3.);
200 m2 - за породичне стамбене објекте
Због карактера парцелације појединих блокова, дозвољава се одступање у величини минималне
парцеле за вишепородичну стамбену изградњу до 2,5 % (за изградњу на парцелама  800 м2, која уз
дозвољено одступање износи  780 м2), а изузетно до 5 % (за изградњу на парцелама  600 м2, која уз
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дозвољено одступање износи  570 м2). Овај проценат умањења се не примењује код минималних
парцела за угаоне објекте.
На постојећим катастарским парцелама површине мање од 200 m2 на којима су легално
изграђени породични стамбени објекти, дозвољава се изградња (уважавајући физичку структуру
контактног окружења) максималне спратности П+1, индекса изграђености до 1,0 и индекса заузетости до
60%, под условом да паркирање возила и остали параметри буду задовољени. Уколико су парцеле пре
успостављања нове регулације имале површину  200м2, а сада имају површину 150-200м2, на парцели
ће се примењивати правила грађења дефинисана за минималну парцелу 200м2, а под условом да парцела
обликом и геометријом омогућава изградњу уз примену свих осталих правила.
МИНИМАЛНА ПОВРШИНА парцеле за изградњу угаоног објекта износи:
а)
зона А.2.2:
500 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,2;
600 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,6;
800 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,6+10%;
зона А.2.3:
500 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,0;
600 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,4;
800 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,4+10%;
под условом да најмање једна граница угаоне парцеле излази на саобраћајницу у рангу сабирних
(према категоризацији уличне мреже из овог плана):
б)

зона А.2.2.
500 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,2;
600 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,4;
800 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,6+10%;

зона А.2.3.
500 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 1,8;
600 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,2;
800 m2 - за објекте са мах. индексом изграђености до 2,4+10%;
под условом да саобраћајница на коју излазе обе суседне/додирне границе угаоне парцеле има
коловоз ≥ 5,0м, и да није слепа улица.
МИНИМАЛНА ШИРИНА ФРОНТА ПАРЦЕЛЕ:
- за континуалне низове породичних и вишепородичних објеката...............6,0 m;
- за прекинуте низове и слободностојеће породичне стамбене објекте.......10,0 m;
- за прекинуте низове вишепородичних стамбених објеката.........................15,0 m;
- за слободностојеће вишепородичне стамбене објекте..................................20,0 m.
Ако је ширина фронта парцеле мања од 10м, а парцела није у зони објеката у континуалном низу,
дозвољено је градити двојне објекте, односно позиционирати објекат тако да додирује једну бочну међу
парцеле, по могућству ону где постоји суседни објекат на међи.
3. Хоризонтална регулација:
НАДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - генерално, нови објекти се уклапају у постојећи
блоковски систем.
ПОДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - може да одступа од надземне грађевинске линије у
оквиру парцеле, под условом да се, избором начина и коте фундирања новог објекта, на угрозе постојећи
темељи суседних објеката.
УДАЉЕНОСТ ОД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ:
а) породични објекти:
- ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом < 1,60m - 2.50m;
- ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом  1.60m - 1.00m;
- код изградње објеката на граници са суседном парцелом, није дозвољено
формирање прозорских отвора.
б) вишепородични објекти и породични објекти максималне спратности:
- 1/4 висине објекта, али не мање од 4,00m, при чему се за постојећу изграђеност на
суседним парцелама мора обезбедити минимално удаљење од суседних објеката.
- уколико је постојећи суседни објекат удаљен од границе парцеле мање од
претходним ставом прописане вредности, меродавно је минимално удаљење од
суседног објекта.
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МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА:
а) на суседним парцелама (бочне фасаде објекта)
- мин 1/2 висине вишег објекта.
- мин 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 5,00м - ако је постојећи суседни
објекат (вишепородични обј./породични обј. мах спратности), удаљен од границе
парцеле мање од прописаних вредности.
б) на истој парцели:
- мин 2/3 висине вишег објекта (наспрамне главне фасаде објекта)
- мин 1/2 висине вишег објекта (наспрамне бочне фасаде објекта)
4. Највећи дозвољени индекси:
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ:
А.2.2: за вишепородичне објекте на парцелама величине  800m2 ......... мах 2,6.
за вишепородичне објекте на парцелама величине  600m2 .................. мах 2,2.
за породичне објекте........................................................................ мах 1,6.
А.2.3: за вишепородичне објекте на парцелама величине  800m2 .......... мах 2,4.
за вишепородичне објекте на парцелама величине  600m2 ................... мах 2,0.
за породичне објекте......................................................................... мах 1,6.
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ:
за вишепородичне објекте
на парцелама величине  800m2...мах 55% под објектима; мин 10% уређене, претежно
компактне, зелене површине; остало саобраћајне површине и паркинг
простори, уз обавезно озелењавање
високим зеленилом и обезбеђење
пропусности ових површина на мин
10% површине парцеле.
за вишепородичне објекте на
парцелама величине 600-800m2......мах 55% под објектима; мин 10% уређене,
претежно
компактне,
зелене
површине; остало - саобраћајне
површине и паркинг простори, уз
обавезно
озелењавање
високим
зеленилом и обезбеђење пропусности
ових површина на мин 10% површине
парцеле.
за породичне објекте..........................мах 60% под објектима.
Највећи дозвољени индекси за угаони објекат износе:
а) зона А.2.2:
Из = 70%,
Ии = 2,2 за минималну парцелу од 500 м²,
Ии = 2,6 за минималну парцелу од 600 м².
Ии = 2,6+10% за минималну парцелу од 800 м².
зона А.2.3:
Из = 70%,
Ии = 2,2 за минималну парцелу од 500 м²,
Ии = 2,4 за минималну парцелу од 600 м².
Ии = 2,4+10% за минималну парцелу од 800 м².
под условом да најмање једна граница угаоне парцеле излази на саобраћајницу у рангу сабирних
(према категоризацији уличне мреже из овог плана);
б) зона А.2.2:
Из = 70%,
Ии = 2,2 за минималну парцелу од 500 м²,
Ии = 2,4 за минималну парцелу од 600 м².
Ии = 2,6+10% за минималну парцелу од 800 м².
зона А.2.3:
Из = 70%,
Ии = 1,8 за минималну парцелу од 500 м²,
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Ии = 2,2 за минималну парцелу од 600 м².
Ии = 2,4+10% за минималну парцелу од 800 м².
под условом да саобраћајница на коју излазе обе додирне/суседне границе угаоне парцеле има
коловоз ≥ 5,0м и да није слепа улица.
5. Највећа дозвољена висина објеката:
Максимална висина објекта, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме
бити већа од 1,5 ширине регулације (1,25 ширине регулације стамбене, сабирне или градске улице).
Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме прећи 1,5 растојања наспрамних
грађевинских линија на предметној саобраћајници (1,25 растојања наспрамних грађевинских линија на
стамбеној, сабирној или градској улици).
Највећа дозвољена висина објеката је:
1) за вишепородичне објекте:
мах П+3 (четири надземних етажа).
мах висина објеката:
- до венца
мах h=14м
- до венца повучене етаже
мах h=17м
- до слемена
мах h=19м
мах П+4 (пет надземних етажа) дуж сабирних и градских улица.
мах висина објеката дуж сабирних улица,
- до венца
мах h=17м
- до венца повучене етаже
мах h=20м
- до слемена
мах h=22м
мах висина објеката дуж градских улица,
- до венца
мах h=18м
- до венца повучене етаже
мах h=21м
- до слемена
мах h=23м
мах П+5 (шест надземних етажа) дуж градских магистрала - А.2.3.
мах висина објеката
- до венца
мах h=21м
- до венца повучене етаже
мах h=24м
- до слемена
мах h=26м
мах П+6 (седам надземних етажа) дуж градских магистрала - А.2.2.
мах висина објеката:
- до венца
мах h=24м
- до венца повучене етаже
мах h=27м
- до слемена
мах h=29м
2) за породичне објекте:
мах П+2 (три надземне етаже)
- А.2.3.
мах висина објеката:
- до венца
- до венца повучене етаже
- до слемена
мах П+3 (четири надземне етаже) - А.2.2.
мах висина објеката:
- до венца
- до венца повучене етаже
- до слемена

мах h=11м
мах h=14м
мах h=15м
мах h=14м
мах h=17м
мах h=18м

6. Услови за изградњу других објеката на парцели:
У полуотвореном блоку, могућа је изградња више објеката на парцели под условом да сваки објекат
излази на јавну површину фронтом прописане ширине уз задовољење свих осталих прописаних
параметара.
Изградња другог објекта на парцели у компактном блоку или блоку слободностојећих објеката,
могућа је само под условом да та парцела има излаз на 2 улице и задовољава остале прописане услове,
или да представља комплетирање/интерполацију у оквиру континуалног низа формираног у
унутрашњости блока. Помоћни и пратећи простори морају да буду искључиво у склопу основних
објеката и не могу да се усагласе на други начин.
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Правила за парцеле и објекте у мешовитим блоковима у којима се врши урбана
реконструкција - зоне становања високих густина А 2. (компактни, отворени,
полуотворени и слободностојећи)

1. Врста и намена објеката:
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - становање.
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ - услуге, пословање, објекти и површине јавних намена, и
инфраструктура
НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ - све намене које могу да
угрозе животну средину и основну намену
Урбана реконструкција (трансформација А.2 у А.1) обухвата зоне становања густине А.2 (А.2.1.
А.2.2. и А.2.3.), у којима је могућа интервенција у смислу комплетне трансформације блока, дела блока
или урбанистичке целине у тип становања А.1 (А.1.1, А.1.2, и А.1.3.). Ова трансформација може да се
врши у свим зонама становања густине А.2. (изузев у зонама са посебним режимима заштите
непокретних културних добара), према одговарајућим правилима грађења. Могућа је урбана
реконструкција (трансформација) целог блока или дела блока. У оба случаја обавезна је израда
Урбанистичког пројекта уз анализу организације парцеле и утицаја на суседне парцеле и објекте, уз
обезбеђење услова становања основног типа у просторном и функционалном контакту објеката.
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.1.
Вишепородични стамбени објекти у оквиру отворених блокова/делова блокова, са могућом
изградњом пословних анекса ниже спратности (до П+2).
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.2.
Вишепородични стамбени објекти у оквиру отворених блокова/делова блокова.
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.3.
Вишепородични стамбени објекти у оквиру мешовитих (компактних и отворених) блокова/делова
блокова.
2. Услови за формирање грађевинске парцеле:
Парцеле у отвореним блоковима могу да се формирају на земљишту испод објекта, као земљишту за
редовну употребу објекта 6.
Парцеле у мешовитим блоковима могу да се формирају јединствено на нивоу блока/дела блока који
се трансформише.
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.3.
- Минимална површина новоформиране парцеле ............................... 2.000 m2
- Минимална ширина фронта парцеле за слободностојеће објекте ... 20,0 m
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.2.
- Минимална површина новоформиране парцеле ............................... 4.000 m2
- Минимална ширина фронта парцеле за слободностојеће објекте ... 30,0 m
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.1.
- Минимална површина новоформиране парцеле ................................ 5.000 m2
- Минимална ширина фронта парцеле за слободностојеће објекте .... 30,0 m
3. Хоризонтална регулација:
НАДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - дефинисана је планом грађевинских линија.
ПОДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - може да одступа од надземне грађевинске линије у
оквиру парцеле, под условом да се, избором начина и коте фундирања новог објекта, на угрозе постојећи
темељи суседних објеката.
УДАЉЕНОСТ ОД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ:
Минимално 1/4 висине објекта, при чему се за постојећу изграђеност на суседним парцелама мора
обезбедити минимално удаљење од суседних објеката.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА:
- на суседним парцелама (бочне фасаде објекта) ................................. мин 1/2 висине вишег
објекта.
- на истој парцели или у блоку (код реконструкције целог блока........... мин 2/3 висине вишег
објекта.

6

чл. 70 Закона о планирању и изградњи, "Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС.

26. децембар 2014. године.

Службени лист града Крагујевца

Број 47 – Страна 127

4. Највећи дозвољени индекси:
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.3.
- индекс изграђености ......... мах 3,4
- индекс заузетости парцеле:
- мах 50% под објектима.
- мин 20% уређене, претежно компактне, зелене површине .
- остало: саобраћајне површине и паркинг простори уз обавезно озелењавање високим
зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10% површине парцеле.
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.2.
- индекс изграђености ......... мах 4,0
- индекс заузетости парцеле:
- мах 45% под објектима.
- мин 20% уређене, претежно компактне, зелене површине .
- остало: саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање високим
зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10% површине парцеле.
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.1.
- индекс изграђености....мах 3,6 (изузетно 4,0 у блоковима са пратећим објектима спратности до
П+2).
- индекс заузетости парцеле:
- мах 40% под објектима
- мин 20% уређене, претежно компактне, зелене површине
- остало: саобраћајне површине и паркинг простори. уз обавезно озелењавање високим
зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10% површине парцеле.
5. Највећа дозвољена висина објеката:
Максимална висина објекта, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме
бити већа од 1,5 ширине регулације. Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме
прећи 1,5 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.3.
- спратност мах седам надземних етажа (П+6).
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.2.
- спратност мах девет надземних етажа (П+8).
ТРАНСФОРМАЦИЈА А.2. У А.1.1.
- спратност мах П+15.
6. Услови за изградњу других објеката на парцели:
У отвореном блоку могућа је изградња више објеката на парцели под условом да сваки објекат излази
на јавну површину фронтом прописане ширине уз задовољење свих осталих прописаних параметара.
Изградња другог објекта на парцели у мешовитом блоку, могућа је само под условом да та парцела
има излаз на 2 улице и задовољава остале прописане услове. Помоћни и пратећи простори морају да буду
искључиво у склопу основних објеката и не могу да се усагласе на други начин.
2.2.1.1.5. Правила за парцеле и објекте у зонама породичног становања – зоне становања средњих
густина Б 1.1. (слободностојећи објекти)
1. Врста и намена објеката:
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - становање.
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ - услуге, пословање, објекти и површине јавних намена, и
инфраструктура
НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене које могу да
угрозе животну средину и основну намену
Зона Б.1.1. обухвата зоне ширег градског језгра које се од зона А.2. шире кроз изграђене блокове
становања на индивидуалним парцелама - становање резиденцијалног типа на парцелама у формираним
блоковима (насеља "21. октобар" и "Стара Радничка Колонија"). Подразумева изградњу претежно
породичних слободностојећих стамбених објеката без промене основне (преовлађујуће) висинске и
хоризонталне регулације.
2. Услови за формирање грађевинске парцеле:
МИНИМАЛНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛА:
200 м2 ... за породични стамбени објекат
1000 м2 ... за вишепородични стамбени објекат.
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На постојећим катастарским парцелама површине мање од 200 м2, на којима су легално изграђени
породични стамбени објекти, дозвољава се изградња (уважавајући физичку структуру контактног
окружења) максималне спратности П+1, индекса изграђености до 1,0 и индекса заузетости до 60%, под
условом да паркирање возила и остали параметри буду задовољени. Уколико су парцеле пре
успостављања нове регулације имале површину  200м2, а сада имају површину 150-200м2, на парцели
ће се примењивати правила грађења дефинисана за минималну парцелу 200м2, а под условом да парцела
обликом и геометријом омогућава изградњу уз примену свих осталих правила.
МИНИМАЛНА ШИРИНА ФРОНТА ПАРЦЕЛЕ:
- слободностојећи вишепородични стамбени објекти ... 20,00 м
- слободностојећи породични стамбени објекти ............ 10,00 м
3. Хоризонтална регулација:
НАДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - дефинисана планом грађевинских линија.
ПОДЗЕМНА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА - може да одступа од надземне грађевинске линије у
оквиру парцеле, под условом да се избором начина и коте фундирања новог објекта, на угрозе постојећи
темељи суседних објеката.
УДАЉЕНОСТ ОД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ:
а) породични објекти:
- ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом < 1,60m - 2.50m;
- ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом  1.60m - 1.00m;
- код изградње објеката на граници са суседном парцелом, није дозвољено
формирање прозорских отвора.
б) вишепородични објекти и породични објекти максималне спратности:
- 1/4 висине објекта, али не мање од 4,00m, при чему се за постојећу изграђеност на
суседним парцелама мора обезбедити минимално удаљење од суседних објеката.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА:
а) на суседним парцелама (бочне фасаде објекта)
- мин 1/2 висине вишег објекта.
б) на истој парцели:
- мин 2/3 висине вишег објекта (наспрамне главне фасаде објекта)
- мин 1/2 висине вишег објекта (наспрамне бочне фасаде објекта)
4. Највећи дозвољени индекси на грађевинској парцели:
Индекс изграђености:
- за вишепородичне објекте ... мах 2,0.
- за породичне објекте ........... мах 1,4.
Индекс заузетости:
- за вишепородичне објекте... мах 55% под објектима; мин 15% уређене зелене површине;
остало - саобраћајне површине и паркинг простори.
- за породичне објекте ........... мах 60% под објектима.
5. Највећа дозвољена висина објеката:
Максимална висина објекта, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме
бити већа од 1,0 ширине регулације. Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме
прећи 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.
- за вишепородичне објекте...мах П+3 (четири надземних етажа)
мах висина објеката:
- до венца
мах h=14м
- до венца повучене етаже
мах h=17м
- до слемена
мах h=19м
- за породичне објекте............мах П+2 (три надземне етаже)
мах висина објеката:
- до венца
мах h=11м
- до венца повучене етаже
мах h=14м
- до слемена
мах h=15м
6. Услови за изградњу других објеката на парцели:
Могућа је изградња више породичних објеката на парцели под условом да се задовоље сви
прописани параметри.
Изградња другог вишепородичног објекта на парцели могућа је само под условом да та парцела
има излаз на 2 улице. Помоћни и пратећи простори обезбеђују се искључиво у склопу основних објеката.
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2.2.1.1.6. Правила за парцеле и објекте у зонама пословања – зоне централних функција
1. Врста и намена објеката:
ДОМИНАНТНА НАМЕНА – пословање, (објекти су пословни ако имају више од 50% површине
намене пословања)
ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ - становање високих густина (у зонама пословања, становање као пратећа
намена или посебан вид пословног становања је могуће од друге надземне етаже објекта), објекти и
површине јавних намена, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене које могу да
угрозе животну средину и основну намену
Ове зоне уређују се према карактеру програма и локације, односно суседних зона становања.
2. Услови за формирање грађевинске парцеле:
Минимална површина и ширина фронта парцеле одређују се:
- у зависности од специфичности и функције самог објекта/локације (без ограничења датих за
суседне зоне становања);
- у зависности од типа становања у непосредном окружењу.
3. Хоризонтална регулација:
Хоризонтална регулација се дефинише планом грађевинских линија.
4. Највећи дозвољени индекси:
Уколико се услови за формирање грађевинске парцеле одређују према типу становања у непосредном
окружењу, и максимални индекси (изграђености и заузетости) одређују се на овај начин.
Уколико се услови за формирање грађевинске парцеле одређују у зависности од специфичности и
функције самог објекта/локације (без ограничења датих за суседне зоне становања), могући су и већи
индекси заузетости (до 80%), при чему је максимална спратност Пв + 3, уколико су задовољени остали
услови (индекс изграђености одређен према типу становања у непосредном окружењу; прописана
удаљеност од суседних објеката и др.) и при томе није угрожена основна намена, јавни интерес и
функционисање самог објекта.
5. Највећа дозвољена висина објеката:
Основи показатељ максималне висине објеката је растојање наспрамних грађевинских линија. За
сваки конкретан случај, максимална висина објекта, одређује се према правилима за суседну стамбену
зону. Спратност одговара максималној спратности суседне зоне становања и одређује се у зависности од
намене објекта и врсте пословања.
Препоручује се анализа урбане форме зона пословања (као специфичне концентрисане урбане зоне)
које нису предвиђене за даљу планску разраду (плановима детаљне регулације и урбанистичким
пројектима), са циљем да се испитају врсте интервенције, капацитети локације, уклапање у амбијент и
др. Анализа парцеле, низа, потеза, дела блока, блока или ширег захвата, се врши у складу са програмом
изградње, наменом објеката и уређењем земљишта.
6. Услови за изградњу других објеката на парцели:
Могућа је изградња више објеката на парцели под условом да се задовоље сви прописани параметри.
Помоћни и пратећи простори обезбеђују се искључиво у склопу основних објеката.
2.2.1.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
БЛОК Ц 1.1.
Постојећи стамбени објекат на кп.бр.4037/1, уз Улицу Љубичину надоградити до спратности П+4
(висинско усклађивање са објектом "Центротекстила"). Објекат је могуће проширити до границе са
суседном парцелом како би се обезбедило формирање уличног низа са планираном изградњом према
угаоном делу планираних саобраћајница.
Изградњу пословно-стамбеног низа према Улици Милутина Марковића и интерној саобраћајници
(кп.бр.4047/1), реализовати као блоковску изградњу у складу са дефинисаном зоном изградње.
Спратност објеката је Пв+4. Галерију пројектовати на начин да површина галерије не прелази 75%
површине приземља и на дистанци од уличне фасаде, како би део високог приземља према улици био са
пуном висином.
Нивелационо, приземна етажа мора бити у нивоу тротоара до максималних +30 cm, уз посебну напомену
да степенишни простор и рампе морају бити пројектоване у оквиру основног габарита и ликовног
концепта фасадног платна планираних објеката.
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БЛОК Ц 1.2.
На угаоној позицији планирана је изградња пословног објекта са основном наменом: јавна гаража и
пратеће пословање, спратности Пв+3. Приликом пројектовања објекта, посебну пажњу посветити
контактим елементима према постојећем "Заставином" солитеру (остварити је искључиво у деловима
фасаде без прозорских отвора у нивоу првог спрата).
БЛОК Ц 1.3.
Специфичност овог блока јесу куле и једна групација наслеђеног грађевинског фонда у делу од
Ул.Љубичине до Лепеничког булевара, непосредно уз "Заставин" солитер, која је са просторноархитектонских аспеката, неадекватна и непримерена локацији. У складу са поменутим кулама у блоку,
планирана је изграња нове куле, на постојећим парцелама мешовите намене, неадекватног грађевинског
фонда. У оквиру планиране куле могуће је реализовати све постојеће делатности, али и проширење
пеограма новим видовима пословања, становања и других централних функција. За изградњу нове куле
дефинисана је зона изградње, док је простор ван дефинисане зоне резервисан за реализацију паркинг
простора који ће покрити део потреба планираног објекта. Додатне капацитете паркирања могуће је
остварити на нивоу подземне гараже. Спратност куле је П+13, намена пословна или стамбено-пословна.
Хотел Крагујевац:
Намена: пословање - угоститељство.
Хоризонтална регулација: Постојећи грађевински фонд представља заокружену урбанистичку и
функционалну целину. Према Ул.Краља Петра I дата је могућност доградње анекса до грађевинске
линије постојећег анекса (према графичком прилогу) уз архитектонско усаглашавање. Према осталим
(суседним) површинама задржавају се постојеће линије изградње. Објекат техничког блока је могуће
доградити до основног објекта хотела и надградити за једну етажу, а за потребе техничког простора и
паркирања.
Паркирање је могуће организовати и у подземној етажи парцеле хотела.
Висинска регулација: Основни објекат је могуће реконструисати уз задржавање постојеће спратности
(По+П+Мез+8). Дограђени анекс према Ул.Краља Петра I је спратности Пв. Објекат техничког блока је
спратности мах П+1.
Материјализација: С обзиром на значај ове структуре, као доминантог висинског репера у визуелном
доживљају захвата, потом на његов положај у централном градском ткиву, неопходно је приликом било
каквих грађевинских радова користити квалитетне и трајне материјале, уз адекватно ликовно и естетско
обликовање.
Зеленило: мин 10%.
Обзиром на реперни положај и значај локације, уређење парцеле и архитектонско обликовање објекта је
могуће дефинисати на основу конкурса а у оквиру регулационих елемената дефинисаних планом.
БЛОК Ц 1.4.
У оквиру нижих постојећих објеката могуће су грађевинске интервенције у циљу повећања просторног
капацитета, надзиђивањем и висинским усклађивањем са објектима "Стара пошта" (кп.бр. 4019) и
"Банка" (кп.бр. 4020), како би се у Улици Kраља Петра I реализовао уређени улични низ спратности П+3.
Део целине према Лепеничком булевару, на кп.бр. 4023, ускладити са објектом на кп.бр. 4022/2,
изградњом новог пословно-стамбеног објекта до спратности П+5.
БЛОК Ц 2.1.
У оквиру блока су интервенције врло ограничене и односе се на следеће објекте:
- објекат на кп.бр. 4001/4, 4001/5 и 4001/6, има могућност повећање спратности до Пв+6 у оквиру
постојећих габарита
- планирати објекат поред објекта "Нова пошта", а уз Ул. Гајево сокаче, формирањем јединствене
грађевинске структуре у оквиру дефинисане зоне изградње. Намена планираних објеката је
пословање са становањем као пратећом функцијом, а на кп.бр. 4015/1 могућа је и изградња објекта
вишеетажне гараже. Спратност планираних објеката је П+4.
БЛОК Ц 2.2.
Грађевинска стуктура предметног блока у делу према Ул. Зорана Ђинђића и Тргу Народног фронта,
представља целовиту и дефинисану целину, и као таква не подразумева значајније интервенције, изузев у
делу повећања квалитативних и функционалних карактеристика. Потез према Улици Краља Петра I је у
посебном режиму заштите. Централни део блока и потез до Ул.Саве Ковачевића су апсолутно
непримерени централној зони града и савременим условима пословања и становања, па се у целини
мењају, у складу са следећим правилима:
- намена потеза уз Ул. С.Ковачевића и Ул. Краља Петра I је пословно-стамбена, са тенденцијом
повећања процента заступљености пословног простора у односу на стамбени.
- спратност објеката: постојећи објекти према Тргу Народног фронта и Ул.З.Ђинђића задржавају
постојећу спратност (П+5, односно П+3). Уз Ул. С.Ковачевића планирана је изградња нових објеката
(П+5). У случају изградње објеката у централном делу блока, максимална спратност је П+2. Потез уз
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Ул. Краља Петра I, који је у посебном режиму заштите, задржава постојећу уличну фасаду, уз
могућност реконструкције, доградње и надзиђивања дворишног дела, према условима надлежне
службе заштите.
- у делу парцела према средини блока, није дозвољено ограђивање. Слободни део парцеле уредити и
опремити зеленилом и урбаним мобилијаром
- простор између планираних објеката мора бити нивелационо, функционално и обликовно усклађен, и
као такав представља простор пешачких комуникација, уређеног зеленила и слободних површина.
- у оквиру приземних етажа планираних објеката, потребно је оставити пасаже за пешачку
комуникацију и повезивање са унутрашњим делом блока.
- за овај блок планирана је израда урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат је могуће радити на
нивоу једне парцеле, уз обавезу обрађивача да анализира све утицаје планиране изградње на
непосредно окружење и физичку структуру у блоку, како би простор био сагледив као јединствена
амбијентална целина.
- до израде урбанистичких пројеката, на постојећим објектима могуће је текуће и инвестиционо
одржавање, побољшање конструктивних и функционалних карактеристика објеката. Повећање
просторних капацитета је могуће реализовати трансформацијом таванских или поткровних етажа у
стамбене или пословне намене.
БЛОК Д 1.1.
У складу са постојећим ограничењима (непокретна културна добра уз Ул. Светозара Марковића),
присутним и планираним наменама и значајем локације, дата је могућност формирања низа стамбено
пословне намене у унутрашњости блока, на дистанци од 10 м од заштићених објеката уз Ул.
С.Марковића.
ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ И ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Обзиром на ширину регулационих профила и значај, тј. ранг саобраћајница, величина грађевинске
парцеле са излазним фронтом на градске магистрале (улице Кнеза Милоша, Кнеза Михаила, Радоја
Домановића, Потпоручника Говедарице,Драгослава Срејовића, Милована Гушића, Булевар краљице
Марије и Змај Јовина) и градске саобраћајнице (улице Краља Александра I Карађоревића, Николе
Пашића, Косовска, Јована Ристића, Париске Комуне, Даничићева-од кружног тока до Булевара Краљице
Марије ) у зони становања А.2.1. и планираној изградњи у континуалном низу (према типологији
становања) за изградњу вишепородичних објеката може бити до 20% мања у односу на минималне
прописане за предметну зону (што представља минималне површине 640м2 односно 480м2) уз
максималне урбанистичке параметре дефинисане општим правилима за припадајуће зоне густине А.2.1
(Ии= 3,0 за површину парцеле ≥ 640м2, и Ии=2,6 за површину парцеле ≥ 480м2; Из=мах 55%).
Због приоритета реализације и значајног проширења регулације градске магистрале –Ул.Милована
Гушића, величина грађевинске парцеле за изградњу вишепородичних објеката са излазним фронтом на
магистралу може се додатно умањити до минималних површина 550м2 односно 400м2. У овом случају
обрачун параметара изградње тј. БРГП објеката се дефинише применом корективног фактора 0,5,на
следећи начин:
БРГП = П х Ии- (Пмин -П)хИих0,5
БРГП= бруто развијена грађевинска површина, тј. максимални капацитет изградње на
предметној парцели (м2)
П= површина предметне парцеле (550м2 ≤ П ≤ 640м2 односно 400м2 ≤ П ≤ 480м2)
Пмин =минимална површина парцела уз градске магистрале и саобраћајнице
(640м2 односно 480м2)
Ии= одговарајући Индекс изграђености за зону густина А.2.1.
(Ии=3,0 за парцеле 550м2 ≤ П ≤ 640м2 односно
Ии=2,6 за парцеле 400м2 ≤ П ≤ 480м2 )
0,5 =корективни фактор
Максимална спратност планираног низа вишепородичних објеката дуж градских магистрала је П+6, а
у блоку Н.3.1 (блок између улица Змај Јовине, Гушићеве и Јована Цвијића кп.бр. 3327-3335) где се
формира "уски" низ максимална спратност планираног низа вишепородичних објеката је П+4.
Максимална спратност планираног низа вишепородичних објеката дуж градских саобраћајница је
П+5.
У свим наведеним случајевима за угаоне објекте примењују се правила грађења дефинисана у
поглављу 2.2.1.1. Општа правила грађења
У свим наведеним случајевима обавезна је примена свих осталих правила дефинисаних општим
правилима грађења за зону густина А.2.1 (поглавље 2.2.1.1. Општа правила грађења)
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Реализација вишепородичних објеката на потезима ових саобраћајница је могућа на свим појединачним
грађевинским парцелама дефинисане минималне површине, независно од степена реализације блока, а
принцип интерполације се примењује према поглављу 2.2.1.1. Општа правила грађења
2.3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
У складу са Законом о планирању и изградњи, спровођење Плана генералне регулације врши се на
основу правила уређења, правила и мера заштите, и правила грађења, како је дефинисано Планом.
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се:
А. Плановима детаљне регулације:
А.1. Израдом Планова детаљне регулације:
 Израда планова детаљне регулације обухвата целе блокове: А.2.1, А.2.2, А.2.3, А.1.1,
А.1.2, А.1.3, А.1.4, А.1.5, А.1.6, А.1.7, А.1.8, А.1.9, F.1.1 и C.1.2; и делове блокова
C.1.3, C.2.1. и C.2.2.
 Површине обухвата планова детаљне регулације приказане су на графичком прилогу
Карта спровођења са типологијом становања, 1:2500.
 Рок израде планова детаљне регулације је 24 месеца од дана објављивања Плана
генералне регулације у "Службеном листу града Крагујевца".
 У оквиру наведених обухвата није могућа фазна израда планова детаљне регулације.
 До доношења наведених планова детаљне регулације није дозвољено издавање
локацијске дозволе у обухвату Планова
 Правила уређења и грађења утврђена овим Планом су основ и смерница за израду
наведених планова.
 У обухвату планираном за израду планова детаљне регулације не примењују се
регулациони елементи приказани на графичким прилозима ПГР-а. Графички прикази
ових елемената су смерница за израду планова детаљне регулације.
 Израда планова детаљне регулације је могућа и у свим зонама у којима се за то укаже
потреба, у смислу промене регулације саобраћајница/јавних површина дефисаних
овим планом, као и за дефинисање нових саобраћајница/јавних површина. У том
случају, план детаљне регулације може да се ради само за читаву урбанистичку
подцелину или грађевински блок; у изузетним случајевима обухват плана може бити
и мањи и одређује се анализом.
А.2. Важећим плановима генералне и детаљне регулације:
 Важећи планови детаљне регулације обухватају блокове: А.1.1, А.1.2, А.1.3, А.1.4,
А.1.5, А.1.6, А.1.7, А.2.3., В.1.1, В.1.2, В.1.3, В.1.4, В.2.1 и К.2.9.
 Важећи планови генералне регулације обухватају блок: H.5.2.
 Површине обухвата важећих планова генералне и детаљне регулације приказане су на
графичком прилогу Карта спровођења са типологијом становања, 1:2500:
- План детаљне регулације "Продор" ("Службени лист града Крагујевцa" бр.11/06).
- План детаљне регулације "Стамбени блок Колонија - Зидане бараке" ("Службени
лист града Крагујевцa" бр.7/07).
- Измена и допуна дела Плана детаљне регулације "Продор" у Крагујевцу ("Службени
лист града Крагујевцa" бр.34/12).
- ПДР дела насеља "Стара Варош" у Крагујевцу - потез "Стари срез" ("Службени лист
града Крагујевцa" бр.14/14).
- ПГР "Насеља Вашариште" у Крагујевцу ("Службени лист града Крагујевцa"
бр.30/14).
 Спровођење у границама обухвата наведених планова вршиће се на основу правила
уређења, правила и мера заштите, правила грађења и регулационих елемената
дефинисаних тим плановима.
Б. Урбанистичким пројектима:
 Површине за које је прописана обавеза израде урбанистичких пројеката приказане су
на графичком прилогу Карта спровођења са типологијом становања, 1:2500.
 Ово обухвата делове или целе блокове: В.2.1, В.2.2, C.1.1, C.1.4, C.2.1, C.2.2, C.3.3,
D.1.1, D.1.2, D.3.2, E.3.4, G.2.6, H.1.1, H.2.1, H.2.2, H.4.3, I. 1.1, J. 4.1, K.1.4, K.2.7,
L.1.1, M.4.2.
 Урбанистички пројекти раде се у складу са обавезама датим кроз правила уређења и
грађења за одређене зоне и намене, а за јавне намене и у складу са нормативима и
прописима за одговарајућу јавну намену.
 Урбанистички пројекти се могу радити и за сложене програме пословања и услуга,
вишепородично становање, објекте у зони урбанистичких мера заштите, као и за све
намене за које се установи обавеза израде одговарајућих елабората заштите (на основу
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претходно прибављеног мишљења и одлуке надлежног органа). Урбанистичким
пројектом се може предвидети фазна изградња, уз обезбеђење минималног степена
комуналне опремљености, капацитета паркирања и услова и мера заштите у првој
фази.
В. Уз обавезу расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса:
За значајније програме изградње и уређења грађевинског земљишта, као и значајне урбанистичке
целине и потезе, овим планом се одређује обавеза расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса.
Ово се посебно односи на део планског обухвата, чије се спровођење врши израдом планова детаљне
регулације, а нарочито на простор касарне "Војвода Радомир Путник" (блок F.1.1). Конкретни обухват
израде, као и врста, облик и предмет конкурса дефинисаће се плановима детаљне регулације, односно
програмом конкурса, расписаном према важећем Правилнику о начину и поступку за расписивање и
спровођење урбанистичко-архитектонских конкурса ("Сл. гласник РС", бр. 58/2012).
Г. Директно на основу правила уређења, правила и мера заштите, и правила грађења
дефинисаних овим Планом, за све намене и површине које нису обухваћене плановима
детаљне регулације и урбанистичким пројектима:
Директно спровођење Плана генералне регулације врши се издавањем Локацијске дозволе, у складу
са Законом.
Спровођење Плана могуће је вршити директно, уколико је локација уређена и регулисана, тј. има
обезбеђен минимални степен комуналне опремљености дефинисан овим Планом.
Површине за које је планирано директно спровођење на основу правила уређења, правила и мера
заштите, и правила грађења овог Плана, дефинисане су графичким прилогом Карта спровођења са
типологијом становања, 1:2500.
Урбанистички планови у границама обухвата Прве измене и допуне ПГР "Центар - Стара Варош",
који се доношењем овог плана стављају ван снаге:
−

План детаљне регулације "Дела градског центра - блок Стара топлана у Крагујевцу"
("Службени лист град Крагујевцa" бр.31/10).
− План детаљне регулације "Блока Бранко Радичевић у Крагујевцу" ("Службени лист
град Крагујевцa" бр.27/09).
− План детаљне регулације "Дела градског центра - блок између Улица краља
Александра I Карађорђевића, Бранка Радичевића, др Илије Коловића, и кнеза Милоша
у Крагујевцу" ("Службени лист град Крагујевац" бр.23/11).
- део Плана детаљне регулације '' Милошев венац II'' ("Службени лист град Крагујевцa"
бр.11/06) у обухвату дефинисаном на граф. прилогу Спровођење и типологија
Динамика развоја у простору утврђује се на основу средњорочних и годишњих планова и
програма уређења простора и земљишта. Овом динамиком утврђују се и приоритети даље разраде, као и
приоритети у реализацији појединачних урбанистичких целина.
Приликом израде планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката неопходно је
испуњавање свих обавеза и критеријума који су дефинисани позитивном законском регулативом из
области управљања и заштите животне средине.
Израда планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката, њихов садржај и процедура
доношења, морају бити у складу са Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима.
Код спровођења плана, у зонама градитељског наслеђа обавезно је учешће, услови и сагласности
надлежног Завода за заштиту споменика културе. На угаоним парцелама са објектима који, с аспекта
заштите споменика културе, припадају категорији валоризованих објеката, могу се градити објекти на
грађевинској линији повученој у односу на планом дефинисану грађевинску линију, а на основу
претходно прибављеног мишљења и услова Завода за заштиту споменика културе.
Све постојеће градске одлуке треба усагласити са овим Планом или урадити нове према условима из
овог Плана.
При спровођењу Плана све конфликтне ситуације настале као последица неслагања између подлоге
на којој је рађен План и ситуације на терену решавати у складу са позитивном законском регулативом.
За све локације са стеченим обавезама по претходним урбанистичким плановима, носиоци
правоснажних дозвола могу захтевати њихову измену код Органа који их је издао, по законом
прописаном поступку. На тим локацијама се примењују правила грађења овог плана, која важе у зони у
којој се наведена локација налази.
Спровођење Плана обухвата и:

Број 47 - Страна 134

Службени лист града Крагујевца

26. децембар 2014. године.



трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја планског простора и редовно
извештавање локалне самоуправе.
 дефинисање развојних пројеката ради конкурисања код домаћих и европских фондова.
 покретање иницијативе за измену и допуну Плана генералне регулације, према
потреби.
Саставни део плана су следећи графички прилози:
I.
II.

ИЗВОД ИЗ ГУП КРАГУЈЕВАЦ 2015 - НАМЕНА ПОВРШИНА
ИЗВОД ИЗ ГУП КРАГУЈЕВАЦ 2015 - ГЕОЛОШКА ПОДЛОГА

1:10.000
1:10.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ
ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ ОСОВИНА СА ПОДЕЛОМ НА ЛИСТОВЕ
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА (лист 1-6)
ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНИЛО
ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
КАРТА СПРОВОЂЕЊА СА ТИПОЛОГИЈОМ СТАНОВАЊА

1: 2.500
1: 2.500
1: 2.500
1: 2.500
1: 1.000
1: 2.500
1: 2.500
1: 2.500
1: 2.500
1: 2.500

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ЦЕНТАР-СТАРА ВАРОШ»
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца».
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 350-994/14-I
У Крагујевцу 26.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Милан Урошевић,с.р.

