
 

АНАЛИТИЧКО ДОКУМЕНТАЦИОНА 
ОСНОВА ПЛАНА 

1. Одлука о изради планског документа 

• Одлука о изради плана, број 350-120/2015 од 25.03.2015.г. 

2. Извод из графичког дела ГУП-а  Крушевац 2025 

• Извод из карте: Планиране претежне, допунске и пратеће намене по 
урбанистичким целинама, Р 1:10000 

3. Подаци и услови надлежних институција 

 
• ЈКП Водовод Крушевац, бр.50/2 од 29.04.2015 

• Електродистрибуција Д.О.О Крушевац, бр. 3227/3 од 15. 04. 2015 

• Телеком Србија,  извршна јединица Крушевац, бр. 135 808/11 - 2015 од 06.05.2015 

• ЈКП Градска топлана Крушевац, бр.4489 од 27.04.2015 

• Завод за заштиту споменика културе Краљево, бр. 535/2 од 11.05.2015 

• Министарство унутрашњих послова - сектор за ванредне ситуације  одељење у 
Крушевцу, бр. 07/19 317-85/15 од 16.04.2015 

• Републички сеизмолошки завод  Београд, бр. 02- 237 - -3/15 од 21.04.2015 

• Министарство пољопривреде и заштите животне средине Београд,  бр. 352-11-
03295/2015-14 од 23.04.2015 

• Министарство пољопривреде и заштите животне средине,  Агенција за заштиту 
животне средине Београд, бр. 748/2015 од 07.05.2015 

• Завод за заштиту природе Србије Београд, 03 бр. 020-7872 од 18.05.2015 

• ЈП Склоништа Београд,  бр. 42-5/15-1 од 15.04.2015 

• ЈП Путеви Србије Београд, бр. 953 - 8366 од 20.04.2015 

• Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије Београд,  бр. 5-3-09-
005872015-002 од 04.05.2015 



4.  Прибављене подлоге за израду плана 

• Катастарско топографски план, Р 1:250 

5. Извештаји Комисије за планове 

• Извештај о обављеном раном јавном увиду  

• Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана 

• Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана 

 

6. Мишљења надлежних органа и институција 

 
• Завод за заштиту споменика културе Краљево, бр. 1298/1 од 09.09.2015 

 

7. Закључак о исправци грешке 

 
• Закључак о исправци грешке у плану детаљне регулације „Народни универзитет“ у 

Крушевцу, донет на седници Скупштине града одржаној 27.11.2015.г. и објављеној 
у „Службеном листу града Крушевца“, бр.8/2015. 
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