
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРУГОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРСТЕНА НА 

ДЕОНИЦИ ОД ПЕТЉЕ „МАГНОХРОМ” ПРЕКО КУЛАГИЋА АДЕ ДО ИБАРСКЕ 

МАГИСТРАЛЕ 

План детаљне регулације обухвата коридор „другог градског прстена” дужине око 7,5 километара на 

простору између аутопута Е761 у градском језгру и државног пута IБ реда број 22, као и земљиште 

непосредно уз коридор. Задатак ове саобраћајнице је опслуживање садржаја уз аутопут и 

накупљање токова за саобраћајни прикључак на аутопут. 

Општи циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

• дефинисање јавног интереса  

• боља саобраћајна повезаност 

• боља инфраструктурна опремљеност индустријске зоне.  

Траса саобраћајнице у обухвату плана пролази кроз земљиште различите намене и власничке 
структуре. Земљиште је углавном слободно без изграђених стамбених и пословних објеката. 

Укупна површина плана је око 132hа. 

 

Елаборат за Рани јавни увид можете преузети ОВДЕ. 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02.08.2019. године до 16.08.2019. 

године у згради Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1 (I улаз – 

приземље, канцеларија 2а), као и у просторијама ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

„Краљево“, из Краљева – Урбанистичкој служби, Улица Цара Лазара број 44. 

Потребне информације и стручну помоћ у току трајања раног јавног увида, а у вези са 

предложеним планским решењима, пружаће Одељење за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено – комуналне делатности градске управе града Краљева и ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Краљево“, из Краљева – Урбанистичка служба. 

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе, сугестије и друге 

значајне информације, у писаној форми, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. 

августом 2019. године, Одељењу за урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне 

http://www.direkcijakv.net/pdf/planovi2018/PDR%20GRADSKI%20PRSTEN%20SEVER%20RJU.pdf


делатности градске управе града Краљева, преко писарнице градске управе или преко ЈП за 

уређивање грађевинског земљишта „Краљево“. 

Примедбе и сугестије које евидентира носилац израде могу утицати на планска решења.  

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике 

Србије преко програма ЕУ ПРО. 

 


