
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
Градска управа за имовинске послове,  
урбанизам, изградњу и озакоњење 
Број: XXX-12/2021-02 
Датум: 19. октобар 2021. године 
Трг Слободе број 3 
34000 Крагујевац 
 
 

Предмет: Обавештење о изради Урбанистичког пројекта за изградњу I фазе Северне 
обилазнице града Крагујевца 
 
Поштовани, 

Северна обилазница града Крагујевца је капитални објекат саобраћајне инфраструктуре 
који је Влада Републике Србије, закључком 05 број 351-4496-2021 од 20. маја 2021. 
године, препознала као пројекат од посебног републичког значаја.  

У току је израда Плана детаљне регулације Северне обилазнице који обухвата целу трасу 
обилазнице (који израђује ЈП Урбанизам - Kрагујевац) и Студије изводљивости са идејним 
пројектом (које израђује пројектантска кућа  "МХМ пројект" доо Нови Сад). 

Истовремено, на основу захтева града Крагујевца, Градска управа за развој и инвестиције 
број XXIV-33/2021 од 13. јула 2021. године, ЈП Урбанизам – Крагујевац je приступило 
изради Урбанистичког пројекта за изградњу I фазе Северне обилазнице града 
Крагујевца. Урбанистички пројекат се ради за изградњу објеката јавне намене за потребе 
утврђивања јавног интереса а у складу са чланом 60. став 2. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-
Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019-др. закон,9/2020 и 52/2021). Предмет 
израде Урбанистичког пројекта је I фаза Северне обилазнице града Крагујевца (брзе 
саобраћајнице) - деоница дужине око 5 km са петљом на укрштању са државним путем I Б 
реда број 24, и петљом на укрштању са општинским путем број 301 (наставак улице 
Душана Ђорђевића).  

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи и чланом 87. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 32/2019) обавештавамо Вас, као носиоца 
права на непокретности у обухвату/односно у непосредном суседству 
Урбанистичког пројекта,  да је израда предметног Урбанистичког пројекта у току. 

Такође, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи и чланом 91. и 93. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања, пре потврђивања Урбанистичког пројекта организује се јавна презентација 
Урбанистичког пројекта о чему (датум, време и место одржавања) ћете бити обавештени 
писаним путем. 
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