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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 4. 
   

Члан 7. мења се и гласи: 
 

"Члан 7. 
 

Средства текуће буџетске резерве у износу од 
10.000.000 динара, користиће се на основу решења о 
употреби текуће буџетске резерве које на предлог 
Одсека за финансије, привреду и екологију, доноси 
градоначелник. 

Средства сталне буџетске резерве у износу од 
5.000.000 динара, користиће се у отклањању последица 
ванредних околности, као што су поплава, суша, 
земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, 
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и 
друге елементарне непогоде, односно других 
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске 
резерве доноси градоначелник, на предлог Одсека за 
финансије, привреду и екологију. " 

 
Члан 5. 

 
Члан 8. мења се и гласи: 

 
"Члан 8. 

 
Пренета средства из 2011. године са рачуна 

извршења буџета у 2012. годину у износу од 17.137.350 
динара трошиће се по позицијама: 

 
- 68 – Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других природних 
узрока у оквиру Превенције и отклањања последица 
елементарних непогода и других ванредних ситуација у 
износу од 700.000 динара; 

 
- 148 – Трошкови путовања у оквиру индиректног 

корисника Народна библиотека у износу од 95.548 
динара; 

 
- 149 – Услуге по уговору, у оквиру индиректног 

корисника Народна библиотека у износу од 133.778 
динара; 

 
- 159 – Стални трошкови, у оквиру индиректног 

корисника Народни музеј у износу од 5.000 динара; 
 
- 160 – Трошкови путовања, у оквиру индиректног 

корисника Народни музеј у износу од 37.045 динара; 
 
- 161 – Услуге по уговору, у оквиру индиректног 

корисника Народни музеј у износу од 445.194 динара; 
 
- 163 – Материјал, у оквиру индиректног корисника 

Народни музеј у износу од 113.180 динара; 
 

- 166 – Машине и опрема, у оквиру индиректног 
корисника Народни музеј у износу од 526.996 динара; 

 
- 300 – Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, у оквиру индиректног корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ Крушевац у 
износу од 13.580.619 динара; 

 
- 303 – Зграде и грађевински објекти, у оквиру 

индиректног корисника ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ Крушевац у износу од 1.499.990. динара. 

 
Члан 6. 

 
Члан 16. мења се и гласи: 

 
„Члан 16. 

 
Средства за исплату плата запослених код 

директних и индиректних корисника буџетских 
средстава утврђена су у износу од 713.284.400 динара у 
складу са чланом 27 е Закона о буџетском систему“. 
 

Члан 7. 
 

Члан 29. мења се и гласи: 
 

„Члан 29. 
 

Овом Одлуком планирана су средства за: 
 
- отплату главнице домаћим кредиторима у укупном 

износу од 33.300.000 динара и то за кредит код 
Уникредит банке Србија, АД Београд, у износу од 
31.600.000 динара и кредит код Фонда за развој у 
износу од 1.700.000 динара; 

 
- отплату камата у укупном износу од 19.500.000 

динара и то за кредит код Уникредит банке Србија, АД 
Београд, у износу од 18.000.000 динара и кредит код 
Фонда за развој у износу од 1.500.000 динара; 

 
- трошкове платног промета и пратеће трошкове 

задуживања за кредит код Фонда за развој у износу од 
1.900.000 динара“. 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 400-1/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу чл. 35. Закона о планирању и 

изградњи("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/2009, 64/2010, 
24/2011) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца " бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
П Л А Н  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА 
 "ТРГ КОСТУРНИЦА-СЕВЕР" У КРУШЕВЦУ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1 Положај и граница подручја које се уређује  
      Планом  детаљне регулације 
 
Подручје обухваћено Планом, налази се јужно у 

односу на централни градски простор и представља 
контактну  зону просторног завршетка центра града - 
три трга (Трг мира, Трг косовских јунака, Трг 
расинских партизана), у урбанистичкој зони 7 по ГП-у  
Крушевац 2021 (Сл. лист Општине Крушевац  04/05). 
Намена простора у највећем делу ове урбанистичке 
зоне је  становање.  

План детаљне регулације стамбено-пословног 
комплекса "Трг костурница-север" у Крушевцу, ради се 
за простор обухваћен између улица: Трг костурница, 
Поручника Божидара, Душанове, Видовданске и 
слепим краком улице Доситејеве. 

Укупна површина комплекса обухваћеног Планом 
износи  приближно 6.50 ха. 

Катасарске парцеле обухваћене Планом припадају 
Катастарској општини Крушевац. 

 
1.2. Правни  и плански основ за израду Плана 
 
Правни основ 
 
 Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 

бр.72/09, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011) 
 Правилник о садржини, начину и поступку 

израде планских докумената (Сл.гласник РС бр. 31/10, 
69/10 и 16/2011) 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације бр. 
350-637/10 од 27.12.2010.г. 

 
Плански основ 
 
 Генерални план Крушевац 2021. („Сл. лист 

Општине Крушевац“ бр. 04/05) 
 
1.3. Извод из ГП-а Крушевац 
 
Просторни обухват Плана је према Генералном 

плану Крушевац 2021, дефинисан кроз урбанистичку 
зону 7. Разнородност  садржаја је карактеристика ове 
урбанистичке зоне са преовладавајућом наменом 
становање. Планирана намена за предметно подручје је 
мешовита намена – комерцијалне, пословне и 
туристичке природе са становањем, као и блок намењен 

породичном и вишепородичном становању средњих 
густина од 100 до 200 становника по хектару. Основни 
урбанистички показатељи за ове намене су: 

 мешовита намена – спратност објеката од П+4 
до П+6, индекс заузетости до 60%, индекс 
искоришћености до 3, густина становања од 150 до 
300ст/ха, 1 паркинг место по стану, и потребан број 
паркинг места према врсти делатности, слободне 
површине мин 10м2/становнику 

 породично и вишепородично становање 
средњих густина - спратност објеката од П+2 до П+3, 
индекс заузетости до 50%, индекс искоришћености од 
0.8 до 1.6, густина становања од 100 до 200ст/ха, 1,5 
паркинг место по стану, слободне површине мин 
20м2/становнику 

 
1.4. Подаци, услови и друга документација 
       значајна за израду Плана 
 
За израду Плана детаљне регулације (у току израде 

Концепта Плана детаљне регулације) прикупљени сз 
услови надлежних органа и организација и подаци о 
постојећем стању, и то: 

 ЈП Водовод-Крушевац, бр. 2468/2 од 
09.08.2011. год. 

 Електродистрибуција Крушевац – Крушевац,  
бр. 5963 од 19.07.2011.год. и бр. 5963/1 од 16.09.2011. 

 МУП Крушевац – Сектор за ванредне ситуације 
– Одсек у Крушевцу, 07/19 број 217-137/11 од 
07.07.2011. год. 

 Телеком Србија – Дирекција за технику ИЈ 
Крушевац – Служба за оперативну подршку,  бр. 5423-
209516/1-1 од 11.07.2011. год. и бр. 209516/3 од 
18.08.2011. 

 
Друга документација која је коришћена и од значаја 

је за израду овог плана: 
 
 Правна регулатива - важећи закони, 

правилници и други прописи који се односе на ову 
област  

 Плански документи вишег реда као плански 
основ за израду Плана - Генерални план Крушевац 2021 
(„Сл. лист Општине Крушевац“ бр. 04/05) 

 Урбанистичка документација израђена у 
предходном периоду 

- ДУП Трг расинских партизана (Међуопштински 
сл. лист Крушевац бр.74/79)  

- Урбанистички пројекат Трг расинских партизана 
блок 1 (Међуопштински сл. лист Крушевац бр. 3/91) 

 
1.5. Анализа катастарских планова и подлога  
       за израду Плана 
 
У складу са чл. 40 Закона о планирању и изградњи 

(Сл. гласник РС бр.72/09, 81/09 - испр., 64/2010 - 
одлука УС и 24/2011) о врсти и начину прибављања 
катастарских подлога за потребе израде планске 
документације извршено је прибављање подлога. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско топографски план са катастром водова 
подземних инсталација, који је израдила овлашћено 
предузеће за обављање такве врсте делатности. 
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Катастарско топографски план је оверен од стране  
Републичког геодетског завода – СКН Крушевац. 

Катастарско топографски план је достављен у 
аналогном и дигиталном облику на ЦД-у број 
ЛХ3178МИ08075678Д1 и ИФПИАА02. 

 
2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊA ПРОСТОРА  
 
2.1. Природне  карактеристике  подручја 
 
2.1.1 Геоморфолошке одлике  
 
Терен, односно земљиште обухваћено Планом је 

релативно равно са благим падом према истоку и 
североистоку. Изражен нагиб земљишта је у зони 
Кошијског потока – до 5 %. Надморска висина креће се 
од коте 161.00  до коте 157.00м.  

Доминатни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
2.1.2 Хидролошке карактеристике тла 
 
Посматрани реон припада сливу Кошијског потока. 

Хидролошка карактеристика тла је мале пропустљивости 
па се површинска вода која понире задржава врло близу 
површине терена. Испод овог површинског слоја на 
дубини од 3.5 до 4.0м (у непосредној близини Кошијског 
потока) нађен је шљунковити колектор подземне воде. 

Локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. степена 
сеизмолошког интезитета по Меркалијевој скали. 
Обзиром на услове тла и интезитет потреса неопходно је 
утврђивати тзв сеизмички ризик за сваки објекат посебно. 

 
2.2. Постојећа намена површина са поделом на 
       урбанистичке блокове према урбанистичким 
       показатељима и карактеристикама 
 
Затечена грађевинска структура објеката у обухвату 

Плана јасно указује на непостојање у доследности 
спровођења основних урбанистичких правила понашања 
у простору. Тако  се у овом простору јасно издвајају 
целине чија је реализација започета на основу 

урбанистичког плана (претходно важећег) и стихијска 
изградња објеката (углавном намењена вишепородичном 
становању) на појединачним катастарским парцелама. 
Надградња постојећих објеката намењених вишепо-
родичном становању без остварених капацитета за 
неопходан број нових паркинг места. 

Такозвани "катастарски урбанизам" учинио је да 
урбанистичка правила примењена на микро локацији 
(једној катастарској парцели) условљавају урбанисти-чко 
планирање  урбаних градских целина. Постојеће стање не 
дозвољава формирање урбане матрице израдом 
урбанистичког плана већ захтева да се урбанистички план 
прилагоди и прихвати изнуђено решење у простору. 

 
Урбанистичка целина А 
 
Претежна намена у оквиру целине - стамбено-

пословна намена.  
Постојећа грађевинска структура представља 

започету реализацију претходно утврђеног 
урбанистичког концепта који је разрађен кроз 
одговарајући урбанистички план. Пре свега 
реализована вишеспратница спратности Су+П+8+Пк 
намењена становању у крајње северозападном делу 
блока, као и пословни објекти комерцијалне намене уз 
улицу Доситејеву.  

У крајње југоисточном делу уз улицу Поручника 
Божидара постојећи објекти лошијег бонитета користе 
се у пословно трговинске намене. У непосредном 
контакту са овим објектима је и пар стамбених објекаат 
ниске спратности.  

Реализација концепта уређеног урбанистичког блока 
типа непрекинути низ, што је уобичајена организација 
у зонама реконструкције у централним урбаним и 
пословним зонама, девастирана је изградњом стамбено 
- пословног објекта спратности По+П+7, организованог 
као слободностојећи објекат. Хоризонтални габарит 
објекта својим волуменом има одређен неповољан 
утицај на простор у непосредном окружењу, а самим 
тим и намеће будућа "принудна решења". 

 

 

Табела 1 - Биланс површина – постојеће стање 

Урбани-
стички 
блок 

НАМЕНА 

Повр-
шина 
блока 
(ари) 

БГП 
(m2) 
Σ 

БРГП 
(m2) 
Σ 

БРГП (m2)
постојеће 
СТАМБ 

БРГП (m2) 
постојеће 

ПОСЛОВНО

Број 
домаћин
става 

Степен 
изграђе
ности 

Степен 
заузет. 

%. 

спра-
тност 

A Мешовита 
намена 19235 4898 27400 22961 4439 287 1,42 25 до 

П+8
 

Урбанистичка целина Б 
 
Претежна намена у оквиру целине - стамбено-

пословна намена, 
 
У крајњем северном делу блока, на углу улица 

Доситејеве и Веце Корчагина реализован је прекинути 
низ вишеспратницама спратности По+П+12 и П+4.  Уз 
улицу Мирка Цветковића реализоване су две 
вишеспратнице као слободностојећи објекти и то у 
западном делу  спратности По+П+4 и у јужним делу  

спратности Су+П+3. Такође уз поменуту улицу 
реализована је и ТС 35КV.  Остали део блока изграђен 
је слободностојећим објектима спратности П до П+1, 
намењених индивидуалном становању. Сви објекти 
индивидуалног становања су у лошем стању осим 
објеката уз улицу Мирка Цветковића и објеката 
реализованих у последњих  пет година. 

Постојеће слободне површине унутар блока иза 
објеката вишепородичног становања прекинутог низа 
се користе за паркирање у партеру. 
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Табела 2 - Биланс површина – постојеће стање 

 

Урбани
стички 
блок 

НАМЕНА 

Површи
на 

блока 
(ари) 

БГП 
(m2) 
Σ 

БРГП 
(m2) Σ 

БРГП 
(m2) 
посто-
јеће 

СТАМБ 

БРГП (m2)
постојеће 
ПОСЛОВ

НО 

Број 
домаћин-
става 

 

Степен 
изгра-
ђености 

Степен 
заузет. 

%. 

Спрат 
ност 

Б 

Б1 

 
Пословни 
стамбени 
блок 

3000 1423 1520 1261 162 13 0,5 47 До 
P+Пк 

Б2 
Породично 
становање 12069 4570 7194 6094 1100 68 0,6 38 

До 
P+1+П

к 

Б3 

 
Вишепород

ично 
становање 

4864 1825 10500 8975 1525 150 2,15 38 До  
P+12 

 Σ  19933 7818 19214 16330 2787 231 0.96 39  

 

Урбанистичка целина Ц 
 
Претежна намена у оквиру целине - стамбена 

намена,  
 
У крајњем северном делу, уз улицу Веце Корчагина 

и делом уз улицу Драгомира Гајића реализовани су 
објекти вишепородичног становања у непрекинутом 
низу. Приземни део свих објеката је пословање, док су 
остале етаже претежно намењене становању. 
Атрактивност локације и постојећи тренд условио је 

делимично претварање стамбеног простора на првом 
спрату у пословни простор. Вертикална регулатива 
објеката је неуједначена, тако да спратност објеката од 
запада према истоку је П+5, П, П+3 и П+4+Пк .  Остали 
део блока је реализован релативно новијим објектима 
индивидуалног становања спратности од П до П+1+Пк. 

Постојеће слободне површине унутар блока иза 
објеката вишепородичног становања непрекинутог низа 
се користе за паркирање у оквиру  нелегалних гаража и   
паркинг простора у партеру. 

 
Табела 3 - Биланс површина – постојеће стање 

 

Урбани
стички 
блок 

НАМЕНА 

Површи
на 
блока 
(ари) 

БГП 
(m2) 
 Σ 

БРГП 
(m2)  
Σ 

 
БРГП 
(m2) 
посто-
јеће 
СТАМБ 
 

БРГП (m2) 
постојеће 
ПОСЛОВНО

Број 
домаћин
става 
 

Степен 
изгра-
ђености 

Степен 
заузет. 
%. 

Спрат 
ност 

Ц 

Ц1 
Пословно 
стамбени 
блок 

2453 1122 1337 908 429 8 0,5 46 До P+1

Ц2 
Породично 
становање 

  5024 2712 4688 4343 345 38 0,9 54 
До 

P+1+П
к 

Ц3 
Вишепород

ично 
становање 

5767 2222 9658 7676 1982 128 1,67 38 
До  
P+5 

 Σ  13244 6056 15683 12927 2756 174 1.18 45  
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2.3.  Постојеће површине јавне намене 
 
Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 

бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011) 
дефинисане су површине јавне намене које чине јавне 
објекте и јавне површине. 

Постојеће јавне површине у оквиру подручја 
обухваћеног Планом су постојеће саобраћајнице.  

У границама подручја обухваћеног Планом нема 
јавних објеката. 

 
2.4.  Постојеће стање саобраћаја, комуналне 
        инфраструктуре и зеленила 
 
2.4.1. Саобраћај  
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом улице 

Видовданске, делом улице Душанове, делом улице 
Поручника Божидара, Тргом Костурница и слепим 
краком улице Доситејеве. 

Генералним планом улица Видовданска, улица 
Душанова и Трг костурница су дефинисане као делови 
примарне саобраћајне мреже, док су улице 
Бирчанинова, Поручника Божидара и  XII пешадијски 
пук део секундарне саобраћајне мреже. 

Све наведен примарне улице предстаљају ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, којима се одвија 
транзитни саобраћај, а такође служе и за непосредан 
приступ до парцела корисника. 

Све улице у обухвату Плана су са савременим 
коловозним застором. Кретање возила јавног градског 
превоза одвија се свим примарним саобраћајницама. 

Бициклистички саобраћај се одвија уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. За кретање  пешака 
делимично су изграђене посебне површине (тротоари, 
пешачке стазе и сл.). 

На радијусима укрштања саобраћајница су 
делимично изграђене посебне рампе за повезивање 
тротоара коловоза, па је отежано кретање особа са 
посебним потребама. 

Паркирање и гаражирање возила врши се на 
парцелама корисника, док је у улицама Видовданској, 
Бирчаниновој и Поручника Божидара заступљено 
паркирање на коловозу што је регулисано Решењем 
надлежног органа градске управе. 

 
Нивелација 
 
Постојеће нивелационо решење условљено је пре 

свега конфигурацијом терена, положајем објеката и 
постојећег каналисаног Кошијског потока. 

Изграђене и недавно реконструисане саобраћајнице 
као и инфраструктура у оквиру истих (пре свега за 
одвођење атмосферске воде) условиле су коте подова 
приземља и тротоара контактних објеката и осталих 
садржаја. 

Изражена денивелација између платоа Трга 
костурнице и улице XII пешадијски пук условљава и 
истовремено омогућава да објекти који су на парцелама 
које излазе на обе саобраћајнице могу имати улазе у 
објекте са различитих етажа. 

 

2.4.2. Комунална инфраструктура  
 
Хидротехничке инсталације 
 
Водовод 
 
Примарна водоводна мрежа у постојећим улицама 

које чине границу предметног Плана детаљне 
регулације, као и у саобраћајницама унутар граница 
плана je изграђена. 

 
Распоред водова по улицама је следећи: 
 у улици Веце Корчагина АЦЦ цеви Ø 200 mm  
 у улици Поручника Божидара цеви ЛГØ 150 mm 
 у улици Доситејевој ВПЛ Ø 200 mm 
 у улици Бирчаниновој АЦЦ цеви Ø 80 mm 
 у улици Мирка Цветковића ТПЕ цеви Ø 110 mm  
 
Развод водова по улицама дат је у графичком 

прилогу и Претходним условима издатих од стране 
ЈКП Водовод Крушевац. 

Мрежа има довољно капацитета за напајање 
новопланираних објеката, али је према условима 
водовода потребно извршити реконструкцију водо-
водне мреже од АЦЦ цеви у улицама Веце Корчагина и 
Бирчаниновој. 

Водоводна мрежа дата је у графичком прилогу         
Р 1:500 

 
Канализација 
 
 Фекална канализација 
 
На простору плана постоји изведена фекална 

канализациона мрежа у свим постојећим 
саобраћајницама. Димензије канализационе мреже су Ø 
200 mm, а улици Мирка Цветковића је изграђен део 
примарног кошијског колектора градске канализационе 
мреже, димензија Ø 600 mm. 

Канализациона мрежа у добром је стању и у 
потпуности испуњава садашње и будуће потребе. 

Трасе и смерови падова дати су на графичком 
прилогу. 

 
 Атмосферска канализација 
 
На простору плана пролази траса регулисаног 

Кошијског потока, потковичасти профил у улици 
Мирка Цветковића. 

У свим саобраћајницама је изграђена мрежа 
атмосферске канализације, сем у Бирчаниновој улици.  

Изведене деонице атмосферске канализације 
функционишу, али је потребно чишћење делимично 
запушених сливника. 

Трасе атмосферске канализације дате су на 
графичком прилогу. 

 
Електроенергетика  
  
У границама предметног Плана постоји TS 35/10kV 

“ЦЕНТАР “ снаге 8+12 МVA . Постојећи потрошачи, 
који се налазе у границама плана, напајају се 
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електричном енергијом из TS 10/0,4kV : TS 10/0,4kV  
”Нова црква 2” снаге 2x630 kVA, TS 10/0,4kV, 
“Неимар” снаге 2x1000 kVA, TS 10/0,4kV “Војна” снаге 
1x630 kVA и TS 10/0,4kV “Трг Расинских партизана” 
снаге1x630 kVA. 

Постојећа НН мрежа у границама плана изведена је 
кабловским и ваздушним водовима 1kV. 

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1kV и 
ваздушни водови 1kV приказани су у оној мери у којој 
се предметна мрежа налази уцртана на  катастарско 
топографском плану са подземним инсталацијама 
овереног од надлежног Републичког геодетског завода 
(као што је дато у графичком прилогу). 

 
ТТ  мрежа 
 
У границама предметног Плана постоји ТТ мрежа, 

тј. водови који су приказани  у оној мери у којој се 
предметна мрежа налази уцртана на  катастарско 
топографском плану са подземним инсталацијама 
овереног од надлежног Републичког геодетског завода 
(као што је дато у графичком прилогу). 

 
Снабдевање топлотном енергијом  
 
Стамбени блок ТРГ КОСТУРНИЦA - север 

планиран је за снабдевање толотном енергијом из 
градског топлификационог система, природног гаса и 
обновљивих извора енергије.  

Градски топлификациони систем има изграђену 
вреловодну мрежу у улицама Видовданској, 
Доситејевој, Дванаести пешадиски пук и Тргу 
Костурницa. Капацитет изграђених вреловода је већи 
од потреба стамбеног блока. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа ״Спортски центар״ 
за природни гас изграђена је на Тргу Костурницa. 
Капацитет ДГМ-а је ограничен само на објекте који су 
у зони ДГМ-а. 

 
2.4.3. Постојеће зелене површине 
 
Постојеће уређене зелене површине појављују се 

искључиво као уређена дворишта у оквиру породичног 
становања. 

 
2.5. Преглед заштићених објеката, споменика  
       културе и природе  
 
У границама обухвата плана не постоје заштићени 

објекти, као ни споменици културе и природе. 
 
3. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
3.1. Циљеви  уређења и изградње 
 
Основни циљ:  
 
 Остварење услова за реализицају садржаја 

планираних Генералним планом Крушевца 2021 као и 
усклађивање даљег урбаног развоја и уређења подручја 
плана са одредбама и елементима Закона о планирању 
и изградњи (Сл. гласник РС бр.72/09, 81/09-спр., 
64/2010-одлука УС и 24/2011) 

Остали циљеви су:  
 
 Наставак реализација претходно започете на 

основу урбанистичког плана (претходно важећег) 
 Потпуна реконструкција простора, стварање 

урбанистички правилног градског блока, изградњом 
непрекинутог низа 

 Формирање нове хоризонталне регулације 
увођењем нове грађевинске линије 

 Формирање уличног фронта у улици 
Поручника Божидара, који нуди атрактивне пословно 
услужне садржаје 

 Одређивање правила за примену Плана путем 
дефинисања оптималних урбанистичких параметара, 
правила градње и одређивање локација за израду 
Урбанистичких пројеката 

 Стварање услова за уређење и изградњу 
површина јавне намене, јавне објекте као и парцелацију 
јавних површина 

 
 
Б. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1. Концепција уређења подручја Плана 
 
Концепт уређења простора определила је 

планирана намена, постојеће стање и реална потреба 
за формирањем градског простора који учествује у 
формирању новог градског трга. 

Основни програмски елементи су произашли из 
наведених циљева па се могу свести на 
трансформацију овог простора, (обзиром на 
просторну позицију) где би путем остварења 
планираних садржаја, у коначном имало за циљ 
подизање урбаног нивоа планом третираног градског 
простора.  

Намене које су преовлађујуће у постојећем стању, 
пословање, породично становање  и вишепородично 
становање, трансформишу се променом типа изградње 
објеката, примењујући максимално дозвољене 
параметре којима се постиже најрационалнија 
искоришћеност простора за зону, тако да се: 

 У урбанистичкој целини А – мешовита намена, 
формира непрекинути низ према улици Трг костурница 
и Поручника Божидара, ради стварања правилног 
урбанистичког блока, уз реализацију започете 
просторне композиције према улици Мирка 
Цветковића, изградњом слободностојећих 
вишеспратница. Унутрашњост блока третирати на 
начин који ће представљати секундарни део самог трга, 
те се у том смислу планира посебно партерно уређење. 

 У урбанистичкој целини Б - породично и 
вишепородично становање, према улици Поручника 
Божидара и улици Бирчаниновој формира се 
непрекинуту низ, у осталом делу целине задржава се 
постојећа структура  

 У урбанистичкој целини Ц – мешовита 
намена, формира се непрекинути низ на делу целине 
према улици Поручника Божидара и улици 
Драгомира Гајића, у осталом делу целине задржава 
се постојећа структура 
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 Планирана структура објеката у целини А 
учествује у формирању ободне фасаде будућег 
градског трга, са тенденцијом да се у овом низу кроз 
будућу архитектуру објеката омогући веза са 
унутрашњим простором целине. 

 Тенденција је да се улица Поручника 
Божидара трансформише у нову пословну улицу,  
сублимирано кроз мешовиту намену у самим 
објектима, како би се добио виши урбани и 
архитектонски обликовани ниво.  

 
4.2. Планирана намена и биланс површина 
 
ПРОСТОР ОБУХВАТА ПЛАНА ПОДЛЕЖЕ УРБАНОЈ 

ОБНОВИ КОЈА ПОДРАЗУМЕВА ОБНАВЉАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ГРАДА. 

 
Подручје обухваћено Планом је подељено на следеће 

урбанистичке целине: 
 
Урбанистичка целина А 
 
Претежна намена у оквиру целине - мешовита 

намена,  
 
Преовлађујућа намена у оквиру целине – 

вишепородично становање, пословање 
Планирана намена објеката подразумева изградњу 

пословних објеката, стамбено - пословних и стамбених 
вишепородичних објеката. Дозвољене делатности су: 

 
 комерцијалне, пословне и туристичке  
Основни тип изградње објеката је непрекинути 

низ. Слободностојећи објекти су планирани у блоку 
који је оријентисан према улици Мирка Цветковића, 
намењени вишепородичним стамбено-пословним 
објектима укупне спратности По+П+6. 

На постојећим пословним објектима у улици 
Доситејевој планирана је надградња укупне спратности 
објеката П+3, стамбено – пословне намене. 

На осталим планираним структурама спратност обје-
ката је од П+3 до П+6, што је дато на графичком 
прилогу. 

Остали постојећи објекти се задржавају у постојећој 
хоризонталној и вертикалној регулацији, осим објекта 
на делу к.п.бр.1712 оријентисаном према улици Мирка 
Цветковића планираном за уклањање. 

Планирана је изградња подземне гараже. Дата је 
могућност изградње у две или више етажа, оквирног 
капацитета 110 паркинг места по једној етажи, уз 
обавезу да се кров објекта искључиво користи као 
"проходни трг". Приступ гаражи обезбедити из 
улице Мирка Цветковића. Број подземних етажа за 
гаражу  зависиће од геотехничких и хидротехничких 
услова локације.   

На парцелама предвиђеним за гараже, дуж улице 
Мирка Цветковића (целина А), даје се могућност да 
инвеститор може да изгради гараже и са већим бројем 
гаражних места у односу на број потребних места за ту 
парцелу, тј.у две етаже са проходним партером, а путем 
заједничког финансирања, са надлежним ЈП за 
управљањем паркиралиштима на нивоу града или са 
другим инвеститором уколико ЈП не буде у могућности 
да учествује у изградњи. За наведене просторе обавезно 
је урбанистичка разрада путем доношења урбанисти-
чких пројеката, којим ће се претходно решити број 
гаражних места и услови суфинансирања.* 

Индекс заузетости на нивоу блока износи до 40%, са 
индексом изграђености до 2,8.  

Подразумева се отварање пешачких и колских 
пролаза, на објектима у непрекинутим низовима у 
улици Трг Костурница и Поручника Божидара, ка 
унутрашњости целине кроз фасадну раван објеката у 
нивоу приземља, ради остваривања комуникације са 
унутрашњим делом целине, који се планира за 
озелењавање са партерним уређењем. Отварање ових 
пролаза омогућава  узајамно  повезивање два нова 
градска простора.  

У зони изградње слободностојећих вишеспратница 
слободне површине намењену су искључиво  функцији 
партерног уређења. 

Површина неопходна за потребе паркирања 
обезбеђује се изван површине јавног пута у подземним 
етажама у оквиру сопствене парцеле.  

 
 

Табела 4 - Биланс површина – планирано стање 
 

Урб 
блок намена 

Површина 
блока 
(ари) 

BGP (m2) 
Σ 

BRGP 
(m2) 
Σ 

BRGP 
(m2) 

Плани-
рано 

СТАМБ

BRGP (m2) 
Планирано 
ПОСЛО 

Број 
домаћин-
става 
/нови/ 

Степен 
изграђе-
ности 

степе 
изграђен

% 

спрат-
ност 

A Мешовита 
намена 19235 7898 44741 38302 6439 478 2,8 40 до

P+6
 

Урбанистичка целина Б 
 
Претежна  намена у оквиру целине - породично и 

вишепородично становање, 
 
Преовлађујућа намена у оквиру целине – 

вишепородично становање 
 
У складу са одредбама Генералног плана Крушевац 

2021 ова просторна целина планирана је као блок за 
породично и вишепородично становање. У оквиру ове 

целине могућа је изградња објеката стамбене, 
стамбено-пословне и пословне намене. 

Обзиром да на овом простору преовлађује 
релативно низак бонитет постојећег стамбеног фонда 
ниске спратности  П и П+1 на уским дугачким 
парцелама, уз изузетак реализованих вишеспратница 
П+5 и П+4, на појединачним парцелама у периоду од 
претходних 5 година, као и низ слободностојећих 
породичних стамбених објеката уз улицу Мирка 
Цветковића, планира се урбанистичка реконструкција 
блока, са преовлађујућим типом изградње - 
непрекинути низ.  
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Ова целина је подељена на блокове и то: 
 
Блок Б1 - преовлађујућа намена у блоку је 

пословно – стамбена,односно вишепородично 
становање са пословањем. Као компатибилна намена 
могућа је изградња објеката комерцијалне и туристичке 
намене – хостела и  различите врсте услуга. Планирана 
је потпуна реконструкција блока. Није дозвољена 
изградња било које врсте производних објеката. 
Основни тип изградње у овом блоку је непрекинути низ 
као обавезујући тип изградње.  

Подразумева се отварање пешачких и колских 
пролаза ка унутрашњости парцеле кроз фасадну раван 
објекта у нивоу приземља, ради остваривања 
комуникације са унутрашњим делом парцеле, који се 
планира за озелењавање са партерним уређењем.  

Дозвољена спратност планираних структура је П+3. 
Забрањено је претварање таванског простора у корисне 
намене за становање  или пословање. Евентуални 
волумен таванског простора могуће је користити 
искључиво као помоћне просторије (оставе, вешернице, 
простор за рекреацију за потребе корисника објекта, 
али не у комерцијалне сврхе). 

Неопходан број гаражних односно паркинг места 
потребно је обезбедити у самом блоку тј. изван 
површине јавног пута у подземним етажама у оквиру 
сопствене парцеле.  

 
Блок Б2 - преовлађујућа намена у блоку је 

стамбено-пословна, односно породично и 
вишепородично становање са пословањем. Као 
компатибилна намена могућа је изградња објеката 
комерцијалне намене и различите врсте услуга. 
Планирана је потпуна реконструкција блока према 
улици Бирчаниновој. Није дозвољена изградња било 
које врсте производних објеката.  

Обавезно је уклањање свих објеката ван планиране 
површине за изградњу. Просторе ван површина за 
изградњу објеката неопходно је партерно уредити. 

Подблок Б2-а 
Основни тип изградње у овом подблоку је 

непрекинути низ као обавезујући тип изградње. Намена 
објеката је вишепородично становање. Дозвољена 
спратност планираних структура је П+3. Забрањено је 
претварање таванског простора у корисне намене за 
становање  или пословање. Евентуални волумен 
таванског простора могуће је користити искључиво као 
помоћне просторије (оставе, вешернице, простор за 
рекреацију за потребе корисника објекта али не у 
комерцијалне сврхе). 

Неопходан број гаражних односно паркинг места 
потребно је обезбедити у самом подблоку тј. изван 
површине јавног пута у партеру и подземним етажама у 
оквиру сопствене парцеле.  

 
Подблок Б2-б 
Основни тип изградње у овој целини је 

слободностојећи тип изградње. Намена објеката је 
породично становање. Могуће је пословање у 
приземним етажама. Дозвољена спратност планираних 
структура је П+2. Дозвољено је претварање таванског 
простора у корисне намене за становање на 
породичном објектима. 

Промена типа изградње породичног у 
вишепородично становање захтева израду 
урбанистичког пројекта према посебним условима 
датим у правилима градње. 

Неопходан број гаражних односно паркинг места 
потребно је обезбедити у самом подблоку тј. изван 
површине јавног пута у партеру и подземним етажама у 
оквиру сопствене парцеле.  

 
Блок Б3 - преовлађујућа намена у блоку је 

пословно – стамбена, односно, вишепородично 
становање са пословањем. У односу на постојеће стање 
планира се искључиво уређење постојећих слободних 
површина. Постојећа изграђена структура задржава се 
у габаритима којима већ постоји. 
 

Табела 6 - Биланс површина – планирано стање 
 

 Намена 

 
Површи-
на блока 

(ари) 
 

BGP 
(m2) 
Σ 

BRGP 
(m2) 
Σ 

BRGP (m2)
Планирано
СТАМБ: 

BRGP (m2) 
Планирано
ПОСЛОВН

Број 
домаћин.

/нови/ 

Степен 
изграђ. 

Степен 
заузет. 

%. 

спрат-
ност 

Б 

Б1 
Пословно 
стамбени блок 

3000 1200 4800 3600 1200 45 1,6 40 до П+3 

Б2а 
Породично и 
вишепородичн
о становање 

6388 2555 10220 7665 2555 96 1.6 40 до П+3 

Б2б Породично    2796 1118 3354   2236   1118 28 1.2 40 до П+2 

ТС 853 314 314 / 314 / / / П 

Реализоване целине 979 341 1705 1364 341 21 / / Су+П+3

Б3 
Вишепородично 
становање 

4864 1825 10500 8975 1525 150 2,15 38 до П+12
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Урбанистичка целина Ц 
 
Претежна намена у оквиру целине  - мешовита 

намена,  
 
Преовлађујућа намена у оквиру целине – 

вишепородично становање 
У складу са одредбама Генералног плана Крушевац 

2021 ова просторна целина планирана је као блок са 
мешовитом наменом. У оквиру ове намене могућа је 
изградања објеката комерцијалне, пословне и 
туристичке природе укључујући и породично и 
вишепородично становање као компатибилну намену. 
Ова целина је третирана знатно другачије у односу на 
целину "А" , иако су обе планиране као простори 
мешовите намене, обзиром на постојећу структуру, 
бонитет и ниво реализације објеката  

 
Ова целина је подељена на блокове и то: 
Блок Ц1 - превлађујућа намена у блоку је 

пословно – стамбена, (вишепородично становање са 
пословањем).  

Као компатибилна намена могућа је изградња 
објеката комерцијалне и туристичке намене – хостела и  
различите врсте услуга. Планирана је потпуна 
реконструкција блока. Није дозвољена изградња било 
које врсте производних објеката. Основни тип изградње 
у овом блоку је непрекинути низ као обавезујући тип 
изградње.  

Дозвољена спратност планираних структура је П+3. 
Забрањено је претварање таванског простора у корисне 

намене за становање или пословање. Евентуални 
волумен таванског простора могуће је користити 
искључиво као помоћне просторије (оставе, вешернице, 
простор за рекреацију за потребе корисника објекта, 
али не у комерцијалне сврхе). 

 
Неопходан број гаражних односно паркинг места 

потребно је обезбедити у самом блоку тј. изван 
површине јавног пута у подземним етажама у оквиру 
сопствене парцеле.  

Блок Ц2 - Преовађујућа намена објеката је 
породично становање. Могуће је пословање у 
приземним етажама. Основни тип изградње у овој 
целини је слободностојећи тип изградње.. Дозвољена 
спратност планираних структура је П+2. Дозвољено је 
претварање таванског простора у корисне намене за 
становање на породичном објектима. 

Промена типа изградње породичног у 
вишепородично становање захтева израду 
урбанистичког пројекта према посебним условима дато 
у правилима градње. 

 
Блок Ц3 - преовлађујућа намена у блоку је 

пословно – стамбена  (вишепородично становање са 
пословањем). У односу на постојеће стање планира се 
искључиво надоградња на делу непрекинутог низа до 
максималне спратности П+5. Постојећа изграђена 
структура задржава се у хоризонталним габаритима у 
којима већ постоји. На деловима ламеле на којима је 
изведена спратност П+5 није дозвољена надградња.  

 
 
 

Табела 7 - Биланс површина – планирано стање 
 
Урбани
стички 
блок 

НАМЕНА Повр
шина 
блока 
(ари) 

БГП 
(m2) 
Σ 

БРГП 
(m2) 
Σ 

БРГП 
(m2) 
посто-
јеће 

СТАМБ

БРГП (m2)
постојеће 

ПОСЛОВНО 

Број 
дома-
ћинста- 

ва 
 

Степен 
изгра-
ђено-
сти 

Степен 
заузет. 

%. 

Спрат
ност 

Ц 

Ц1 
Пословни 
стамбени 
блок 

2500 1250 5000 2500 2500 42 2 50 До П+3

Ц2 
Породичо 
становање 

5024 2000 6000 4000 2000 72 1,2 40 До П+2

Ц3 
Вишепородич
но становање 

5767 2018 12108 9294 2814 160 1,9 35 До П+5

 
4.3. Услови уређења  и изградње површина 
       и објеката јавне намене 
 
4.3.1. Регулација мреже саобраћајних површина 
          са нивелацијом терена 
          
Елементи решења из Генералног плана 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом улице 

Видовданске, делом улице Душанове, делом улице 
Поручника Божидара, Тргом костурница и слепим 
краком улице Доситејеве. 

Генералним планом улица Видовданска, улица 
Душанова и Трг костурница су дефинисане као делови 
примарне саобраћајне мреже, док су Бирчанинова, 

Поручника Божидара и XII пешадијски пук део 
секундарне саобраћајне мреже. 

 
1. Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 

У функционалном смислу улице Видовданска, 
Душанова, Поручника Божидара и Трг костурница 
представљају ободне саобраћајнице за посматрани 
простор, којима се одвија транзитни саобраћај, а такође 
служе и за непосредни приступ до парцела корисника, док 
све остале улице служе као приступне саобраћајнице и за 
одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 5. 
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2. Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 

Све ободне улице служе за одвијање транзитног 
саобраћаја, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 
 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући у свим улицама, у складу са сагласностима 
које ће корисници прибавити од управљача пута. 

 
2.1.1.1. Техничке карактеристике 
                     саобраћајница 

 

Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, постојеће 
улице са савременим коловозним застором у 
регулационом смислу нису посебно дефинисане, већ су 
задржане са постојећим техничким карактеристикама.  

Све улице, (осим улице Бирчанинове) планирају се 
као саобраћајнице за двосмерни саобраћај са једном 
коловозном траком и обостраним тротоарима, осим у 
зонама раскрсница где је могуће формирање и 
посебних трака за лево скретање. 

Планира се уређење саобраћајнице у блоку Ц, 
ширине 5 метара, без тротоара, као прилаз за парцеле 
корисника и за паркинг места. Планирано уређење 
подразумева и излазак ове саобраћајнице на улицу 
Бирчанинову, ради функционалног повезивања тока 
саобраћаја. Ради реализације овако планираног решења 
неопходно је уклонити објекат са кат.парцеле бр.2050/1 
КО Крушевац. 

Једина реконструкција, (промена профила) 
планирана је у делу улице 12 пешадијски пук, а то је 
проширење коловоза од слепог крака улице Доситејеве 
до улице Видовданске до ширине од 5.5 метара, док се 
све остале саобраћајнице задржавају у постојећим 
профилима. 

Проширење тротоара је предвиђено у делу улице 
Душанове и делу улице Поручника Божидара на 
ширину од 3 метара, према графичком прилогу. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 

варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
3.  Посебне обавезе коридора и улица према 

јавном саобраћају, 
 
 

4.  бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 
 

Кретање возила јавног градског превоза одвија се у 
свим ободним саобраћајницама. Бициклистички 
саобраћај је могућ уз интегрално кретање са моторним 
саобраћајем. За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 

 
5. Посебне обавезе према кретању особа са 

посебним потребама 
 

На радијусима укрштања ободних саобраћајница као 
и интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама предвиђају се прелазне 
рампе за повезивање тротоара и коловоза. 

4.3.1.1. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећим 
Правилницима и нормативима и то на следећи начин: 

 Стамбени објекти у блоковима:  
 са мешовитом наменом 1 паркинг место по стану 
 са породичним и вишепородичним становањем 

1,5 паркинг место по стану 
 банка, здравствена, пословна, образовна или 

административна установа – 1 ПМ на 70m² корисног 
простора; 

 пошта – 1 ПМ на 150m² корисног простора; 
 трговина на мало - 1 ПМ на 100m² корисног 

простора; 
 угоститељски објекат – 1 ПМ на користан 

простор за 8 столица; 
 хотелијерска установа – 1 ПМ на користан 

простор за 10 кревета; 
 
У целини А за паркирање возила за сопствене 

потребе, власници новосаграђених објеката свих врста 
обезбеђују на сопственој грађевинској парцели у 
подземним етажама. 

 
Планирана је изградња подземне гараже. Дата је 

могућност изградње у две или више етажа, оквирног 
капацитета 110 паркинг места по једној етажи, уз 
обавезу да се кров објекта искључиво користи као 
"проходни трг". Приступ гаражи обезбедити из улице 
Мирка Цветковића. Број подземних етажа за гаражу  
зависиће од геотехничких и хидротехничких услова 
локације.   

Планира се уређење два ванулична паркинга у 
улици 12 пешадијски пук, капацитета око 26 и 20 
паркинг места.  

Такође, планира се и изградња 41 паркинг места у 
блоку Б и 48 паркинг места у блоку Ц. 

Укупан број паркинг места унутар блоковског 
паркирања износи 135 паркинг места. 

Подужно паркирање на коловозу ће се регулисати 
Решењем надлежног органа градске управе. 
 

4.3.1.2. Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу задржавају се коте свих 

постојећих саобраћајница и њихових тротоара. 
Планирана саобраћајница у блоку Ц3 у нивелационом 
смислу мора да је у функцији економских прилаза 
објектима које опслужује како би се атмосферске воде 
са околних објеката најкраћим путем каналисале и 
одвеле до реципијената. 

Планирана реконструкција улице 12 пешадијски пук 
биће у нивелационом смислу решена у нивоу, уз 
задржавање постојећих кота на местима укрштаја са 
слепим краком улице Доситејеве и улице Видовданске. 

Планирана проширења постојећих тротоара у 
нивелационом смислу биће у нивоу са садашњим  
тротоарима, уз задржавање постојећег попречног 
нагиба. 
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Нивелационо решење дато је у графичком прилогу 
за све новопланиране саобраћајнице и паркинге по 
осовинама у апсолутним котама. 

Генерални падови између референтних тачака 
новопланираних саобраћајница дати су у процентима 
на графичком прилогу. 

 
4.3.2. Попис парцела за површине јавне намене 

 
Обухват плана представља грађевинско подручје. 
За површину јавне намене планом се опредељује 

простор за: 
 Све приступне градске саобраћајнице и 

блоковске саобраћајнице 
 Локација ТС 35кв 
 Локације за паркирање у партеру 
 
4.4 Услови уређења  и изградње комуналне  
      инфраструктуре   
 
4.4.1 Хидротехника 
 
Водовод 
 
На основу предходних услова издатих од стране 

ЈКП Водовод Крушевац и општих техничких услова 
следи: 

 Примарна водоводна мрежа у улицама 
изведена је у складу са важећим техничким 
прописима и плановима у оквиру глобалне 
стратегије водоснабдевања града Крушевца, осим 
делова мреже која је изведена од   AЦЦ  цеви коју је 
потребно реконструисати због дотрајалости 

 Планира се замена АЦЦ  цеви  у улицама 
Веце Корчагина (ЛГ цеви) и у улици Бирчаниновој  
(ТПЕ цеви).      

 Пречник новопланиране мреже усвојити  Ø 
100мм као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу  за 
гашење пожара ( Сл. Лист СФРЈ бр. 30/91год)   

 На постојећим и реконструисаним деоницама 
мреже планирати постављање надземних противпо-
жарних хидраната Ø 80мм на максималном 
међурастојању не већем од 150м. 

 
Фекална канализација 
Изведена фекална канализација на простору плана 

у потпуности задовољава садашње и потребе 
новопланираних објеката. 

Планира се задржавање целокупне фекалне мреже. 
Смерови падова као и положај фекалних 

колектора по улицама дат је на ситуацији. 
 
Атмосферска канализација 
Одвођење атмосферских вода сасаобраћајница, 

зелених површина и кровова новопланираних 
објеката решено је посебним системом канализације, 
наиме локацију оивичује мрежа саобраћајница дуж 
којих  је изграђена мрежа атмосферске канализације. 

Све атмосферске воде са овог простора припадају 
сливу Кошијског потока. 

Планира се изградња атмосферске канализације у 
Бирчаниновој улици. Ова канализација би се улила у 

постојећи колектор улице Веце Корчагина. На 
новопланирани колектор се прикључује интерна 
атмосферска канализација која се гради на 
новопланираним паркинзима. У улици Мирка 
Цветковића постојеће и новопланиране паркинг 
површине прикључују се на постојећи колектор – 
регулисани Кошијски поток. 

Атмосферску канализацију треба извести у складу 
са следећим условима: 

● изабране димензије цеви не треба да 
прекорачују минималне и максималне падове за 
усвојене пречнике 

● атмосферску канализацију извести од цеви 
пречника Ø 300мм, Ø 400мм и Ø 500мм према 
хидрауличком прорачуну     

● сливничке везе треба да су минималних 
димензија Ø 200мм    

● траса канализације се планира уз тротоар 
улице испод двоструких сливних решетки, који 
служе  као ревизиони силази 

● шахтови треба да су армиранобетонски Ø 
1000мм са таложником. Шахт темељити на плочи 
минималне дебљине 15цм. 

● сливници треба да су од армирано бетонских 
цеви Ø 500мм са таложником 

● на сливнике монтирати двоструке сливне 
решетке. 

● При пројектовању и извођењу радова 
придржавати се свих важећих техничких прописа за 
ову врсту објеката 

● положај грађевина према графичком прилогу 
● све атмосферске воде чија се измена не 

планира одводе се на исти начин као и до сада.  
 
4.4.2. Електроенергетика 
 
Потребну једновремену снагу за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W по 
m2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=0,6 према 
следећем обрасцу  

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 

развијена површина планираног простора и (p) 
потребна снага по m2 бруто развијених површина. 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n
35,0 + 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990m

 

 
где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо снагу 
  
На основу претпостављених површина новоплани-

раних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова потребна једновремена снага 
за блок А је: Pj=1179kW; за блок Б је:  Pj=1507kW, и 
за блок Ц је:  Pj=562kW 
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Опис решења са УТУ 
 
Постојећа TS 35/10kV и постојеће TS 10/0,4kV које 

напајају постојећи конзум електричном енергијом 
задржавају се на садашњем нивоу. 

На основу претпостављених потребних једновреме-
них снага по блоковима за напајање објеката електричном 
енергијом потребно је изградити: у блоку А - 2 (две) TS 
10/0,4 kV снаге до 1х630 kVA и за њих прикључне 
кабловске водове 10 kV,  у блоку Б - 3 (три) TS 10/0,4 kV 
снаге до 1х630 kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10 kV,  у блоку Ц – (1 једна) TS 10/0,4 kV снаге до 
1х630 kVA и за њих прикључне кабловске водове 10 kV 

Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4kV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

Техничку документацију за изградњу електро-
енергетских водова и објеката урадити у складу са овим 
Планом, важећим законима, прописима и препорукама. 

 
4.4.3. Телекомуникационе инсталације 
 
За новопланиране објекте планирана је траса ТК 

каблова и траса КДС каблова, које су дате у 
графичком прилогу. 

 
Техничку документацију за изградњу ТК водова и 

објеката урадити у складу са овим Планом, важећим 
законима, прописима и препорукама. 

 
4.4.4. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Снабдевање стамбено-пословног блока ТРГ 

КОСТУРНИЦЕ – север топлотном енергијом 
планирано је из следећих извора: обновљиви извори, 
природни гас и градски топлификациони систем. 

Потребни капацитет топлотних извора за 
снабдевање топлотном енергијом планираних објеката 
у стамбеном блоку је 3510  kW. Планирани топлотни 
извори су: 

 Обновљи извори, топлотне пумпе за грејање и 
хлађење објеката и соларни панели за припрему 
снитарне воде 20% или 700 kW; 

 Кондезациони  поступци сагоревања природног 
гаса за грејање и припрему санитарне воде 15% или 530 
kW; 

 Градски топлификациони систем за грејање 
објеката 65% или 2280 kW.  

 
За дистрибуцију топлотне енергије планира се 

изградња разводног вреловода у Бирчанинвој улици и 
делу Улице Поручника Божидара. 

 
4.5. Услови уређења  планираних зелених  
       површина 
 
Дуж саобраћајница ул.Поручника Божидара и 

Мирка Цветковића  планира се формирање дрвореда, и 

то обострано. Основу зеленила треба да чини високо 
лишћарско дрвеће са улогом стварања засене и 
ублажавања микроклиматских услова. 

У оквиру блокова могућа је  садња  дрвећа 
(лишћарског и четинарског), као и партерног зеленила 
и цвећа. У овом појасу може се организовати простор 
за предах са клупам. Планира се високо лишћарско и 
четинарско дрвеће, разне форме ниских четинара и 
лишћара као и партерно зеленило. 

 
4.6. Заштита  обухваћеног подручја 
 
4.6.1. Заштита културно градитељског наслеђа 
 
На подручју плана не постоје евидентирани 

локалитети и објекти који подлежу заштити.  
 
4.6.2. Заштита природе 
 
Планом није обухваћено ниједно природно добро. 
 
4.6.3. Заштита животне средине 
 
У складу са  Законом о планирању и изградњи 

(Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09-испр., 64/2010-одлука 
УС и 24/2011),  Правилника о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената (Сл.гласник РС 
бр. 31/10, 69/10 и 16/2011) и у складу са чл.7 Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације бр. 350-637/10 од 
27.12. 2010.г. није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину. 

Непоходно је за све објекте, односно радове који могу 
угрозити животну средину израдити елаборат о Анализи 
утицаја тог објекта на околину а у складу са Законом о 
заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 66/91) и 
Правилником о анализи утицаја радова, односно објеката 
на животну средину (Сл. гласник РС бр. 61/92).  

Планирани садржаји по намени не представљају 
потенцијалну опасност за животну средину у било ком 
погледу. 

На подручју плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да не постоје 
изражени извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде 
и  нема чиниоца који би стварали прекомерну буку. 

У реализацији овог плана, а у интересу заштите 
животне морају бити одпоштоване мере заштите које се 
могу постићи применом датих урбанистичких 
параметрима, комуналном опремљености земљишта и 
планираним слободним и зеленим површинама. 

 
ППоојјееддииннааччннее  ммееррее  ззаашшттииттее 
 
Заштита ваздуха 
 
 спровести предвиђени програм топлификације 

и гасификације свих делова насеља 
 повећати број мерних места на којима се 

редовно мере тзв. "типични загађивачи" (таложне 
материје. ЦО2, чађ). 

 предвидети максимално озелењавање свих 
слободних површина, ради заштите од прашине, буке, 
неугодних мириса, итд. првенствено сађењем дрвећа са 
крошњом. 
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Заштита вода 
У циљу заштите површинских и подземних вода од 

загађивања из комуналних извора отпадних материја 
неопходно је: 

 Редовно праћење исправности вода за пиће у 
граду, уз доследну примену Закона о искоришћавању и 
заштити изворишта водоснабдевача 

 Довршити изградњу колектора кишне 
канализације, раздвојити фекалне од кишних вода и 
укључити их у главни фекални колектор 

 Употпунити водоводну и канализациону мрежу 
где ова не постоји и прикључити на њу сва 
домаћинства.  

 Забранити коришћење септичких јама  
 Приликом изградње нових или модернизације / 

реконструкције постојећих објеката који могу да угрозе 
воде (или земљиште), дозволу за употребу условити 
свођењем штетних отпадних материја у границе 
одређене Правилником о опасним материјама у водама 

 евидентирати све загађиваче водотока на 
подручју плана и спровести редовну контролу воде. 

 
Заштита земљишта од загађивања 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом 

ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко 
падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода 
у земљиште. Решавање одлагања и одношења 
комуналног отпада мора се планирати уз обавезну 
рециклажу смећа. Евакуацију отпада такође вршити у 
складу са важећим прописима. 

Посебну пажњу посветити озелењавању насеља. 
 
Одлагање комуналног отпада 
Мере заштите у поступку регулисања начина 

прикупљања комуналног отпада који се не рециклира 
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне 
средине. Прикупљање комуналног отпада вршиће се 
постављањем контејнера за сакупљање комуналног 
отпада. Локације за постављање контејнера вршиће се 
на два начина: 

 власници објеката који ће се градити су 
обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде у 
оквиру парцеле на којој се објекат налази 

 могући предлог локације за постављање 
контејнера у оквиру површине за јавну намену дат је у 
Плану (што не искључује и друге локације у оквиру 
јавне намене ако се стекну услови за постављање 
судова) 

Локација мора да омогући несметани приступ 
возила за одвоз смећа. Контејнери морају бити 
постављени у заштићеним нишама. 

Неопходан број контејнера за сакупљање 
комуналног отпада одређиваће се према следећим 
параметрима: 

 на сваких 15 стамбених јединица или на сваких 
1000м2 нето корисне стамбене површине поставити 
један контејнер запремине 1.1м3 

 на 500м2 нето корисне површине пословног 
простора поставити један контејнер запремине 1.1м3 

Постављање контејнера вршити у скалду са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
крушевац (Сл.лист општине Крушевац бр. 07/01). 

4.6 4. Заштита од елементарних непогода 
При изради техничке документације водити рачуна 

о степену сеизмичности подручја (8. степен МЦС) и 
исту урадити у складу са предвиђеним мерама заштите 
из важећих Правилника из ове области. 

 
4.6.5. Заштита од ратних разарања 
Изградња објеката за заштиту од ратних разарања за 

сваку појединачну целину и намену објеката,  утврђена 
је у свему према условима које је издало ЈП 
Склоништа, бр.42-77/12- 1 од 18.04.2012.год и чине 
саставни део овог планског докумета. 

 
4.6.6. Заштита од пожара 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 саобраћајна мрежа омогућава приступ 

ватрогасним возилима, 
 водоводна мрежа у склопу плана водовода и 

канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду преко које се 
обезбеђује трајна проходност. 

У току реализације планираних садржаја неопходно 
је испунити следеће услове у погледу потребних мера 
заштите од пожара: 

 Правилник о техничким нормативима за 
заштиту високих објеката од пожара („Сл.лист СФРЈ“, 
бр. 7/84) 

 Правилник о техничким нормативима за 
заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 
пожара(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 87/93), Правилником о 
техничким нормативима за заштиту нисконапонских 
мрежа и припадајућих трафо станица („Сл.лист СФРЈ“, 
бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама 
техничких норматива за заштиту нисконапонских 
мрежа и припадајућих трафо станица („Сл. лист СФРЈ“, 
бр. 37/95), 

 Правилник о техничким нормативима за 
лифтове на електрични погон за вертикални превоз 
лица и терета („Сл.лист СФРЈ“, бр. 16/86 и 28/89) 

 системе вентилације и климатизације 
предвидети у складу са Правилником о техничким 
нормативима за вентилацију и климатизацију  
(„Сл.лист СФРЈ“, бр. 87/93)  

 изградњу гараже реализовати у складу са 
Правилником о техничким захтевима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
(„Сл.лист СЦГ“, бр. 31/2005) 

 предвидети употребу материјала и опреме за 
коју се могу обезбедити извештаји и атестна 
документација домаћих акредитованих лабораторија и 
овлашћених институција за издавање атеста 

 применити одредбе Правилника о техничким 
нормативима за пројектовање и извођење завршних 
радова у грађевинарству („Сл.лист СФРЈ“, бр. 21/90) 

 реализовати објекте у складу са правилником о 
техничким нормативима за пројектовање, грађење, 
погон и одржавање гасних котларница („Сл.лист 
СФРЈ“, бр. 10/90), уз претходно прибављање одобрења 
локације за трасу гасовода и место мерно регулационе 
станице од стране Одељења за ванредне ситуације, 
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сходно чл. 28 и 29 Закона о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник СРС“, 
бр. 44/77, 45/84, 18/89 и 101/05), Правилником о 
техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви за радни притисак 
до 4 бара(„Сл.лист СРЈ“, бр. 20/92) и Одлуке СО 
Краљево о условима и техничким нормативима за 
пројектовање и изградњу градског гасовода („Сл.лист 
СО Краљево бр.04/85 од 17.05.1985. год.), и 
Правилником о техничким нормативима за унутрашње 
гасне инсталације („Сл.лист СРЈ“, бр. 20/92 и 33/92) 

Према предходним условима нема посебних 
грађевинско-техничких, технолошких и других услова, 
већ је потребно придржавати се Закона о заштити од 
пожара ("Сл.гласник СРС", бр.111/09) и Правилника о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91),  

 
Саставни део документације Плана су предходни 

услови за зашиту од пожара издати од стране 
Министарства унитрашњих послова Републике Србије 
– Сектор за ванредне ситуације – Одсек у Крушевцу, 
07/19 број 217-137/11 од 07.07.2011. год.   

 
4.7. Целине и зоне за даљу урбанистичку разраду  
 
Обавеза израде урбанистичког пројекта дефинисана 

је у посебним условима градње, за сваку целину, блок и 
подблок. 

У смерницама за спровођење је плана дата је 
могућност надлежном органу да уколико се укаже 
потреба за поједине локације донесе одлуку о 
неопходности за израду урбанистичког пројекта ближе 
разраде локације у границама Плана. 

 
4.8. Посебни услови којима се површине и  
       објекти јавне намене чине приступачним  
       особама са инвалидитетом 
 
Код изградње јавних саобраћајница, пешачких стаза 

и тротоара, као и код прилаза објектима за јавно 
коришћење и посебних уређаја у њима, морају се 
применити одредбе Правилника о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица («Сл.гласник РС», бр. 18/97), као и 
осталим важећим прописима и стандардима који 
регулишу ову област. 
  

УУссллооввии  ззаа  ккррееттаањњее  ххееннддииккееппиирраанниихх  ооссооббаа::  
  
- Тротоари и пешачки прелази потребно је да 

имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8.3% (1:2); 
- Највећи попречни нагиб тротоара на правац 

кретања износи 2%; 
- За савлађивање висинске разлике између 

тротоара и коловоза, максимални нагиб закошеног дела 
може износити 20% (1:5); 

Прилаз до пословних објеката и објеката за 
колективно становање предвидети на делу објекта чији 
је приземни део у нивоу терена, или је мање уздигнут у 
односу на терен. 

На радијусима укрштања ободних саобраћајница као 
и унутар блоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама планирају се прелазне рампе за 
повезивање тротоара и коловоза. 

 
4.9. Мере  енергетске ефикасности 
 
Мере енергетске ефикасности градње објеката у 

стамбено-пословном блоку Трг ”КОСТУРНИЦA-север” 
подразумевају примену правилника о енергетским 
својствима зграда (Сл.гласник РС бр.61/11) и 
коришћење обновљиви извора енергије код 
пројектовања и изградње објеката. 

Правилник о енергетским својствима зграда 
дефинише енергетске разреде зграда у зависности од 
категорије. За планиране објекте у комплеkсу Трг 
”КОСТУРНИЦA- север” планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије за грејање, 
припрему санитарне топле воде и хлађење  од:  

 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде,  
 60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више станова,   
 55  kWh/(m2a) за пословне зграде (канцеларије) и  
 70  kWh/(m2a) за зграде трговине и угоститељства.  
 
За смањење емисије CO и NOx према декларацијама 

EU у комплесу  ТРГ ”КОСТУРНИЦA-север” планира 
се коришћење обновљивих извора енергије из ваздуха, 
воде и земље (топлотне пумпе и соларни колектори). 

 
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све урбанистичке 

блокове у границама плана. 
Правила грађења су дата као општа која се односе 

на све целине, блокове и подблокове и као посебна која 
се односе само на појединачне целине, блокове и 
подблокове. 

 
5.1. Општа правила урбанистичке регулације 
 
Намена објеката 
 
 Дозвољена је изградња стамбених, стамбено-

пословних објеката као и објеката компатибилне  
намене  

 На простору Плана поред изградње нових 
објеката планира се реконструкција, доградња, 
надградња, адаптација и пренамена већ изграђених 
објеката у складу са правилима датих Планом 

 стамбени објекти могу бити намењени  
породичном становању  (до 3 стамбене јединице ) и 
вишепородичном становању (са 4 и више стамбених 
јединица)  

 пословни простор може бити коришћен за 
обављање свих  непроизводних, комерцијалних, 
трговинско-услужних, занатских и осталих по намени 
сродних делатности које не угрожавају животну 
средину и еколошки су примерене зонама становања. 

 На истој грађевинској парцели могућа је 
изградња и других објеката у функцији основног 
објекта   
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 Пејзажно уређење, скулптуре, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилна је са свим 
планираним наменама и могу се без посебних услова 
реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је градња  
забрањена 
 
 Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, 
ваздуха и земљишта, као и на стварање прекомерне буке 
 

      Положај објекта  
 
 Положај објекта дефинисан је грађевинском 

линијом која је дефинисана у односу на регулациону 
линију. Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог 
грађевинском линијом, односно саме грађевинске линије 
представљају габарите објеката непрекинутог низа. 

 Подземна грађевинска линија за подземне 
објекте (делови објекта, подземна гаража, склониште) 
може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије, као и изван основног габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у функционисању 
објеката, инфраструктуре или саобраћајне мреже. 

 Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решења (растојање 
грађевинске од регулационе линије) осим за случај : 

 За стамбене објекте било којег типа код којег се 
планира гаражирање возила у подземној и приземној 
етажи минимално растојање грађевинске од регулационе 
линије мора бити 5.0м  (на делу улаза у гаражу) 

 За објекте који имају индиректну везу са јавним 
путем преко приватног пролаза растојање грађевинске 
од регулационе линије утврђује се  у сваком 
конкретном случају 

   
    Урбанистички показатељи 
 
 Вредност урбанистичких показатеља индекс 

заузетости и индекс изграђености су дати у поглављу 
4.2 за сваку убанистичку целину и примењују се са 
осталим правилима која се односе за тај блок. Гараже у 
подземним етажама не рачунају се у индекс 
изграђености парцеле.  

 За угаоне парцеле и парцеле на којима се врши 
тампонирање у непрекинутом низу урбанистички 
параметри су различити од параметара датих на нивоу 
блока и подблока, а све у циљу реализације планираних 
садржаја. Параметри су условљени и  произилазе из 
утврђених габарита објеката којима се реализује 
непрекинути низ.    

 
Вертикална регулација 
 
 Висина објекта дефинисана је прописаном 

спратношћу за сваку урбанистичку целину, блок и 
подблок. 

 Сви објекти могу имати подрумске или 
сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 

 Свака  изградња галерије или међуспратних 
етажа у објекту сматра се засебном спратном етажом 
(рачуна се као изградња спрата) 

 Забрањена је изградња поткровних етажа на 
нивоу Плана, осим на објектима намењеним 
породичном становању. 

 Евентуални волумен таванског простора могуће 
је користити искључиво као помоћне просторије (оставе, 
вешернице, простор за рекреацију за потребе корисника 
објекта али не у комерцијалне сврхе). 

 У осталим случајевима (терен у нагибу, 
релативна висина, индиректна веза) висина објекта се 
утврђује применом правила из Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл.гл.РС. бр.50/2011) 
 

Кота пода приземља        
                                                                                                     
 Кота пода приземља се одређује у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
нултој коти објекта.  

 Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута и може бити највише 1.20м виша од 
нулте коте. 

 За објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену (пословање или делатност) кота пода приземља 
може бити максимално 0.20м виша од коте тротоара 
(денивелација до 1.2м савладава се унутар објекта) 

 У осталим случајевима (терен у нагибу, инди-
ректна веза) кота пода приземља се утврђује применом 
правила из Правилника о општим правилима за парцела-
цију, регулацију и изградњу (Сл.гл.РС. бр. 50/2011)  
 

 Спољне степенице 
 
 Отворене спољне степенице могу се 

постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 
линија увучена мин 3.0м у односу на регулациону линју 
и ако савлађује висину до 0.9м. Степенице које 
савлађују висину преко 0.9м улазе у габарит објекта. 

 Степенице које се постављају на бочни или 
задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге 
функције у дворишту. Корисна ширина пролаза на 
парцели поред једне стране објекта мора бити најмање 
2.5м без физичких препрека. 
 

Приступ парцели 
 
 Свака  новоформирана грађевинска парцела 

мора да има приступ на пут или другу јавну површину 
намењену саобраћају. Ширина приватног пролаза за 
парцеле које немају директан приступ јавном путу не 
може бити мања од 2,5м. 
 

Висина надзидка 
 
 Висина надзидка поткровне етаже износи 

највише 1.6м рачунајући од коте пода подкровне етаже, 
мерећи од основног габарита објекта/, до тачке прелома 
кровне косине.  
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Грађевински елементи и испади на објекту 
 
 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1.6м, односно регулациону линију  више од 
1.2м, под условом да је грађевинска линија на минимум 
3.0м од регулационе линије, односно када најмања 
ширина тротоара износи 3.0м, а на висини изнад 3.5м. 
У том случају, укупна површина грађевинских 
елемената не може бити већа од 50% уличне  фасаде 
изнад приземља. 

 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) могу прећи регулациону линију 
максимално 40% од ширине тротоара у случају када 
ширина тротоара износи од 1.2м до 3.0м 

 
 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице ) не могу прећи регулациону линију у 
случају када ширина тротоара износи до 1.2м 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску односно регулациону линију и то: 

o Излози локала – 30цм, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3.0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољен испад излога локала у 
приземљу) 

o Излози локала – 90цм, по целој висини у 
пешачким зонама 

o Транспарентне браварске конзолне надстре-
шнице у зони приземне етаже максимално 2.0м по 
целој ширини објекта са висином изнад 3.0м, 1.0м од 
спољне ивице тротоара 

o Платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом 1.0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3.0м, а у пешачким зонам 
према конкретним условима локације 

o Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара 

 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) могу да пређу грађевинску линију, 
рачунајући од основног габарита до хоризонталне 
пројекције габарита и то: 

o 1.2м на делу објекта према предњем дворишту, 
с тим да укупна површина грађевинских елемената не 
може бити већа од 50% уличне  фасаде изнад 
приземља. 

o 0.6м на делу објекта према бочном дворишту 
најмањег растојања од 1.5м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може бити већа од 30% 
бочне фасаде изнад приземља 

o 0.9м на делу објекта према бочном дворишту 
најмањег растојања од 2.5м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може бити већа од 30% 
бочне фасаде изнад приземља 

o 1.2м на делу објекта према задњем дворишту 
најмањег растојања од 5.0м од задње линије суседне 
грађевинске парцеле, али укупна површина 
грађевинских елемената не може бити већа од 30% 
задње фасаде изнад приземља      
        

Ограђивање парцела 
 
 уколико нису утврђени посебни услови у 

правилима градње за блокове и подблокове услови 
ограђивања се утврђује применом правила из 
Правилника о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. бр.50/2011) 
 

 Одводњавање површинских вода    
                                                                                                            
 одводњавање површинских вода са грађевинске 

парцеле утврђује се нивелационим решењем на нивоу 
блока, уз обавезу да се површинске воде са једне 
грађевинске парцеле не могу усмеравати према другој 
грађевинској парцели. Објекти који се налазе  на међи 
или њеној непосредној близини морају решити 
одводњавање вода са кровних равни тако да ничим не 
угрожавају суседну парцелу. 
 

 Интервенција на постојећем објекту 
 или изградња новог 
 
 било која интервенција на постојећем објекту 

или изградња новог не сме угрозити функционисање, 
стабилност или фасаду суседног објекта 

 свака доградња, надградња или реконструкција 
постојећег објекта мора бити изведена у складу са 
техничким прописима и тако да ничим не угрози  
стабилност постојеће конструкције , односно 
стабилност објекта у непосредном контакту. 

 Приликом било какве интервенције на 
постојећем објекту важиће услови као и за  
новопланиране објекте. 
 

Архитектонско обликовање и примена  
материјала 
 
 Обавеза је остварити урбанистичку и 

архитектонску хармоничност са окружењем. 
 
 Обликовање планираних објеката и 

материјализација фасаде, избор материјала, обрада 
отвора и сл. препуштају се избору инвеститора и 
креативности пројектанта објекта 

 Кровови се изводе као коси, двоводни и 
вишеводни, уз примену адекватног нагиба према 
примењеном кровном покривачу, стим да је нагиб 
крова и покровни материјал потребно прилагодити 
архитектури објекта 

 Изградњом косих кровова водити рачуна да 
нагиб кровних равни буде минимално потребан, тј.да 
кровови буду минимално ''стрми'' 

 Није дозвољена изградња лучних кровова 
 На објектима са косим кровом у низу 

забрањена је употреба забатног зида на уличним 
фасадама 

 На објектима са косим кровом у низу 
препоручује се појава кровних атика на уличним 
фасадама 

 На угаоним објектима кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката, у оба правца 

 Могућа је и примена равног крова 
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 Равни кров је могуће претворити у коси, али 
евентуални волумен таванског простора могуће је 
користити искључиво као помоћне просторије (оставе, 
вешернице, простор за рекреацију за потребе корисника 
објекта али не у комерцијалне сврхе). 

 Код објеката у непрекинутом низу водити 
рачуна да елементи одвођења воде са кровних равни 
буди ''скривени'' 

 Код објеката у непрекинутом низу није 
дозвољено постављање било каквих отвора на бочним 
контактним фасадама, који би онемогућили 
реализацију низа 

 Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседу и усаглашавању ових 
елемената на суседним објектима уз минимална 
одступања. 

 Посебно водити рачуна о усклађености 
елемената фасада на деловима објеката у низу који су 
окренути према саобраћајницама, обликовању и 
коришћењу детаља у архитектури, као и материјалима 
који ће се користити у обради фасаде. 

 За обраду фасада објеката могу се користити 
све врсте, како природних тако и вештачких 
материјала. Посебно водити рачуна о обради фасада 
објеката (фасадној профилацији, детаљима фасаде) са 
циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности објекта. 

 За изградњу објекта дозвољено је коришћење 
свих врста материјала који подлежу важећим 
стандардима, технички и биолошки исправним. 

 
Прикључивање објеката на комуналну и 

     осталу инфраструктуру 
 
 Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

 
5.2. Посебна правила урбанистичке регулације 
 
5.2.1. Посебна правила градње за целину А 
 
Намена 
Приземна етажа планираних објеката мора имати 

пословну намену. 
 
Положај објекта  
 Планирана грађевинска структура дата је 

положајем грађевинске линије објекта (дате 
грађевинске линије представљају габарите објеката). У 
планираним непрекинутим низовима нису дозвољена 
одступања од грађевинске линије објеката утврђене 
према Улици Трг костурница, Улици поручника 
Божидара и улици Мирка Цветковића. 

 
Урбанистички параметри 
 Индекси заузетости и изграђености дати су на 

нивоу блока и могу бити варијабилни у зависности од 
површине и облика грађевинске парцеле и различити 
на појединачним парцелама што је дато у посебним 
правилима градње 

Вертикална регулација 
 Спратност планираних објеката дата у Плану је 

обавезујућа. 
 Забрањена је изградња поткровних етажа, и 

претварање таванских простора у поткровне етаже, као 
и претварање равних кровних равни у косе са 
надградњом поткровне етаже. 
 

Хоризонтална регулација 
 Положај планираних слободностојећих 

вишеспратница уз улицу Мирка Цветковића дат је у 
графичком прилогу и обавезујући је 
 

Грађевински елементи и испади на објекту 
 Није дозвољена изградња било каквих 

грађевинских елемената и испада на нивоу првог 
спрата и виших етажа на фасадама објеката које су 
оријентисане према Улици Трг костурница, Улици 
поручника Божидара као и на бочним фасадама 
завршних објеката низова, (односно фасадама 
оријентисаним према кат.парцелама бр.1724 и 1725). 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску односно регулациону линију и то: 

o Излози локала – 30цм, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3.0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољен испад излога локала у 
приземљу) 

o Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара 
 

Ограђивање парцела 
 
 Није дозвољено ограђивање парцела у овом 

блоку. 
 

Надградња постојећих објеката 
 
 Реализација планиране надградње постојећих 

пословних објеката у улици Трг костурница могућа је 
само у случају да се изврши провера и докаже статичка 
стабилност  објеката  
 Габарит етажа које се надграђују мора бити 

такав да ни на који начин не угрози суседне објекте, 
нарочито ако на фасадама суседних објеката постоје 
отвори. Максимално дозвољен габарит етаже која се 
надграђује, не сме прећи габарит последње изведене 
етаже на постојећем објекту 
 Нису дозвољени било какви испади на будућим 

надграђеним етажама 
 

Величина парцеле 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња објекта у непрекинутом низу 
износи 5.0ари. Ова површина парцеле се односи на све 
планиране намене у блоку А за непрекинути низ. 

 Минимална површина парцеле за изградњу 
слободностојећег вишепородичног стамбеног објекта 
спратности П+6 износи 10ари, а минимална ширина 
парцеле износи 25м 

 Од Планом утврђених параметара за 
минималну површину парцеле одступа парцела 
катастарски број 1731/1, ради реализације планираног 
непрекинутог низа у улици Поручника Божидара  

5.2.2. Посебна правила градње за блок Б1 
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Намена 
Приземна етажа планираних објеката мора имати 

пословну намену. 
 
Положај објекта  
 Планирана грађевинска структура дата је 

положајем грађевинске линије објекта (дате грађевинске 
линије представљају габарит објекта). У планираном 
непрекинутом низу нису дозвољена одступања од 
грађевинске линије објеката утврђене према Улици 
поручника Божидара, Мирка Цветковића и Бирчаниновој. 

 
Урбанистички параметри 
 Индекси заузетости и изграђености дати су на 

нивоу блока и могу бити варијабилни у зависности од 
површине и облика грађевинске парцеле и различити 
на појединачним парцелама што је дато у посебним 
правилима градње 
 

Вертикална регулација 
 Спратност планираних објеката дата у Плану је 

обавезујућа. 
 Забрањена је изградња поткровних етажа, и 

претварање таванских простора у поткровне етаже 
 

Грађевински елементи и испади на објекту 
 Није дозвољена изградња било каквих 

грађевинских елемената и испада на нивоу првог 
спрата и виших етажа на фасадама објеката које су 
оријентисане према Улици Поручника Божидара, као и 
на бочним фасадама завршних објеката низова, 
(односно фасадама оријентисаним према кат.парцелама 
бр.1739/2, 1740/1 и 1740/2). 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску односно регулациону линију и то: 

o Излози локала – 30цм, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3.0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољен испад излога локала у 
приземљу) 

o Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара 
 

Ограђивање парцела 
 Није дозвољено ограђивање парцела у овом 

подблоку 
 

Величина парцеле 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња објекта у непрекинутом низу 
износи 6.0ара. Ова површина парцеле се односи на све 
планиране намене у подблоку Б1 за непрекинути низ. 

 
5.2.3. Посебна правила градње за подблок Б2-а 
 
Намена 
Приземна етажа планираних објеката мора имати 

пословну намену. 
 
Положај објекта  
 У планираном непрекинутом низу нису 

дозвољена одступања од грађевинске линије објеката 
утврђене према Улици Бирчаниновој. 

Урбанистички параметри 

 Индекси заузетости и изграђености дати су на 
нивоу блока и могу бити варијабилни у зависности од 
површине и облика грађевинске парцеле и различити 
на појединачним парцелама што је дато у посебним 
правилима градње 
 

Вертикална регулација 
 Спратност планираних објеката дата у Плану је 

обавезујућа. 
 Забрањена је изградња поткровних етажа, и 

претварање таванских простора у поткровне етаже 
 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 Дозвољена је изградња грађевинских елемената и 

испада на нивоу првог спрата и виших етажа на 
фасадама објеката, према општим условима из тачке 
5.1 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску односно регулациону линију и то: 

o Излози локала – 30цм, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3.0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољен испад излога локала у 
приземљу) 

o Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара 

 
Ограђивање парцела 
 Није дозвољено ограђивање парцела у простору 

између грађевинске и регулационе линије (ка улици 
Бирчаниновој) у овом подблоку 
 Ограђивање задњег дела парцеле у складу са 

Правилником о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. бр.50/2011) 
 

Величина парцеле 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња објекта у непрекинутом низу 
износи 6.0ари. Ова површина парцеле се односи на све 
планиране намене у подблоку Б1 за непрекинути низ. 

 На парцелама мањим од 6.0ари могућа је 
изградња пословног, породичног објекта, стамбено-
пословног објекта са три стамбене јединице према 
параметрима из подблока Б2а  

 
- На катастарској парцели број 1759 која је завршна 

парцела у новоформираном низу према улици 
Бирчаниновој утврђују се посебни услови градње 
усаглашени са реализованим прекинутим низом у 
контактној зони и то : 

 намена објекта : стамбено-пословни, пословни 
или стамбени објекат 

 спратност објекта : П+2 (могућа је изградња 
подрумске етаже) 

 могући број стамбених јединица: три стамбене 
јединице 

 индекс заузетости: 50% 
 индекс изграђености: 1.6 
*Уколико се на овој парцели реализује објекат 

спратности П+3 важе следећи параметри: 
 намена објекта : стамбено-пословни, пословни 

или стамбени објекат 
 спратност објекта : П+3 (могућа је изградња 

подрумске етаже) 
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 могући број стамбених јединица: три стамбене 
јединице 

 индекс заузетости: 40% 
 индекс изграђености: 1.6 
 
5.2.4. Посебна правила градње за подблок Б2-б 
 
Намена 
 Приземна етажа планираних објеката може 

имати пословну намену. 
 За појединачне катастарске парцеле бр.1763/3 и 

1763/4 и 1757/3 намена објеката је породични стамбено 
пословни објекат 
 

Положај објекта  
 Није дозвољено одступања од грађевинске 

линије објеката утврђене према улици Мирка 
Цветковића. 

 Грађевинска линија за катастарске парцеле 
бр.1763/3 и 1763/4 биће утврђена у поступку издавања 
одобрења за градњу 
 

Урбанистички параметри 
 Индекси заузетости и изграђености примењују 

се за сваку појединачну парцелу. Дати су на нивоу 
блока и износе: 

- за породично становање индекс заузетости – 40% и 
индекс изграђености 1.2 

            - за вишепородично становање индекс 
заузетости – 40% и индекс изграђености 1.6 

 
Вертикална регулација 
 Спратност планираних објеката дата у Плану је 

обавезујућа за одређени тип изградње и намену објекта. 
Породични објекат спратности П+2, вишепородични 
објекат спратности П+3 

 За катастарске парцеле бр.1763/3 и 1763/4 и 
1757/3 спратност објеката је П+2 

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 Дозвољена је изградња грађевинских елемената 

и испада на нивоу првог спрата и виших етажа на 
фасадама објеката , према општим условима из тачке 5.1 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску линију према општим условима из 
тачке 5.1 
 

Ограђивање парцела 
 Није дозвољено ограђивање парцела у овом 

подблоку у случају изградње вишепородичног објекта 
 Обавезно је постављање заштитне ограде око 

трафо станице према условима за ту врсту објеката 
 

Величина парцеле 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња породичног стамбеног објекта 
са три стамбене јединице износи 3.0ара.  

 На парцелама већим од 7.5ари могућа је 
изградња слободностојећег вишепородичног стамбеног 
објекта према датим посебним параметрима  

 
5.2.5. Посебна правила градње за блок Б3 

У овом блоку се у потпуности задражава постојећа 
изграђена грађевинска структура, за коју је планирано 
текуће одржавање објеката ради омогућавања услова за 
нормално коришћење 

 
5.2.6. Посебна правила градње за блок Ц1 
 
Намена 
Приземна етажа планираних објеката мора имати 

пословну намену. 
 
Положај објекта  
 Планирана грађевинска структура дата је 

положајем грађевинске линије објекта (дате 
грађевинске линије представљају габарит објекта). У 
планираном непрекинутом низу нису дозвољена 
одступања од грађевинске линије објеката утврђене 
према Улици поручника Божидара, Драгомира Гајића и 
Бирчаниновој. 
 

Урбанистички параметри 
 Индекси заузетости и изграђености дати су на 

нивоу блока и могу бити варијабилни у зависности од 
површине и облика грађевинске парцеле и различити 
на појединачним парцелама што је дато у посебним 
правилима градње 
 

Вертикална регулација 
 Спратност планираних објеката дата у Плану је 

обавезујућа. 
 Забрањена је изградња поткровних етажа, и 

претварање таванских простора у поткровне етаже 
 

Грађевински елементи и испади на објекту 
 Није дозвољена изградња било каквих 

грађевинских елемената и испада на нивоу првог 
спрата и виших етажа на фасадама објеката које су 
оријентисане према Улици Поручника Божидара и 
улици Драгомира Гајића, као и на бочним фасадама 
завршних објеката низова, (односно фасадама 
оријентисаним према кат.парцелама бр.2069 и  2062). 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску односно регулациону линију и то: 

o Излози локала – 30цм, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3.0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољен испад излога локала у 
приземљу) 

o Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара 
 

Ограђивање парцела 
 Није дозвољено ограђивање парцела у овом 

подблоку 
 

Величина парцеле 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња објекта у непрекинутом низу 
износи 4.5ара. Ова површина парцеле се односи на све 
планиране намене у подблоку Ц1 за непрекинути низ. 

 
5.2.7. Посебна правила градње за блок Ц2 
 
Намена 
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Приземна етажа планираних објеката може имати 

пословну намену. 
 
Положај објекта  
 Није дозвољено одступања од грађевинске 

линије објеката утврђене према улици Бирачаниновој 
као ни од грађевинске линије утврђене ка приступној 
блоковској саобраћајници унутар блока Ц3 
 

Урбанистички параметри 
 
 Индекси заузетости и изграђености примењују 

се за сваку појединачну парцелу. Дати су на нивоу 
блока и износе: 

- за породично становање индекс заузетости – 40% и 
индекс изграђености 1.2 

- за вишепородично становање индекс заузетости – 
40% и индекс изграђености 1.6 

 
Вертикална регулација 
 
 Спратност планираних објеката дата у Плану је 

обавезујућа за одређени тип изградње и намену објекта. 
Породични објекат спратности П+2, вишепородични 
објекат спратности П+3 
 

Грађевински елементи и испади на објекту 
 
 Дозвољена је изградња грађевинских елемената 

и испада на нивоу првог спрата и виших етажа на 
фасадама објеката , према општим условима из тачке 5.1 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску линију према општим условима из 
тачке 5.1 
 

Ограђивање парцела 
 Није дозвољено ограђивање парцела у овом 

подблоку у случају изградње вишепородичног објекта 
 

Величина парцеле 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња породичног стамбеног објекта 
са три стамбене јединице износи 3.0ара.  

 На парцелама већим од 7.5ари могућа је 
изградња слободностојећег вишепордичног стамбеног 
објекта према датим посебним параметрима 
 

Интервенције на постојећим објектима до 
привођења намене планиране планом 

 
 Дозвољена је само реконструкција постојећих 

објеката (без промене хоризонталних и вертикалних 
габарита), до привођења предметне парцеле намени, а 
код нове изградње (надградње, доградње) поштовати 
растојање грађевинске и регулационе линије 

 
5.2.8. Посебна правила градње за блок Ц3 
 
Намена 
 
Вишепородично становање са пословањем 
Вертикална регулација 

 
 Надградњу до планиране вертикалне регулације 

извести уз поштовање постојеће висине кровног венца, 
не угрожавајући стабилност и функционалност 
постојећих структура 
 

5.3. Правила урбанистичке парцелације 
 
Основни концепт Плана захтева пре свега препарце-

лацију постојећих катастарских парцела, тј. укру-пњавање 
постојећих катастарских парцела, како би се добиле 
грађевинске парцеле реално пропорционалних габарита, 
што би створило услове за изградњу објеката таквих 
димензија које је могуће архитектонски обли-ковати на 
рационалан и функционалан начин у складу са пара-
метрима датим у Плану. Овакав концепт проистиче пре 
свега из потребе да се створе услови за град-њу објеката 
са пре свега хуманим карактером, који ће корисницима 
омогућити услове за квалитетан боравак и рад. 

 
Општа правила парцелације 
 
 Дозвољена је препарцелација и парцелација 

свих парцела уз услов задовољавања минималне 
површине прописане Планом и обезбеђивање приступа, 
што ће бити утврђено кроз израду Пројекта 
препарцелације и парцелације, а на основу  Закона о 
планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09-
спр., 64/2010-одлука УС и 24/2011) 
 

 Новоформирана регулациона линија, дата у 
Плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 
границу парцеле, односно поделу између површине 
јавне намене и остале намене земљишта. 

 Свака грађевинска парцела мора имати приступ 
на саобраћајницу (директно или индиректно преко 
приватног пролаза) 

 Један објекат не може се налазити на две или 
више парцела 

 Грађевинске парцеле за изградњу објеката 
образовно васпитног карактера (школа страних језика, 
музичка школа, школа плеса и слично, различити типови 
установа намењени деци предшколског узраста (вртићи, 
забавишта, играонице...), мини тржни центри, маркети и 
слично, формирати кроз израду планова пројеката 
парцелације и препарцелације и урбанистичких 
пројеката, а према стандардима и капацитетима за сваку 
специфичну намену, коју ће надлежни орган утврдити у 
сваком појединачном случају 

 
Посебна правила парцелације 
 
 План парцелације дат у графичком прилогу 

Плана је понуђено варијантно решење које омогућава 
реализацију планираних садржаја у складу са датим 
параметрима из Плана. Могућа је корекција у директној 
примени, која не спречава реализацију параметара 
утврђених Планом 

 Планом парцелације обухваћени су само 
простори на којима су планирани непрекинути низови 
и слободностојеће вишеспратнице. 
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В. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
     ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 
6. Смернице 
 
6.1 Посебне смернице за спровођење 
 
 план парцелације дат у Плану је усмеравајући 

 
 уколико се укаже потреба да је за поједине 

локације за градњу неопходна додатна ближа разрада и 
усаглашавање са планираним параметрима и наменом 
Надлежни орган који издаје одобрење за градњу може 
захтевати израду урбанистичког пројекта ближе 
разраде локације у границама Плана 
 

 Индекси заузетости и изграђености дати су на 
нивоу блока и могу бити различити на појединачним 
парцелама, али не могу прећи дате параметре који су 
прописани за тај блок. Параметри су дати као максималне 
вредности које је могуће реализовати уколико се 
задовоље сви остали урбанистички услови. Евентуална 
прекорачења задатих параметара утврђена су ради 
реализације непрекинутих низова у блоку А и  
подблоковима Б1 и Ц1 оријентисаним према улици 
Поручника Божидара. 
 

 Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. 
бр.50/2011) је једино могућа само у случају за 
параметре који нису Планом одређени 
 

6.2 Интервенције на постојећим објектима 
       до привођења намене планиране планом 

 
До привођења намене планиране планом на 

постојећим објектима могуће је искључиво текуће 
одржавање и реконструкција објеката ради стварања 
услова за њихово безбедно и несметано коришћење. 

 
Овај План ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
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На основу члана 27, 28. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи "Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/10 и 24/2011), члана 29. и 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
документа ("Сл.гласник РС", бр.31/2010, 69/2010 и 
16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца", бр.8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012.године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1"  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана генералне регулације 

"Индустријска зона 1" у Крушевцу, (у даљем тексту: 
План генералне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Плана генералне регулације је:  
- Стварање законског и планског основа за 

просторно уређење подручја у обухвату плана,  
- подизање нивоа урбанитета унапређењем инфра-

структурне мреже и просторно-физичким обликовањем,  
- оптималног искоришћавања потенцијала кроз 

урбану обнову предметног подручја плана,  
- утврђивање правила уређења и грађења и  
- очување и унапређење разноврсности и флекси-

билности у коришћењу простора. 
 

Члан 3. 
 

Границу предметног Плана генералне регулације чини 
простор обухваћен са северне стране делом десне обале 
Западне Мораве, скреће ка југу, а затим наставља 
паралелно са трасом северне обилазнице. Источна граница 
иде низом граница катастарских парцела пољопривредног 
земљишта до укрштаја са железничком пругом Сталаћ-
Пожега. Јужна граница паралелно са трасом пруге Сталаћ-
Пожега (пруга је унутар граница предметног плана) све до 
укрштаја са Гарским потоком. Западну границу чине 
контактне парцеле Гарског потока која прелази преко трасе 
северне обилазнице све до укрштаја са десном обалом реке 
Западне Мораве.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом износи око 469 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана. 

 
Члан 4. 

  
План генералне регулације садржи нарочито: 
 
1)  границу плана и обухват грађевинског подручја;  
 
2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
 
3) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 
 
4)  регулационе и грађевинске линије;  
 
5)  потребне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене;  
 
6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру; 
 
7)  мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина; 
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8)  зоне за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације са прописаном забраном изградње до 
његовог доношења; 

 
9) предвиђене рокове за израду плана детаљне 

регулације са обавезно прописаном забраном градње 
нових објеката и реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима се мења 
стање у простору), до усвајања плана; 

 
10) локације за које се обавезно израђује урбани-

стички пројекат или расписује јавни архитектонски или 
урбанистички конкурс; 

 
11) правила уређења и правила грађења по целинама 

и зонама за које није предвиђено доношење плана 
детаљне регулације; 

 
12)  правила парцелације, препарцелације и исправ-

ке граница парцела; 
 
13) мере енергетске ефикасности и изградње; 
 
14) друге елементе значајне за спровођење плана. 
  

Члан 5. 
 
Израда Плана генералне регулације "Индустријска 

зона 1" у Крушевцу биће завршена у року од 120 дана 
од дана добијања свих потребних услова и сагласности 
од надлежних установа и јавних предузећа, која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планских докумената. 

             
Члан 6. 

 
Средства за израду Плана генералне регулације 

"Индустријска зона 1" у Крушевцу, обезбеђују се у 
Буџету Града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Потребно је приступити изради стратешке процене 

утицаја на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
генералне регулације на јавни увид у трајању од 30 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

              Излагање нацрта Плана генералне 
регулације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа  на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у " Службеном листу града Крушевца ". 
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На основу члана 27, 28. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи "Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/10 и 24/2011), члана 29. и 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
документа ("Сл. гласник РС", бр.31/2010, 69/2010 и 
16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца", бр.8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2" У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана генералне регулације 

"Индустријска зона 2" у Крушевцу, (у даљем тексту: 
План генералне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Плана генералне регулације је: 
- Стварање законског и планског основа за 

просторно уређење подручја у обухвату плана, 
- подизање нивоа урбанитета унапређењем 

инфраструктурне мреже и просторно-физичким обли-
ковањем, 

- оптималног искоришћавања потенцијала кроз 
урбану обнову предметног подручја плана, 

- утврђивање правила уређења и грађења и 
- очување и унапређење разноврсности и флекси-

билности у коришћењу простора. 
 

Члан 3. 
 
Границу предметног Плана генералне регулације чини 

простор обухваћен са јужне стране од железничког моста 
на реци Расини у правцу трасе железничког колосека 
Сталаћ-Пожега према западу до потеза Старо село, где 
граница креће на север у контакту са границом ПГР-а 
Индустријска зона 1 до потеза Циганске ливаде, затим 
према северозападу до потеза звано Курилово, где 
наставља на север ка потезу Моравиште и након преласка 
локалног пута скреће на исток пратећи десну обалу реке 
Западне Мораве до ушћа са реком Расином. Након тога 
скреће на југ пратећи ток реке Расине до железничког 
моста као почетне тачке.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом износи око 504,45 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће се 
приликом припреме и стручне контроле концепта плана. 

 
Члан 4. 

  
План генералне регулације садржи нарочито: 
1)  границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
3)  претежну намену земљишта по зонама и целинама; 
4)  регулационе и грађевинске линије;  
5)  потребне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене;  
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6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру; 

7)  мере заштите културно-историјских споменика и 
заштићених природних целина; 

8)  зоне за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације са прописаном забраном изградње до 
његовог доношења; 

9) предвиђене рокове за израду плана детаљне 
регулације са обавезно прописаном забраном градње 
нових објеката и реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима се мења 
стање у простору), до усвајања плана; 

10) локације за које се обавезно израђује урбанисти-
чки пројекат или расписује јавни архитектонски или 
урбанистички конкурс; 

 11) правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама за које није предвиђено доношење 
плана детаљне регулације; 

 12) правила парцелације, препарцелације и 
исправке граница парцела; 

 13) мере енергетске ефикасности и изградње; 
 14) друге елементе значајне за спровођење плана. 
  

Члан 5. 
 
Израда Плана генералне регулације "Индустријска 

зона 2" у Крушевцу биће завршена у року од 120 дана 
од дана добијања свих потребних услова и сагласности 
од надлежних установа и јавних предузећа, која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планских докумената. 

            
Члан 6. 

 
Средства за израду Плана генералне регулације 

"Индустријска зона 2" у Крушевцу, обезбеђују се у 
Буџету Града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Потребно је приступити изради стратешке процене 

утицаја на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
генералне регулације на јавни увид у трајању од 30 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа  на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у " Службеном листу града Крушевца ". 
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На основу члана 27, 28. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи "Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/10 и 24/2011), члана 29. и 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
документа ("Сл.гласник РС", бр.31/2010, 69/2010 и 
16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца", бр.8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ЦЕНТАР 1" У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана генералне регулације 

"Центар 1" у Крушевцу, (у даљем тексту: План 
генералне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Плана генералне регулације је: 
 
- Стварање законског и планског основа за 

просторно уређење подручја у обухвату плана, 
- подизање нивоа урбанитета унапређењем инфра-

структурне мреже и просторно-физичким обликовањем, 
- оптималног искоришћавања потенцијала кроз ур-

бану обнову предметног подручја плана, 
- утврђивање правила уређења и грађења и 
- очување и унапређење разноврсности и флекси-

билности у коришћењу простора. 
 

Члан 3. 
 
Границу предметног Плана генералне регулације 

чини простор обухваћен са северне стране од укрштаја 
улице Јасички пут са пругом и наставља према истоку 
паралелно са колосеком пружног правца Сталаћ-
Пожега све до Железничког моста на реци Расини. 
Источна граница почиње од Железничког моста, иде 
паралелно са левом обалом реке Расине до укрштаја са 
улицом Балканском, затим се ломи према „источној 
обилазници“ и наставља паралелно са трасом „источне 
обилазнице“ (необухватајући је) до укрштаја са улицом 
Видовданском. Јужна граница почиње од укрштаја 
„источне обилазнице“ са улицом Видовданском, затим 
наставља (према западу) њеном трасом до Трга 
Косовских јунака, даље улицом Газиместанском све до 
укрштаја са улицом Југ Богдановом одакле почиње 
западна граница плана. Западну границу чини 
Газиместански трг до улице Јасички пут, тј. До тачке 
укрштаја са пружним правцем Сталаћ-Пожега.  

Приближна бруто површина подручја обухваћеног 
Планом износи око 227,55 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана, а у складу са чл. 41 Правилника о садржини, 
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начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

 
Члан 4. 

  
План генералне регулације садржи нарочито: 
1)  границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
3)   претежну намену земљишта по зонама и целинама; 
4)  регулационе и грађевинске линије;  
5)  потребне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене;  
6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, енергет-

ску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7)  мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина; 
8)  зоне за које се обавезно доноси план детаљне 

регулације са прописаном забраном изградње до 
његовог доношења; 

9) предвиђене рокове за израду плана детаљне 
регулације са обавезно прописаном забраном градње 
нових објеката и реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима се мења 
стање у простору), до усвајања плана; 

10) локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује јавни архитектон-
ски или урбанистички конкурс; 

11) правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама за које није предвиђено доношење плана 
детаљне регулације; 

12) правила парцелације, препарцелације и исправке 
граница парцела; 

13) мере енергетске ефикасности и изградње; 
14) друге елементе значајне за спровођење плана. 
  

Члан 5. 
 

Израда Плана генералне регулације "Центар 1" у 
Крушевцу биће завршена у року од 120 дана од дана 
добијања свих потребних услова и сагласности од 
надлежних установа и јавних предузећа, која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планских докумената. 

             
Члан 6. 

 
Средства за израду Плана генералне регулације 

"Центар 1"  у Крушевцу, обезбеђују се у Буџету Града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене утицаја на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
генералне регулације на јавни увид у трајању од 30 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 350-466/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    

 
 
 
 
189 
На основу члана 27, 28. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи "Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/10 и 24/2011), члана 29. и 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
документа ("Сл.гласник РС", бр.31/2010, 69/2010 и 
16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца", бр.8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ЦЕНТАР 2" У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана генералне регулације 

"Центар 2" у Крушевцу, (у даљем тексту: План 
генералне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Плана генералне регулације је: 
- Стварање законског и планског основа за 

просторно уређење подручја у обухвату плана, 
- подизање нивоа урбанитета унапређењем 

инфраструктурне мреже и просторно-физичким 
обликовањем, 

- оптималног искоришћавања потенцијала кроз 
урбану обнову предметног подручја плана, 

- утврђивање правила уређења и грађења и 
- очување и унапређење разноврсности и 

флексибилности у коришћењу простора. 
 

Члан 3. 
 
Границу предметног Плана генералне регулације 

чини простор обухваћен са северне стране од укрштаја 
улице Његошеве са улицом Багдалски венац, наставља 
источно улицом Његошевом затим улицом Мајке 
Југовића, до укрштаја са улицом Косовском, граница 
наставља северно улицом Косовском до укрштаја са 
улицом Немањином, наставља улицом Немањином до 
укрштаја са улицом Газиместанском, наставља 
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југоисточно улицом Газиместанском, затим улицом 
Видовданском до укрштаја са улицом Душановом. 
Источна граница почиње од укрштаја улице 
Видовданске са улицом Душановом, наставља јужно 
улицом Душановом до укрштаја са улицом Хајдук 
Вељковом и даље државним путем Р102 до почетка 
спомен парка Слободиште. Јужна граница иде 
паралелно границом спомен парка Слободиште, ломи 
се, па наставља паралелно правцем улице Косовске, 
затим наставља према западу низом граница 
индивидуалних катастарских парцела (уз улицу 
Устаничку и Кнез Михајлову) тј. границом изграђеног 
подручја стамбеног насеља Багдала 3 све до укрштаја 
са улицом Косовске битке, и потом наставља паралелно 
њеном трасом све до укрштаја са улицом Багдалски 
венац. Западна граница почиње од укрштаја улице 
Косовске битке са улицом Багдалски венац иде ка 
северу паралелно трасом улице Багдалски венац до 
укрштаја са улицом Његошевом. 

Приближна бруто површина подручја обухваћеног 
Планом износи око 247 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана, а у складу са чл. 41 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

 
Члан 4. 

  
План генералне регулације садржи нарочито: 
1)  границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
3)   претежну намену земљишта по зонама и целинама; 
4)  регулационе и грађевинске линије;  
5)  потребне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене;  
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру; 
7)  мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина; 
8)  зоне за које се обавезно доноси план детаљне 

регулације са прописаном забраном изградње до 
његовог доношења; 

9) предвиђене рокове за израду плана детаљне 
регулације са обавезно прописаном забраном градње 
нових објеката и реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима се мења 
стање у простору), до усвајања плана; 

10) локације за које се обавезно израђује урбани-
стички пројекат или расписује јавни архитектонски или 
урбанистички конкурс; 

 11)  правила уређења и правила грађења по цели-
нама и зонама за које није предвиђено доношење плана 
детаљне регулације; 

 12) правила парцелације, препарцелације и исправ-
ке граница парцела; 

 13) мере енергетске ефикасности и изградње; 
 14) друге елементе значајне за спровођење плана. 
  
 

Члан 5. 
 
Израда Плана генералне регулације "Центар 2" у 

Крушевцу биће завршена у року од 120 дана од дана 
добијања свих потребних услова и сагласности од 
надлежних установа и јавних предузећа, која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планских докумената. 

 
Члан 6. 

 
Средства за израду Плана генералне регулације 

"Центар 2"  у Крушевцу, обезбеђују се у Буџету Града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене утицаја на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
генералне регулације на јавни увид у трајању од 30 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" 
                                                                                                   

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 350-467/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 27, 28. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи "Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/10 и 24/2011), члана 29. и 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
документа ("Сл.гласник РС", бр.31/2010, 69/2010 и 
16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца", бр.8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ЈУГ 1" У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана генералне регулације "Југ 

1" у Крушевцу, (у даљем тексту: План генералне 
регулације). 
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Члан 2. 
 
Циљ израде Плана генералне регулације је: 
- Стварање законског и планског основа за 

просторно уређење подручја у обухвату плана, 
- подизање нивоа урбанитета унапређењем 

инфраструктурне мреже и просторно-физичким 
обликовањем, 

- оптималног искоришћавања потенцијала кроз 
урбану обнову предметног подручја плана, 

- утврђивање правила уређења и грађења и 
- очување и унапређење разноврсности и 

флексибилности у коришћењу простора. 
 

Члан 3. 
 
Границу предметног Плана генералне регулације 

чини простор обухваћен са северне стране од укрштаја 
источне обилазнице са улицом Видовданском, 
наставља западно улицом Видовданском до укрштаја са 
улицом Душановом. Западна граница полази од 
укрштаја улица Видовданске и Душанове, наставља 
јужно улицом Душановом до укрштаја са улицом 
Хајдук Вељкове и Војводе Степе, затим наставља даље 
јужно Бруским путем до укрштаја са улицом Кнеза 
Милоша, наставља улицом Кнеза Милоша до укрштаја 
са Булеваром Николе Пашића и улицом Аеродромском. 
Граница наставља јужно улицом Аеродромском до 
укрштаја са улицом Незнаног јунака и истом наставља 
до катастарске границе кат. парцеле бр.1081 КО 
Мудраковац, обухватајући исту. Јужна граница иде 
катастарским границама кат. парцеле бр. 1081 КО 
Мудраковац и наставља катастарским границама низа 
индивидуалних парцела пољопривредног земљишта 
обухватајући исте све до укрштаја са линијом 
експропријације источне обилазнице. Источна граница 
почиње од тачке укрштаја границе кат. парцеле бр. 2/1 
КО Велико Головоде и линије експропријације источне 
обилазнице и наставља границом експропријације 
(обухватајући источну обилазницу) све до укрштаја 
исте са улицом Видовданском.  

Приближна бруто површина подручја обухваћеног 
Планом износи око 414,1 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана, а у складу са чл. 41 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
Гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

 
Члан 4. 

  
План генералне регулације садржи нарочито: 
 
1)  границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
3) претежну намену земљишта по зонама и цели-

нама; 
4)  регулационе и грађевинске линије;  
5)  потребне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене;  
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергет-

ску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7)  мере заштите културно-историјских споменика и 
заштићених природних целина; 

8)  зоне за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације са прописаном забраном изградње до 
његовог доношења; 

9) предвиђене рокове за израду плана детаљне 
регулације са обавезно прописаном забраном градње 
нових објеката и реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима се мења 
стање у простору), до усвајања плана; 

10) локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује јавни 
архитектонски или урбанистички конкурс; 

11) правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама за које није предвиђено доношење плана 
детаљне регулације; 

12) правила парцелације, препарцелације и исправке 
граница парцела; 

13) мере енергетске ефикасности и изградње; 
14) друге елементе значајне за спровођење плана. 
 

Члан 5. 
 
Израда Плана генералне регулације "Центар 1" у 

Крушевцу биће завршена у року од 120 дана од дана 
добијања свих потребних услова и сагласности од 
надлежних установа и јавних предузећа, која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планских докумената. 

             
Члан 6. 

 
 Средства за израду Плана генералне регулације 

"Центар 1"  у Крушевцу, обезбеђују се у Буџету Града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене утицаја на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
генералне регулације на јавни увид у трајању од 30 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" 
                                                                                                            

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 350-468/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" бр.129/07), чл. 46. став 1. 
тачка 5. Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник РС" бр. 129/07) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат 

одборницима Скупштине града Крушевца и то: 
 
1. Драгом Марковићу, дипл. економисти из 

Доњег Степоша, са Изборне листе ПОКРЕНИМО 
КРУШЕВАЦ - Томислав Николић (Српска напредна 
странка, Нова Србија, Покрет снага Србије-БК, Покрет 
Социјалиста), даном именовања за в.д. директора  ЈП 
”Пословни центар” Крушевац, 11.07.2012. године. 
 

2. Зорану Вељковићу, приватном предузетнику из 
Крушевца, са Изборне листе ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ 
- Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет снага Србије-БК, Покрет Социјалиста),  
даном именовања за председника Управног одбора ЈКП 
”Водовод Крушевац” 11.07.2012. године.   
 

3. Драгани Богдановић, дипл. менаџеру из 
Крушевца, са Изборне листе ПОКРЕНИМО 
КРУШЕВАЦ - Томислав Николић (Српска напредна 
странка, Нова Србија, Покрет снага Србије-БК, Покрет 
Социјалиста) даном именовања  за в.д. директора  ЈП    
”Бизнис инкубатор ” Крушевац, 11.07.2012. године. 
 

4. Драгани Милићевић, дипл. физичару 
професору из Крушевца, са Изборне листе                         
"др КАТАНЧЕВИЋ ПРОМЕНЕ" - др Бранислав 
Катанчевић, даном постављења за помоћника 
градоначелника за екологију, одрживи развој и 
енергетику у Градској управи, 20.07.2012. године. 
 

5. Бобану Костићу, дипл. инжењеру сточарства 
из Читлука, са Изборне листе "др  КАТАНЧЕВИЋ 
ПРОМЕНЕ" - др Бранислав Катанчевић, даном именовања 
за в.д. директора ЈКП "Крушевац" Крушевац, 
11.07.2012. године. 
 

6. Андреји Катанчевићу, са Изборне листе       
"др КАТАНЧЕВИЋ ПРОМЕНЕ" - др Бранислав 
Катанчевић, даном именовања за председника 
Управног одбора ЈКП ”Градска топлана ” Крушевац, 
11.07.2012. године. 
 

7. Саши Миладиновићу, васпитачу из Трмчара, 
са Изборне листе "др  КАТАНЧЕВИЋ ПРОМЕНЕ" - др 
Бранислав Катанчевић, даном именовања за в.д. 
директора Установе "Центар за особе са инвалидитетом" 
Крушевац, 11.07.2012. године. 

8. Драгану Аздејковићу, дипл. економисти из 
Крушевца, са Изборне листе  Демократска странка Србије - 
Војислав Коштуница, даном именовања за в.д. директора  
ЈКП "Градска топлана" Крушевац, 11.07.2012. године.  
 

9. Слободанки Дани Миладиновић, дипл. 
педагогу из Крушевца, са Изборне листе  Демократска 
странка Србије - Војислав Коштуница, даном 
постављења за помоћника градоначелника за друштвене 
делатности  у Градској управи, 20.07.2012. године. 
 

10. Саши Анђелковићу, доктору ветеринарске 
медицине из Крушевца, са Изборне листе  Демократска 
странка Србије - Војислав Коштуница, даном 
именовања за в.д. директора  Јавне ветеринарске 
установе Ветеринарска станица Крушевац, дана 
11.07.2012. године. 

II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-40/2012                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" бр129/07), члана   56. Закона о 
локалним изборима ("Службени гласник РС" бр.129/07)  
и члана 19. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године,  донела  је 

        
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - Потврђују се мандати одборницима у 

Скупштини града Крушевца и то: 
 
1. Небојши Петровићу, из Крушевца, са 

Изборне листе ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ           
- Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет снага Србије-БК, Покрет Социјалиста), 

 
2. Предрагу Чабрићу, приватном предузетнику 

из Великог Шиљеговца, са Изборне листе 
ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ - Томислав Николић 
(Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага 
Србије-БК, Покрет Социјалиста), 

 
3. Радици Стефановић, лекару из Крушевца, са 

Изборне листе ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ - Томислав 
Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, 
Покрет снага Србије-БК, Покрет Социјалиста), 

 
4. Милану Миловановићу, приватном предузетни-

ку из Крвавице, са Изборне листе "др  КАТАНЧЕВИЋ 
ПРОМЕНЕ" - др Бранислав Катанчевић,  
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5. Смиљани Радивојевић, машинском инжењеру 
из Дедине, са Изборне листе "др КАТАНЧЕВИЋ 
ПРОМЕНЕ" - др Бранислав Катанчевић,  

 
6. Драгану Видојевићу, пензионеру из Пепе-

љевца, са Изборне листе "др КАТАНЧЕВИЋ 
ПРОМЕНЕ" - др Бранислав Катанчевић, 

 
7. Мирољубу Јанићијевићу, приватном преду-

зетнику из Сушице, са Изборне листе "др 
КАТАНЧЕВИЋ ПРОМЕНЕ" - др Бранислав Катанчевић,  

 
8. Александру Ранковићу, економисти из 

Крушевца, са Изборне листе  Демократска странка 
Србије - Војислав Коштуница,  

 
9. Мирјани Златановић, дипл. психологу из 

Крушевца, са Изборне листе  Демократска странка 
Србије - Војислав Коштуница и  

 
10. Славољубу Саши Радуновићу, предузетнику 

из Купаца, са Изборне листе  Демократска странка 
Србије - Војислав Коштуница. 

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-41/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 39. Пословника Скупштине града 

Крушевца ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 6/08  и 
"Сл. лист града Крушевца" 10/08, 4/09 и 5/10)   

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ  ЧЛАНА  
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Стефановић, дужно-

сти члана Савета за буџет и финансије Скупштине 
града Крушевца. 

 
II - БИРА СЕ Јасмина Палуровић, одборник 

Скупштине града  Крушевца, за члана Савета за буџет и 
финансије Скупштине града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-39/2012                          ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца (,,Сл. 

лист града Крушевца,, бр. 8/2008),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 28.09.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Продужава се рок за реализацију Стратегије за 
унапређивање положаја Рома града Крушевца за 
период 2009-2012. године до 2014. године.  

 
2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-257/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца (,,Сл. 

лист града Крушевца,, бр. 8/2008),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 28.09.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Продужава се рок за реализацију Стратегије 
развоја социјалне политике града Крушевца за период 
2008.-2012. године до 2014. године.  

 
2. Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца,,.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-258/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На  основу  члана 49, 51. и 53. ст. 3  Закона о   

основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ" 
6/80 и 36/90 и "Сл. лист СРЈ" бр. 26/96") и члана 19. 
тачка 6. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.09.2012.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 
УСТАНОВЉЕЊЕ  ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 
ПОСТАВЉАЊЕМ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ВОДОВА НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I  УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде за установљење 

права службености постављањем инфраструктурних 
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водова (водоводних, канализационих, електричних, 
телефонских, телеграфских), на земљишту у јавној 
својини града Крушевца (у даљем тексту: водови)  од 
24 динара по метру  дужине, за ширину ископа рова  од 
1 cm, а за ископе ширине преко 1 cm накнада се 
линеарно увећава, сразмерно повећавању ширине  
ископа рова. 

Накнада се плаћа једнократно, приликом закључења 
уговора. 

 
II По уговорима којима је установљено право 

службености постављањем инфраструктурних водова 
закључених пре ступања на снагу овог решења 
закључиће се Анекси уговора у складу са овим решењем. 

 
III Предузећа и установе чији је оснивач град 

Крушевац, ослобађају се обавезе плаћања накнаде. 
 
IV Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца", а примењиваће се  наредног дана од дана 
објављивања.  

      
СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 

       
I Број: 463-84/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - 
исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                            
ЈКП "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ                 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма 

пословања ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац за 
2012. годину, које је усвојио Управни одбор ЈКП 
"Водовод-Крушевац" на седници од 24.08.2012. године 
под бројем 3/3. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-122/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09. 2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                       
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КРУШЕВАЦ  

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
I  -  ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма 

пословања ЈКП "Градска топлана" Крушевац за 2012. 
годину, који је усвојио Управни одбор ЈКП "Градска 
топлана" на седници од 19.09.2012. године под бројем 4/1. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-123/2012                       ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА                        
ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ                   

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне 

Програм пословања ЈП "Пословни центар" Крушевац за 
2012. годину, које је усвојио Управни одбор ЈП 
"Пословни центар" на седници од 30.08.2012. године 
под бројем 3124. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-124/2012                       ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 
200 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" ЈП КРУШЕВАЦ ЗА 

2012. ГОДИНУ 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма 

пословања "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац за 2012. годину, које је усвојио Управни 
одбор "Дирекције за урбанизам и изградњу" на седници 
од 11.09.2012. године под бројем II/1 бр. 3237-03/12. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-125/2012                       ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу  члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07 др. закон), члана 12. став 1. алинеја 1. 
Одлуке о оснивању Jавног предузећа "Дирекције за 
урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст и 7/12) и члана 
19. тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА О ИЗМЕНАМА СТАТУТА 
"ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" 

ЈП КРУШЕВАЦ 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

о изменама Статута "Дирекције за урбанизам и 
изградњу" ЈП Крушевац, II/1 број 3237-02/12, коју је 
донео Управни одбор дана 11.09.2012. године.  

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-126/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                      Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Туристичке организације града 
Крушевца бр. 03 од 24.07.2012. године, коју је донео 
Управни одбор Туристичке организације града 
Крушевца.  

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-259/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 32, став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 
5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
УПРАВНОГ ОДБОРА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА 
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“  

У КРУШЕВЦУ 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ у 
Крушевцу о изменама и допунама Статута Установе, 
бр. 100 од 20.09.2012. године. 

 
2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-260/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                      Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 15, став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 4. закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник 

РС“ бр. 111/09) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/2011) 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 28.09.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
I – Образује се Градски штаб за ванредне ситуације града Крушевца, у који се именују: 
 

Ред. 
бр. 
 

Назив формацијског 
места 

Професионално радно место Име и презиме 

1 2 3 4 
1. Командант Градоначелник Братислав Гашић 
2. Заменик команданта Заменик Градоначелника Синиша Максимовић 
3. Начелник В.д. начелника Одељења за ВС ПУ Крушевац Александар Лазаревић 
4. Заменик начелника Координатор групе за ванредне ситуације Градске 

управе 
Душан Тодоровић 

5. Члан  Начелник Градске управе Бојан Бјелановић 
6. Члан Члан Градског већа Ненад Андрић 
7. Члан Помоћник Градоначелника за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 
Марко Милојевић 

8. Члан Директор ЈКП „Водовод“ Слободан Лазић 
9. Члан Директор ЕД Крушевац Драгољуб Раичевић 

10. Члан Начелник ПУ Крушевац Миљан Петровић 
11. Члан Командант гарнизона Крушевац Пук. Синиша Кресовић 
12. Члан Шеф Службе месних заједница Момир Вишњић 
13. Члан в.д. директор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Радмило Николић 
14. Члан  Представник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Здравко Јовановић 
15. Члан Шеф Одсека за инспекцијске послове Градске управе  
16. Члан Начелник комуналне полиције Јовица Весић 
17.  Члан Директор Завода за јавно здравље  
18. Члан Ветеринарски инспектор у Расинском управном округу Мерима Драшковић 
19. Члан Директор Дома здравља др Весна Стевић-Гајић 
20. Члан Секретар Црвеног крста Миломир Петронијевић 
21. Члан В.д. директор ЈКП „Крушевац“ Бобан Костић 
22. Члан Надзорни орган ЈП Путеви Србије Дејан Весић 

 
II – Градски штаб за ванредне ситуације обавља 

следеће послове: 
- предлаже доношење одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације; 
- руководи и координира рад субјеката система 

заштите и спасавања и снаге заштите и  спасавања у 
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених 
задатака; 

- руководи и координира спровођење мера и 
задатака цивилне заштите; 

- разматра и даје мишљење на предлог процене 
угрожености и предлог плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 

- прати стање и организацију заштите и спасавања 
и предлаже мере за њихово побољшање; 

- наређује употребу снага заштите и спасавања, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и 
обавештавању становника о ризицима и опасностима 
као и предузетим мерама; 

- разматра организацију, опремање и обучавање 
јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених 
правних лица; 

- сарађује са надлежним органима заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; 

- процењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације; 

- доноси наредбе, закључке и препоруке; 
- сарађује са штабовима суседних јединица локалне 

самоуправе; 
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- именује менаџера заштите и заменика менаџера у 
насељеним местима; 

- разматра и предлаже доношење одлуке о 
организацији заштите и спасавања на територији града 
као локалне самоуправе; 

- ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за потребе града; 

- обавља и друге послове у складу са законом. 
 
III – Послови из става II овог Решења финансирају 

се из буџетских средстава у складу са законом. 
 
IV – Стручне и административне послове за 

потребе Градског штаба за ванредне ситуације обавља 
Група за ванредне ситуације Градске управе града 
Крушевца 

 
V – Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Скупштине града I Бр. 352-2/2011 („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 2/2011). 

 
VI – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-13/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                      Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
205 
На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 9. Одлуке о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр., 4/2010), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ И 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за отуђење и давање у 

закуп грађевинског земљишта у саставу:   
 
За председника:  
ВЛАДАН ИВАНОВИЋ, дипл. правник из Крушевца 
 
За чланове: 
1. ВАЛЕНТИНА ПАУНОВИЋ, дипл. правник из 

Крушевца 
2. ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ, адвокат из Крушевца 
3. МАРИЈА ТАТИЋ, дипл. менаџер из Крушевца 
4. ИВАН АНЂЕЛИЋ, дипл. архитекта из Крушевца. 

II – Задатак Комисије је да спроводи поступак јавног 
надметања и поступак прикупљања понуда јавним огласом 
за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта. 

 
III – Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење о именовању председника и чланова Комисије 
за давање у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 2/11). 

 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-85/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                      Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр.8/08) и члана 64. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 
62/06, 65/08 и 41/09), и чл. 2. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
("Сл. лист града Крушевца" бр.10/08, 8/09 и 6/11)   

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

I – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини и то: 

 
Председник:  
Снежана Николић, дипл. правник 
 
Чланови:  
1. Слободан Димитријевић, инж.геодезије 
2. Милош Павић, дипл. инж. пољопривреде 
3. Радојка Николић, дипл. инж. пољопривреде 
4. Здравко Јовановић, инж. грађевине 
5. Драган Вукићевић, инж.геодезије 
6. Ненад Нешић, дипл. инж. пољопривреде. 

 
Члан 2. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-47/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                      Дејан Срдић, с.р. 
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На  основу члана 14. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/11) и члана 19. став 
1. тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ 
ТАЛЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - Разрешава се ВЛАДИМИР ТАСИЋ дужности 

члана Управног одбора Фонда за подстицање развоја 
младих талената. 

 
II - Именује се МИРЈАНА БАЗИЋ, професор из 

Крушевца, за члана Упрвног одбора Фонда за 
подстицање развоја младих талената. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном  листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-261/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                      Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

("Сл.гласник РС"број 42/91,71/94 и 79/05),  члана 9. и 17. 
Одлуке о оснивању Културног центра  у Крушевцу 
("Сл.лист града Крушевца" број 1/09-пречишћени текст и 
6/10) , и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/2011), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У КРУШЕВЦУ 

 
I  Именују се чланови Управог одбора Културног 

центра и то: 
 
1. Милош Обрадовић, представних запослених, 
2. Јелена Протић Петронијевић, представник запослених 
 
II   Именује се члан Надзорног одбора Културног 

центра и то: 
1. Лидија Ужаревић, представник запослених. 
 

III Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 

       
I Број: 022-262/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС" број 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 9. и 
17. Одлуке о оснивању Крушевачког позоришта у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" број 7/10), и 
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца" број 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА  

У  КРУШЕВЦУ 
 

I - Разрешавају се дужности председник и члан  
Управног одбора Крушевачког позоришта и то: 

- др Радмила Максимовић, дипл. биохемичар, 
председник, 

- Арсовић Александра, професор географије из 
Крушевца, члан 

 
II - Именују се председник и чланови Управног 

одбора Крушевачког позоришта и то: 
 
За председника 
Радослав Павловић, драмски писац из Београда, 
 
За чланове: 
- др Радмила Максимовић, дипл. биохемичар, 
- Бојан Петковић, члан, представник запослених. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 022-263/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

("Сл.гласник РС"број 42/91,71/94 и 79/05),  члана 9. и 17. 
Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца" број 1/09-пречишћени текст и 
7/10) , и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца" број 8/08 и 5/2011),    

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ И  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У  КРУШЕВЦУ 
 

I Именују се чланови Управног одбора Народне 
библиотеке и то: 

1. Милица Стевановић, виши библиотекар, 
представник запослених, 

2. Слободан Рајковић, библиотекар, представник 
запослених. 

 
II Именујe сe члан  Надзорног одбора Народне 

библиотеке и то: 
1. Ивана Милутиновић, библиотекар-информатичар, 

представник запослених. 
 
III  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 022-264/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу чл.19 став 1 тачка 9. Статута града 

Крушевца ("Сл.лист града Крушевца " бр.8/08) и чл.8 и 
чл.10. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09- 
пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 28.09.2012.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I. ИМЕНУЈУ СЕ Слађана Бјелица из Крушевца за 

члана Управног одбора Туристичке организације града 
Крушевца. 

 
II. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца." 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 022-265/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 12. и 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС" бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), и 
члана  19. став 1 тачка 9 Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011) , 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
 УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА"КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ  

 
 I - РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Ристић, инг. 

машинства, дужности члана Управног одбора ЈКП 
"Крушевац" Крушевац, представник запослених.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Тања Јелесијевић, дипломирани 

економиста, за члана Управног одбора ЈКП "Крушевац" 
Крушевац, као представник запослених.  

   
III - РАЗРЕШАВА СЕ Мирјана Дракулић, дипл. 

економиста, дужности члана Надзорног одбора ЈКП 
"Крушевац" Крушевац, представник запослених.  

 
IV - ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Блажић, дипл. економиста, 

за члана Надзорног одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац,  
као представник запослених.  

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушеваца".   
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 023-127/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    

 
 
   
213 
На основу члана 12. и 15. Закона о јавним предузећима 

и обављању делатности од општег  интереса („Сл. гласник 
РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - исправка и 123/07-др 
закон), члана 19. став  1. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца "бр. 8/08) и члана 12. и 16. Одлуке о 
оснивању ЈП "Радио телевизија Крушевац" ("Сл. лист 
града Крушевца" бр.1/09 - пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И   

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРУШЕВАЦ''  

 
I –  УТВРЂУЈЕ СЕ да је: 
 
1. Светлани Динић, дипл. политикологу, представнику 

запослених престала дужност члана Управног одбора ЈП 
"Радио телевизија Крушевац" због истека мандата;  

 
2. Ради  Бићанин, пословном секретару, пред-

ставнику запослених, престала дужност члана 
Надзорног одбора ЈП "Радио телевизија Крушевац" због 
истека мандата; 

 
II – ИМЕНУЈУ се: 
 
1. Предраг Николић, шеф технике РТК  из 

Крушевца, за члана Управног одбора ЈП "Радио 
телевизија Крушевац",као представник запослених. 
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  Рада Бићанин, пословни секретар, за члана 
Надзорног одбора ЈП "Радио телевизија Крушевац", као 
представник запослених.  

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 022-266/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 54. и 45. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09 и 
52/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
28.09.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Гимназије у Крушевцу: 
 
- Мирјана Башић, представник Савета родитеља 

- Драган Јовановић, представник Савета родитеља 
 
II. ИМЕНУЈЕ СЕ чланови Школског одбора Гимназије 

у Крушевцу: 
 
- Бојан Арсић, дипл. правник из Крушевца, 

представник Савета родитеља   
- Ненад Крстић, лекар из Крушевца, представник 

Савета родитеља. 
 
III. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-267/2012                        ПРЕДСЕДНИК  
                       Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
215 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08 и 5/2011),      

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"ВАСА ПЕЛАГИЋ" У ПАДЕЖУ   
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 
одбора ОШ "Васа Пелагић" у Падежу:  

- Даниел Степановић, представник Наставничког већа, 
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ОШ "Васа 

Пелагић" у Падежу:  
- Ана Јовановић, представник Наставничког већа. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 022-268/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "број 72/09 и 
52/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ"ДРАГОМИР МАРКОВИЋ" 

У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 
одбора Основне школе "Драгомир Марковић" у Крушевцу: 

 
1. НИКОЛА МИЈАТОВИЋ, проф. информатике, 

представник локалне самоуправе.  
2. НАТАША СТАНКОВИЋ, проф. разредне 

наставе, представник Наставничког већа. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора  

Основне школе "Драгомир Марковић" у Крушевцу: 
 
1. ЕВГЕНИЈА ПОПОВИЋ, проф. на факултету 

физичке културе, представника локалне самоуправе; 
2. НАТАША ИГЊАТОВИЋ, проф. разредне 

наставе, представник Наставничког већа. 
 
III Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" . 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-269/2012                        ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55 Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца" бр.8/08 и 5/2011) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
"ЈОВАН ПОПОВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

 
I- УТВРЂУЈЕ СЕ да је Радици Јањић, члану 

Школског одбора Основне школе "Јован Поповић", 
представнику Наставничког већа престао мандат због 
наступања смрти. 

 
II- ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора 

"Јован Поповић" у Крушевцу: 
  
- Зорица Запорожац, дипломирани биолог, предста-

вник Наставничког већа. 
 
III- Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-271/2012                        ПРЕДСЕДНИК  
                       Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09 и 
52/2011) и члана 19 Статута града Крушевца ( "Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"СТРАХИЊА ПОПОВИЋ"  
ДВОРАНЕ 

 
I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбнора ОШ "Страхиња Поповић" у Дворану и то: 
 
- Маја Мерџић, представник Савета  родитеља. 
 
- Мирјана Живковић, представник Савета 

родитеља. 
 
 
 

II. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ 
"Страхиња Поповић" у Дворану и то: 

 
- Јасна Обрадовић из Петине, представник 

Савета родитеља 
 
- Весна Тошић из Модрице, представник Савета 

родитеља. 
 

III. Решење објавити у Службеном листу града 
Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-272/2012                         ПРЕДСЕДНИК  
                       Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/08 и 5/2011),      

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ"  
ЈАСИКА   

 
I - РАЗРЕШАВА Срђан Маринковић дужности 

члана Школског одбора ОШ "Станислав Бинички" у 
Јасици, представник локалне самоуправе.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Драгослав Маринковић, преду-

зетник из Крушевца за члана Школског одбора ОШ 
"Станислав Бинички" у Јасици, представник локалне 
самоуправе. 

  
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 022-273/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.   
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II - АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
 
220 
На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС,, бр. 129/07) и  члана 45. став 1. тач. 6. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08) и члана 25 став 1. Одлуке о организацији 
Градске управе града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 2/10 - пречишћен текст и 7/12) 

Градоначелник града Крушевца дана 20.07.2012. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ МИРОЉУБ ЋОСИЋ, дипл. 

економиста из Крушевца, за помоћника градоначелника 
за економски развој, инвестиције и финансије у 
Градској управи града Крушевца, са 20.07.2012. године.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ".  
 

II Broj: 020-35/2012  GRADONA^ELNIK 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 
 
  
221 
На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и  члана 45. став 1. тач.6. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08) и члана 25 став 1. Одлуке о организацији 
Градске управе града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 2/10 - пречишћен текст и 7/12) 

Градоначелник града Крушевца дана 20.07.2012. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ СЛОБОДАНКА МИЛАДИНОВИЋ, 

професор педагогије из Крушевца, за помоћника 
градоначелника за друштвене делатности у Градској 
управи града Крушевца, са 20.07.2012. године.  

II - Ово Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
II Broj: 020-34/2012  GRADONA^ELNIK 

Братислав Гашић, s.r. 
 
 
 
 
222 
На основу члана 58.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и  члана 45. став 1. тач.6. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08) и члана 25 став 1. Одлуке о организацији 
Градске управе града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 2/10 - пречишћен текст и 7/12) 

Градоначелник града Крушевца дана 20.07.2012. 
године, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ПОСТАВЉА СЕ ДРАГАНА МИЛИЋЕВИЋ, 
дипл. физичар из Крушевца, за помоћника градо-
начелника за екологију, одрживи развој и енергетику у 
Градској управи града Крушевца, са 20.07.2012. године.  

 
II - Ово Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

II Broj: 020-33/2012  GRADONA^ELNIK 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 
 
223 
На основу члана 58.  Закона о локалној самоуправи 

(,,Сл. гласник РС,, бр. 129/07) и  члана 45. став 1. тач. 6. 
Статута града Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 
8/08) и члана 25 став 1. Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
2/10 - пречишћен текст и 7/12) 

Градоначелник града Крушевца дана 20.07.2012. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ МАРКО МИЛОЈЕВИЋ, дипл. 

инжењер пољопривреде из Крушевца, за помоћника 
градоначелника за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство у Градској управи града Крушевца, са 
20.07.2012. године.  

 
II - Ово Решење објавити у  "Службеном листу 

Града Крушевца ".  
 

II Broj: 020-32 /2012  GRADONA^ELNIK 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 
 
224 
На основу члана 58.  Закона о локалној самоуправи 

(,,Сл. гласник РС,, бр. 129/07) и  члана 45. став 1. тач.6. 
Статута града Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 
8/08)и члана 25 став 1. Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца  ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
2/10 - пречишћен текст и 7/12) 

Градоначелник града Крушевца дана 20.07.2012. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, 

економиста из Модрице, за помоћника градоначелника за 
омладину и спорт у Градској управи града Крушевца, 
са 20.07.2012. године.  

 
II - Ово Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

II Broj: 020-36/2012  GRADONA^ELNIK 
Братислав Гашић, s.r. 
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III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
225 
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник Републике  Србије" бр. 
129/07) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.07.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Градској управи града Кру-
шевца бр. 021-12/IV-2012 који је донео в.д.  начелника 
Градске управе града Крушевца дана 23.07.2012. године. 

 
II Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-13/2012     ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 

Синиша Максимовић, с.р.
 
 
 
226 
На основу члана 48. став 1. тачка 16. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 

дана 25.07.2012. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 

Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних задатака Туристичке 
организације града Крушевца коју је донео в.д. 
директора под бројем 64 дана 09.03.2012. године, с тим 
да се у чл. 11, тачка 4. подтачка 4.4. Правилника у називу 
радног места и у опису послова додају и правни послови 
за потребе Туристичке организације града Крушевца. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-195/2012     ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 

Синиша Максимовић, с.р.
 

227 
На основу члана 54. и 56. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), чл. 48. став 
1. тачка 7. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 30. Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 2/10 – пречишћен текст и 
1/2011), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ПОСТАВЉА СЕ БОЈАН БЈЕЛАНОВИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за начелника Градске управе 
града Крушевца. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-37/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 
 
228 
На  основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09), и члана 3. и 5. 
Одлуке о образовању Комисије за планове града 
Крушевца ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 9/06 и 
"Сл. лист града Крушевца" бр. 9/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
01.08.2012. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  

 ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије за 
планове града Крушевца, и то:  

 
За председника:  
 
СТАНИСЛАВ АЛЕКСИЋ, дипл. инж. шумарства. 
 
За чланове:  
 
1. ВОЈКАН ТУТУЛИЋ, дип. инж. архитектуре; 
2. БРАТИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инж. грађевине;  
3. БРАТИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж.геодезије,  
    Катастар непокретности 
4. БИЉАНА ТИМОТИЈЕВИЋ, дипл. инж. архитектуре; 
5. СТРАХИЊА РАДОВАНОВИЋ, дипл. електроинжењер; 
6. БРАНИМИР ЋИРИЋ, Дирекција за урбанизам Ниш; 
7. мр ДУШАН МИНИЋ,  Дирекција за урбанизам Ниш; 
8.  МИЛУН МИЛИЋЕВИЋ, Дирекција за урбанизам 

Крагујевац. 
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II - Доношењем овог Решења престаје да важи 
Решење о именовању председника и чланова Комисије 
за планове  објављено у "Службеном листу града 
Крушевца" бр. 9/09. 

  
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-375/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 
 
 
229 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 8. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09 и 2/10) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
I – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије 

за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, 
и то: 

 
За председника: 
 
САША АНЂЕЛКОВИЋ, директор ЈУ„Ветеринарска 

станица Крушевац“. 
 
За чланове: 
 
1. ДРАГОСЛАВ МИЛУТИНОВИЋ, дипл. инж. 

пољопривреде;   
2. ЗОРАН ЛУГИЋ, директор Института за крмно 

биље Крушевац   
3. МИЛОРАД ОБРАДОВИЋ, председник Савеза за 

интелектуалну својину:  
4. СЛАВИША ЦВЕТКОВИЋ, пољопривредни 

произвођач;   
5. БОРЈАН СИМОНОВИЋ, пољопривредни 

произвођач;   
6. ГРАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ, пољопривредни 

произвођач   
7. ПРЕДРАГ МАТЕЈИЋ, стручни сарадник у ЗЗ 

„Агропројект 10 плус“ В. Шиљеговац;  
8. БОБАН ЂОРЂЕВИЋ, дипл. ветеринар у 

П.В.С.“My vet“ Велико Головоде 
 
II – Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца. 

 

III – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-29/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Братислав Гашић, s.r. 
 
 
 
230 
На основу члана 3. став 3. Одлуке о паркиралишти-

ма ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 - пречишћен 
текст и 12/2009) и чл. 48 Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.08.2012. године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА НА КОЈИМА 
СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 

І - У Решењу о одређивању паркиралишта на којима 
се плаћа накнада за паркирање моторних возила ("Сл. 
лист општине Крушевац" бр. 7/07 - Пречишћен текст и 
"Сл. лист града Крушевца" бр. 2/08, 11/08, 14/08, 3/09, 
4/09, 11/09, 1/10, 4/10, 6/10 и 7/10) у ставу І: 

 
а) после тачке 7. додаје се нова тачка 7.1. која гласи: 
 
"7.1. Ул. Дринчићева, од Ул. Таковске до Ул. 

Видовданске, десном страном подужно паркирање 
делом на коловозу делом на тротоару;" 

 
б) тачка 8. мења се игласи: 
 
"8. Ул. Душанова (Драгомира Гајића), од Ул. 

Таковске до Ул. Видовданске левом страном подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару, од Ул. 
Видовданске (Веце Корчагина) до аутобуског стајалишта 
левом страном подужно паркирање на тротоару, од Ул. 
поручника Божидара до Ул. Александра Флеминга 
(Несврстаних земаља)  левом и десном страном подужно 
паркирање на коловозу; од Ул. Таковске до Ул. 
Видовданске десном страном за подужно паркирање на 
тротоару;" 

 
в) после тачке 8. додаје се нова тачка 8.1. која гласи: 
 
"8.1. Илочки трг, од Ул. Светог Саве до Ул. 

Призренске и Ул. Церске, до Ул. Светог Саве, левом 
страном подужно паркирање на коловозу;"  

г) тачка 8.1. постаје тачка 8.2. 
д) тачка 8.2. постаје тачка 8.3 
ђ) тачка 11. мења се и гласи: 
 
"11. Ул. Косанчићева, од Ул. Топличине до објекта 

"Дом синдиката" десном страном подужно паркирање 
на коловозу; уређена посебна паркиралишта, ван 
коловоза, "Чешаљ І" и "Чешаљ ІІ"; од зграде 
"Крушевачке Гимназије" до Ул. Константина Философа 
десном страном подужно паркирање делом на коловозу 
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делом на тротоару и од Ул. Константина Философа до 
Трга костурница подужно паркирање на коловозу;" 

 
е) после тачке 15. додаје се нова тачка 15.1. која 

гласи: 
 
"15.1. Ул. Призренска, од Илочког трга до Ул. 

Видовданске, десном страном подужно паркирање 
делом на коловозу делом на тротоару;" 

 
ж) после тачке 25.1. додаје се нова тачка 26. која 

гласи: 
 
"26. Ул. Шуматовачка, од Ул. Чупићеве до Ул. 

Таковске, десном страном подужно паркирање делом 
на коловозу делом на тротоару." 

 
ІІ Постављање саобраћајних знакова извршити на 

основу пројеката саобраћајне сигнализације, а сходно 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 
ІІІ Ово Решење ступа на снагу даном доношења на 

Градском већу. 
 
ІV Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-828/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 6. Одлуке о усаглашавању 

организације рада Центра за социјални рад у Кршевцу 
са Законом о јавним службама („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/09 – пречишћен текст) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку директора 

Центра за социјални рад Крушевац број 2176/12 од 
25.07.2012. године о изменама и допунама Правилника 
о организацији и систематизацији послова Центра за 
социјални рад у Крушевцу. 

 
 
II – Решење ојавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-202/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 6. став 2. тачка 6. Одлуке о 

усаглашавању организације рада Народног 
универзитета у Крушевцу са Законом о јавним 
службама („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 – 
пречишћени текст и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Кршевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о допуни 

Правилника о организацији и систематизацији послова 
Народног универзитета у Крушевцу, који је донео в.д. 
директор Народног универзитета у Кршевцу дана 
30.07.2012. године под бројем 220/1. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-205/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 28. Закона о култури („Сл. гласник 

РС“ бр. 72/09) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку директора 

Културног центра Крушевац о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Културном центру 
Крушевац број 1237-6/12 од 25.07.2012. године. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-203/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 
 
 
234   
На основу члана 74 и 75. Закона о  култури 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09) и члана 48. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 
8/08), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.08.2012. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
1. МЕЊА СЕ Решење Градског већа града Крушевца 

III број 022-54/2012 од 26.03.2012. године, којим се за 
реализацију Програма рада Народне библиотеке у 
Крушевцу за 2012. годину, обезбеђују средства из 
буџета града Крушевца за финансирање зарада за 26 
запослених са збирним коефицијентом од 432,98 и 
ценом рада коју утврди Влада Републике Србије, тако 
да гласи: 

 
„За реализацију Програма рада Народне библиотеке 

у Крушевцу за 2012. годину, обезбеђују се средства из 
буџета града Крушевца за финансирање зарада за 27 
запослених са збирним коефицијентом од 448,85 и 
ценом рада коју утврди Влада Републике Србије“. 

 
2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-229/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 20. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“ бр.24/11) и члана 48. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 
8/08), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. МЕЊА СЕ Решење Градског већа града Крушевца 

број: 022-49/2012 од 26.03.2012. године, којим се за 
релизацију Програма рада Центрa за социјални рад у  
Крушевцу за 2012. годину, обезбеђују средства из 
буџета града Крушевца за финансирање зарада за 16 
запослених, са збирним коефицијентом са минулим 
радом, који износи 252,23 и ценом рада коју утврди 
Влада Републике Србије, тако да гласи: 

 
„За реализацију Програма рада Центрa за социјални 

рад Крушевац за 2012. годину, обезбеђују се средства 
из буџета града Крушевца за финансирање зарада за 17 
запослених, са збирним коефицијентом са минулим 
радом, који износи 273,73 и ценом рада коју утврди 
Влада Републике Србије“. 

 
2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-232/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 20. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“ бр.24/11) и члана 48. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 
8/08), 

Градско веће града Крушевца на седници одржавној 
дана 24.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. МЕЊА СЕ Решење Градског већа града Крушевца 

III број: 022-63/2012 од 03.04.2012. године, којим се за 
релизацију Програма рада Установе „Центар за  особе 
са инвалидитетом“ у Крушевцу за 2012. годину, 
обезбеђују средства из буџета града Крушевца за 
финансирање зарада за 4 запослена, са збирним 
коефицијентом, без минулог рада, који износи 59,60 и 
збирним коефицијентом са минулим радом, који износи 
63,81 и ценом рада коју утврди Влада Републике 
Србије, тако да гласи: 

 
За реализацију Програма рада Установе „Центар за 

особе са инвалидитетом“ у Крушевцу за 2012. годину, 
обезбеђују средства из буџета града Крушевца за 
финансирање зарада за 5 запослених, са збирним 
коефицијентом без минулог рада, који износи 78,95 и 
збирним коефицијентом са минулим радом, који износи 
82,92 и ценом рада коју утврди Влада Републике Србије. 

 
2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-230/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 74 и 75. Закона о  култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. МЕЊА СЕ Решење Градског већа града Крушевца 

III број 022-55/2012 од 26.03.2012. године, којим се за 
реализацију Програма рада Установе у култури 
„Културно-просветна заједница“ у Крушевцу за 2012. 
годину, из буџета града Крушевца обезбеђена средства 
за зараде за 20 извршиоца, са збирним коефицијентом 
240,60 и ценом рада коју утврди Влада Републике 
Србије, тако да гласи: 

 
„За реализацију Програма рада Установе у култури 

„Културно-просветна заједница“ у Крушевцу за 2012. 
годину, из буџета града Крушевца обезбеђују се средства за 
зараде за 21 извршиоца, са збирним коефицијентом 257,90 
и ценом рада коју утврди Влада Републике Србије. 
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II. Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-231/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 28. Закона о култури („Сл. гласник 

РС“ број 72/09) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
24.08.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку директора 

Културног центра Крушевац о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова у Културном центру Крушевац број 
1425-6/12 од 20.08.2012. године. 

 
II. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-233/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/2008),  
Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

дана 04.09.2012. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ВЕШТАЧКОГ 

ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I. ДА СЕ из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Кршевца издвоје средства у 
укупном износу од 7.000.000,00 динара за 
субвенционисање вештачког осемењавања крава на 
територји града Крушевца и то: 

  
- 1.000.000,00 динара за реализацију Уговора који су 

проистекли из Одлуке III бр. 401-26/2011 од 27.01.2011. 
године и 

 
- 6.000.000,00 динара за реализацију нових Уговора 

који буду проистекли из исте, по Конкурсу за буџетску 
2012. годину. 

 

II. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-581/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 8/08) и члана 10. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09), 

Граско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 04.09.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за 

субенционисање вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца. 

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 323-1/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 

дана 04.09.2012. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. За реализацију Програма рада Туристичке органи-

зације града Крушевца за 2012. годину, из буџета града 
Крушевца обезбедиће се средства за финансирање 
зарада за 8 запослена са збирним коефицијентом без 
минулог рада 137,06 и ценом рада коју утврди Влада 
Републике Србије. 

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-240/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана  48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист  града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011),  и члана 56. 
Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 2/2010 и 1/2011) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.09.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овим Решењем утврђује се распоред, почетак и 

завршетак радног времена, увођење дежурства и 
приправности за рад ван радног времена, начин пријема 
странака и коришћења одмора запослених у току 
дневног рада у Градској управи. 

 
II –  РАСПОРЕД, ПОЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК 
        РАДНОГ ВРЕМЕНА  
 
У Градској управи у оквиру радног времена од 40 

часова недељно,  радна недеља траје 5 радних дана и то 
од понедељка до петка закључно. 

 
У оквиру петодневне радне недеље запослени у 

Градској управи радиће сваког радног дана од 8 до 16 
часова. (Запослени у Одсеку за утвђивање, наплату, 
контролу и јавних прихода у оквиру петодневне  радне 
недеље  радиће сваког радног дана од 7.30 до 15,30.) 

 
У оквиру петодневне радне недеље запослени у 

месним канцеларијама радиће сваког радног дана од 7 
до 15 часова. 

 
Решење о распореду радног времена после 16 сати 

за запослене који раде на пословима матичара, 
инспекције, комуналне полиције и др. донеће начелник 
Градске управе. 

 
Распоред радног времена запослених у Градској 

управи на пословима чишћења пословних просторија и 
домара уређује шеф Одсека за општу управу и 
заједничке послове уз сагласност начелника Градске 
управе. 

 
III –  ДЕЖУРСТВО ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА И 
           ПРИПРАВНОСТ ЗА РАД   
 
Изузетно од распореда радног времена утврђеног у 

тачки II став 2 овог Решења, када то захтева извршење 
појединих послова и задатака у Градској управи,  
начелник Градске управе може одредити другачији 
распоред радног времена за обављање тих послова, 
одредити дежурство ван радног времена или 
приправност за рад (кућно дежурство). 

Запосленом који ради суботом, недељом и у дане 
државних празника, у случајевима из претходног става 
начелник Градске управе односно лице које он овласти, 
одређује дане у току недеље које ће запослени 
користити, уместо неискоришћеног дневног или 
недељног одмора или државног празника. 

IV – ПРИЈЕМ СТРАНАКА 
 
Руководиоци у Градској управи су дужни да врше 

пријем странака у току целог радног времена. 
У случају спречености, руководиоци из претходног 

става дужни су да благовремено одреде друго лице које 
ће вршити пријем странака. 

 
V – НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОДМОРА У ТОКУ 
       РАДА 
 
У току рада запослени у Градској управи имају 

право на одмор у трајању од 30 минута, а могу га 
користити у времену од 10,00 до 10,30. 

 
VI – НАЧИН КОРИШЋЕЊА ДНЕВНОГ РАДА 
 
Запослени у Градској управи у току дневног рада не 

смеју напуштати пословну зграду без одобрења 
непосредног руководиоца. 

 
VII- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 

Решење о распореду радног времена у Општинској 
управи број II – 130-1/2004 од 04.01.2005. године. 

 
Ово Решење ће се примењивати наредног дана од 

дана објављивања у Службеном листу града Крушевца. 
 
VIII   –  Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 130-3/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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На основу члана 3. став 3. Одлуке о 

паркиралиштима („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
1/2009-пречишћен текст и 12/09) и чл. 48 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.09.2012. године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА 
НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 
 

І - У Решењу о одређивању паркиралишта на којима 
се плаћа накнада за паркирање моторних возила („Сл. 
лист општине Крушевац“ бр. 7/07-пречишћен текст и 
2/08 и „Сл. лист града Крушевца“ бр. 11/08, 14/08, 3/09, 
4/09, 11/09, 1/10, 4/10, 6/10, 7/10 и 8/12) у ставу І: 
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- тачка 1. постаје тачка 2, мења се и гласи: 
 
„2. Ул. Бирчанинова, од Ул. Видовданске (Веце 

Корчагина) до првог вишепородичног објекта левом 
страном управно паркирање у ниши ван коловоза након 
тога, поред поменутог објекта, 2 (два) паркинг места за 
подужно паркирање у ниши ван коловоза; од Ул. 
Видовданске (Веце Корчагина) до Ул. поручника 
Божидара десном страном подужно паркирање на 
коловозу;“ 

 
- тачка 2. постаје тачка 1, мења се и гласи: 
 
„1. Ул. Балканска (ЈНА), од Ул. Чолак Антине до 

Ул. Бријанове (Партизанских курира) десном страном 
косо паркирање на коловозу; од Ул. Чупићеве до 
другог колског прилаза стамбеним објектима „Лептир“ 
десном страном подужно паркирање на коловозу; од 
Ул. Чупићеве према Ул. Бријановој (Партизанских 
курира) левом страном првих 6 (шест) паркинг места 
подужно паркирање на коловозу;“  

 
- тачка 2.1. постаје тачка 6. 
 
- тачка 4. постаје тачка 5. 
 
- тачка 5. постаје тачка 4, мења се и гласи: 
 
„4. Ул. Видовданска (Веце Корчагина), од Ул. 

Ломине до Ул. Дринчићеве (Бранка Перишића) левом 
страном подужно паркирање на коловозу; од Ул. 
Дринчићеве (Бранка Перишића) до Ул. Душанове 
левом страном косо паркирање на тротоару; од Ул. 
Душанове до Ул. Ломничке борбе левом страном 
подужно паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару; од Ул. Дванестог пешадијског пука (Мирка 
Цветковића Владе) према Ул. Бирчаниновој испред и 
иза аутобуског стајалишта десном страном косо 
паркирање на тротоару; од Ул. Бирчанинове до Ул. 
Душанове (Драгомира Гајића) десном страном подужно 
паркирање на коловозу; од Ул. поручника Божидара до 
Ул. Ломничке борбе десном страном подужно 
паркирање на коловозу;“ 

 
- тачка 5.1. постаје тачка 7, мења се и гласи: 
 
„7. Ул. војводе Путника, од Ул. Косовске до колског 

улаза у „Хигијенски завод“ десном страном подужно 
паркирање на коловозу; од колског улаза у „Хигијенски 
завод“ до Ул. деспота Угљеше (Владимира Савића) левом 
страном подужно паркирање на коловозу;“  

 
- тачка 6. постаје тачка 8, мења се и гласи: 
 
„8. Ул. Газиместанска (Пана Ђукића), од Трга 

косовских јунака до Ул. Стевана Синђелића десном 
страном косо паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару; од Ул. Стевана Синђелића, а након дужине 
од 50 метара, до Газиместанског трга (Трга мира) 
десном страном косо паркирање делом на коловозу 
делом на тротоару;“ 

 
- тачка 7. постаје тачка 9. 
 
- тачка 7.1. постаје тачка 10. и допуњује се тако што 

се после речи „Дринчићева“ додају речи „(Бранка 

Перишића)“, а после речи „Видовданске“ додају речи 
„(Веце Корчагина)“. 

- тачка 8. постаје тачка 11. и допуњује се тако што се 
свуда после речи „Видовданске“ додају речи „(Веце 
Корчагина)“.  

- тачка 8.1. постаје тачка 12.  
- тачка 8.2. постаје тачка 13.  
- тачка 8.3. постаје тачка 14, мења се и гласи: 
 
„14. Ул. Југовићева, од Трга деспота Стефана 

(Стевана Високог) до Ул. Косовске, тј. до ширине 
коловоза од 7м, десном страном подужно паркирање на 
коловозу;“ 

 
- тачка 9. постаје тачка 16. и мења се тако што се 

бришу речи „која је“.     
 
- тачка 10. постаје тачка 15.   
 
- тачка 11. постаје тачка 17. и допуњује се тако што 

после речи „паркиралишта“ додају речи „унутар 
стамбених блокова“, свуда после речи „Константина 
Философа“ додају речи „(Аце Алексића)“, а после речи 
„Трга костурница“ додају речи „(Трга расинских 
партизана) десном страном“. 

 
- тачка 11.1. постаје тачка 18. 
 
- тачка 12. постаје тачка 19, мења се и допуњује се 

тако што се свуда уместо речи „Трга фонтана (Трга 
октобарске револуције)“ пише „Ул. Видовданске 
(Веце Корчагина)“, реч „затим“ замењује речима „од 
стамбеног објекта бр. 5“ и уместо речи „зграде“ пише 
„до стамбеног објекта“.  

 
- тачка 13. постаје тачка 20, мења се и гласи: 
„20. Ул. Немањина, од Трга косовских јунака до 

Ул. Косовске левом и десном страном подужно 
паркирање на коловозу, а у делу уређених ниша 
управно паркирање на тротоару; од Трга косовских 
јунака до улаза на паркинг Хотела „Рубин“ левом 
страном управно паркирање на уређеном простору ван 
коловоза;“ 

 
- тачка 14. постаје тачка 21. и мења се тако што се 

уместо речи „са леве стране“ пише „левом страном“. 
 
 - тачка 15. постаје тачка 22. и мења се тако што 

се уместо речи „12. пешадијски пук до Ул. Душанове 
(Драгомира Гајића)“ пише „Дванестог пешадијског 
пука (Мирка Цветковића Владе) до Ул. 
Бирчанинове“. 

 
- тачка 15.1. постаје тачка 23. и допуњује се тако 

што се после речи „Видовданске“ додају речи „(Веце 
Корчагина)“. 

 
- тачка 16. постаје тачка 24, мења се и гласи: 
„24. Ул. Пушкинова (Аљендеова), од Ул. 

Ломничке борбе према Ул. поручника Божидара левом 
страном косо паркирање на уређеном простору ван 
коловоза; од Ул. Ломничке борбе десном страном косо 
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паркирање на уређеном простору ван коловоза и 
одатле до Ул. поручника Божидара подужно 
паркирање на коловозу;“  

- тачка 17. постаје тачка 28, мења се и гласи: 
„28. Ул. Танасака Рајића (Рајићева), од Ул. 

Стевана Синђелића до зграде СУДа као посебно 
паркиралиште на коловозу;“ 

 
- тачка 18. постаје тачка 26. и мења се тако што се 

уместо речи „Синђелићева“ пише „Стевана 
Синђелића“, а уместо речи „Рајићеве“ пише „Танаска 
Рајића (Рајићеве)“. 

 
- тачка 19. постаје тачка 25. и мења се тако што се 

уместо речи „Ул. Слатинске (VІ српске бригаде) до 
насеља Марко Орловић“ пише „Ул. Слободана 
Јовановића према слепом крају“. 

 
- тачка 20. постаје тачка 29. и допуњује се тако што 

се испред речи „колског“ додаје реч „првог“. 
 
- тачка 21. постаје тачка 32. и мења се тако што се 

бришу речи „од Ул. Ломине (Стојана Милошевића) до 
Ул. Видовданске (Веце Корчагина) левом страном 
подужно паркирање на коловозу“.     

 
- тачка 22. постаје тачка 27.   
  
- тачка 23. постаје тачка 31, мења се и допуњује тако 

што се уместо речи „на делу за једносмерни саобраћај 
од Ул. Ћирила и Методија (Луке Ивановића) до дела за 
престројавање“ пише „у делу где је на Тргу одређен 
једносмеран саобраћај од Ул. Ћирила и Методија 
(Луке Ивановића), поред „Института за крмно 
биље“,“, речи „деоница где се одвија двосмеран 
саобраћај правац“ замењују речима „на правцу“, а 
испред речи „Хајдук“ додаје реч „Ул.“.  

 
- тачка 24. постаје тачка 30, мења се и гласи: 
„30. Трг деспота Стефана (Стевана Високог), од 

Ул. Кумановске према западу до првог укрштања са 
леве стране са истоименим Тргом левом страном 
косо паркирање на коловозу и десном страном подужно 
паркирање на коловозу, одатле према југоистоку до 
Ул. Јакшићеве десном страном подужно паркирање на 
коловозу и левом страном косо паркирање на коловозу; 
од Трга деспота Стефана (Стевана Високог) према 
Ул. Владетиној на лепези до ширине коловоза 
неопходне за безбедно одвијање двосмерног 
саобраћаја десном страном косо паркирање на 
коловозу; од Ул. Јакшићеве до Ул. Немањине левом и 
десном страном у делу уређених ниша ван коловоза;“  

 
- тачка 24.1. постаје тачка 33. и допуњује се тако 

што се после речи „Достојевског“ додају речи „(4. 
црногорске пролетерске бригаде)“; 

 
- тачка 24.2. постаје тачка 34, мења се и допуњује 

тако што се после речи „левом страном подужно 
паркирање на коловозу,“ додају речи „а испред кућног 
броја 254 једно паркинг место подужно паркирање 
на тротоару; од Ул. краља Милутина (Срђана 
Родића) до Ул. мајке Јевросиме (Јордана Симића)“, 

бришу се речи „и десном страном подужно паркирање 
на коловозу од Ул. краља Милутина (Срђана Родића) 
до Ул. мајке Јевросиме (Јордана Симића)“ и после речи 
„стајалишта“ додају речи „, десном страном подужно 
паркирање на коловозу“. 

 
- тачка 25. постаје тачка 35, мења се и гласи: 
„35. Ул. Чолак Антина, од Ул. Таковске до другог 

колског прилаза уређеном посебном паркиралишту 
унутар стамбених блокова „Пасаж 2“ левом страном 
косо паркирање у делу уређених ниша на тротоару; 
од Ул. Кајмакчаланске до Биоскопа „Крушевац“ левом 
страном паркирање на тротоару; од Ул. Таковске до 
колског прилаза Биоскопу „Европа“ десном страном 
подужно паркирање на коловозу; уређена посебна 
паркиралишта унутар стамбених блокова, ван 
коловоза, „Пасаж 1“, „Пасаж 2“ и уређено посебно 
паркиралиште између Биоскопа „Крушевац“ и „Макси“ 
дисконта ван коловоза;“  

 
- тачка 25.1. постаје тачка 36, мења се и гласи: 
„36. Ул. Чупићева, од Ул. Станислава Биничког 

(Владе Станковића) до "Музичке школе" левом 
страном подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару и од Ул. Балканске (ЈНА) до Ул. 
Шуматовачке десном страном подужно паркирање на 
коловозу;“  

 
- тачка 26. постаје тачка 37. 
 
ІІ Постављање саобраћајних знакова извршити на 

основу пројеката саобраћајне сигнализације, а сходно 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 
ІІІ   Ово решење ступа на снагу даном доношења на 

Градском већу. 
 
ІV Овлашћује се Градска управа града Крушевца 

Одсек за стамбено-комуналне и имовинско-правне 
послове да сачини пречишћени текст Решења о 
одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада 
за паркирање моторних возила број 344-26/2007 („Сл. 
лист општине Крушевац“ број 7/07-пречишћен текст), 
344-210/2008 („Сл. лист општине Крушевац“ број 2/08), 
344-453/2008 („Сл. лист града Крушевца“ број 11/08), 
344-927/2008 („Сл. лист града Крушевца“ број 14/08), 
344-928/2008 („Сл. лист града Крушевца“ број 3/09),   
344-341/2009 („Сл. лист града Крушевца“ број 4/09),  
344-866/2009 („Сл. лист града Крушевца“ број 11/09), 
344-67/2010 („Сл. лист града Крушевца“ број 1/10),    
344-463/2010 („Сл. лист града Крушевца“ број 4/10),   
344-975/2010 („Сл. лист града Крушевца“ број 6/10),   
344-1036/2010 („Сл. лист града Крушевца“ број 6/10), 
344-1197/2010 („Сл. лист града Крушевца“ број 7/10) и 
344-828/2012 („Сл. лист града Крушевца“ број 8/12).  

 
V    Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1082/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 
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244  
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09), 
тачке 3. Решења о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/10) и чл. 48. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 
5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.09.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима на територији града 
Крушевца, и то: 

 
За председника: 
 
- ИВАН РАКОЊАЦ, предузетник из Крушевца 

 
За чланове: 

 
1. ИВАН МИЈАЧИЋ, дипл. правник, члан 

Градског већа града Крушевца   
2. ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, члан Градског већа града 

Крушевца   
3. ПРЕДРАГ АРСИЋ, дипл. инж. саобраћаја –

„Дирекција за урбанизам и изградњу“ ЈП 
Крушевац   

4. МОМЧИЛО РАДИВОЈЕВИЋ, дипл. инж. 
саобраћаја – АД „Југопревоз“ Крушевац   

5. БОБАН СТОЈКОВИЋ, саобраћајни инжењер, 
предузетник   

6. МОМИР МИНИЋ, представник МУП-а   
7. ИВАН ВРАЊАНАЦ, саобраћајни инжењер –

„Пословни центар“ Крушевац   
8. ВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја 

Градска управа града Крушевца   
9. ДРАГАН БЛАЖИЋ, дипл. инж. саобраћаја.

  
II – Доношењем овог Решења престаје мандат 

председнику и члановима Савета именованим Решењем 
Градског већа града Крушевца III бр. 344-69/10 од 
21.01.2010. године. 

 
III – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-253/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 

 

245 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 
Градско веће града Крушевца, дана 18.09.2012. 

године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор пројеката из 

области управљања комуналним неопасним отпадом. 
Комисију чине председник и два члана. 
 
Председник Комисије: 
 
1. ОЛИВЕРА ДРЕНОВАЦ, дипл. инжењер 

грађевине. 
 

Чланови: 
 
1. ДРАГАНА МИЛИЋЕВИЋ – помоћник 

градоначелника за екологију, одрживи развој и 
енергетику. 

 
2. БРАТИСЛАВ ИЛЧИЋ – одборник Скупштине 

града Крушевца. 
 

II – Задатак Комисије је да:  
- утврђује текст Конкурса; 
- дефинише посебна мерила и критеријуме за 

избор пројеката; 
- доноси одлуку о избору пројеката који 

испуњавају услове за финансирање; 
- контролише реализацију пројеката и утрошака 

средстава; 
- подноси извештај градоначелнику о реализацији 

пројеката и утрошеним средствима; 
- врши процену остварених резултата пројеката и 

њихов допринос побољшању квалитета и 
квантитета у области у којој је конкурс 
расписан. 

 
III – Административне и стручне послове за рад 

Комисије обављаће Група за екологију, Одсек за 
финансије, привреду и екологију. 

 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-254/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Братислав Гашић, s.r. 

 
 
 
 
246 
На основу члана 23. Одлуке о правима у 

социјалној заштити грађана града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр.3/09),  

Начелник Градске управе града Крушевца, дана  
27.09.2012. године, донео је 
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П Р А В И Л Н И К 
о начину организовања добровољног рада 

 
Члан 1. 

 
Правилником о начину организовања доброво-

љног рада (у даљем тексту: Правилник), утврђују се 
услови и начин добровољног радног ангажовања 
радно способних  незапослених лица која се налазе у 
стању социјалне потребе. 
 

Члан 2. 
 

Право из претходног члана овог Правилника, 
могу да остваре радно способни, незапослени 
појединци или чланови њихове породице, који се 
нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији и 
испуњавају услове за признавање права на 
једнократну новчану помоћ у складу са Oдлуком о 
правима у социјалној заштити грађана града 
Крушевца. 

Центар за социјални рад уз писмену сагласност-
изјаву корисника права на једнократну новчану 
социјалну помоћ, упућује лица из претходног става 
ово члана, на радно ангажовање у Центру за 
социјални рад, ЈКП Крушевац, Месним заједницама 
и другим правним лицима са којима је закључен 
протокол о сарадњи, а према достављеним потребама 
потписника Протокола. 
 

Члан 3. 
 

Добровољно радно ангажована лица, у смислу 
члана 2. овог Правилника, ангажоваће се у локалној 
заједници на пословима уређења Града, паркова, 
јавних површина, ромских насеља, одржавање 
гробља, санацију депонија и све друге послове од 
непосредног и свакодневног заначаја за живот 
грађана, према њиховој стручности и способности. 

Лице из члана 2. овог Правилника, може се 
ангажовати у току једне календарске године, 
највише до 250 сати годишње. 

Накнада за један сат за добровољно радно 
ангажовање, износи 105,00 динара. 
 

Члан 4. 
 

Центар за социјални рад, ЈКП Крушевац, Месне 
заједнице и друга правна лица са којима је закључен 
протокол о сарадњи, добровољно радно 
ангажованим лицима у смислу члана 2. овог 
Правилника, пружаће логистичку подршку, 
теоријску и практичну обуку и заштиту на раду. 
 

Члан 5. 
 

Радно способно  незапослено лице које се налази 
у стању социјалне потребе Центру за социјални рад 
даје изјаву ради упућивања на добровољно радно 
ангажовање. 

Центар спроводи поступак и доноси решење о 
упућивању на добровољно радно ангажовање и 
решење о праву на једнократну новчану помоћ, у 

виду накнаде за добровољно радно ангажовање, на 
основу укупног броја сати, проведених на 
добровољном радном ангажовању. 

Уколико лице које је радно способно, односно 
члан његовог домаћинства, одбију понуђени посао из 
неоправданих разлога, губе право на једнократну 
новчану социјалну помоћ. 
 

Члан 6. 
 

Средства за исплату једнократне новчане помоћи 
по основу добровољног радног ангажовања, обезбе-
ђују се у буџету града Крушевца. 

О праву на једнократну новчану социјалну помоћ, 
као и о поступку упућивања на добровољно радно анга-
жовање корисника новчане социјалне помоћи из члана 
2. овог Правилника, одлучује Центар за социјални рад. 
 

Члан 7. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 8. 
 

Правилник објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
IV Број: 92/12 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
 
247 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004, 88/10), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/2011) Градска управа 
града Крушевца, дана 26.04.2012. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1“ 
У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације "Индустријска зона 1" у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Границу предметног Плана генералне регулације 

чини простор обухваћен са северне стране делом десне 
обале Западне Мораве, скреће ка југу, а затим наставља 
паралелно са трасом северне обилазнице. Источна гра-
ница иде низом граница катастарских парцела пољо-
привредног земљишта до укрштаја са железничком 
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пругом Сталаћ-Пожега. Јужна граница паралелно са 
трасом пруге Сталаћ-Пожега (пруга је унутар граница 
предметног плана) све до укрштаја са Гарским пото-
ком. Западну границу чине контактне парцеле Гарског 
потока која прелази преко трасе северне обилазнице све 
до укрштаја са десном обалом реке Западне Мораве.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом износи око 469 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана. 

 
Члан 3. 

 
Циљ израде Плана генералне регулације је : 
- Стварање законског и планског основа за 

просторно уређење подручја у обухвату плана, 
- подизање нивоа урбанитета унапређењем инфра-

структурне мреже и просторно-физичким обликовањем, 
- оптималног искоришћавања потенцијала кроз 

урбану обнову предметног подручја плана, 
- утврђивање правила уређења и грађења и 
- очување и унапређење разноврсности и 

флексибилности у коришћењу простора. 
 

Члан 4. 
 

Разлози за израду стратешке процене утицаја на 
животну средину према критеријумима из члана 6. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС" бр. 135/2004 и 88/10), 
а на основу  критеријума за одређивање могућих 
утицаја на животну средину и образложења о изради 
стратешке процене утицаја за План генералне 
регулације "Индустријска зона 1", у Крушевцу,  
обрађивача Дирекције за урбанизам и изградњу 
Крушевац, Ј.П., су следећи:  

-  разрада стратешких опредељења планова вишег 
реда и дефинисање саобраћајне и регулационе матрице 
у складу са планираном наменом Генералног плана 
Крушевца и програмским концептом развоја 
индустријских и радних зона на нивоу града. Израдом 
плана стварају се услови за проширење и развој 
индустријске зоне северног дела градског простора и 
реализацију конкретних инвестиција, у складу са 
потребама и програмима развоја града Крушевца. 

-  према еколошкој валоризацији простора ГУП-а, 
подручја плана припада зони са најмањим еколошким 
капацитетом што подразумева предузимање 
одговарајућих мера санације, превенције, промене 
намене и слично, а у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. Основне 
смернице и мере из планских докумената вишег реда: 
планиране радне комплексе и зоне могуће је 
реализовати на основу утврђеног капацитета животне 
средине еколошким вредновањем - квантитативно, на 
основу мерења (систематских или условљених за 
конкретне случајеве). 

- анализом утврђених критеријума, Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("СЛ. 
гласник РС" бр. 135/04 и 88/10),   оцењено је да реализација 
Плана може имати одређених утицаја на животну средину, 

односно на поједине елементе животне средине на 
конкретном простору. Потенцијални утицаји према 
Стратешкој процени Просторног плана града рушевца јесу 
отпадне воде без предтретмана, саобраћај и могући 
акциденти, неадекватно управљање отпадом, аерозагађење, 
бука и слично. Детаљном анализом утврђених критеријума, 
оцењено је да планска решења могу имати одређеног 
утицаја на поједине елементе животне средине и друге 
релевантне податке, па се предлаже израда Стратешке 
процене утицаја Плана генералне регулације 
"Индустријска зона 1" у Крушевцу, на животну средину, 
како би се детаљно анализирали могући утицаји, дефи-
нисале обавезне мере заштите (контрола отпада и отпадних 
вода и вођење евиденције, комплетно инфраструктурно 
опремање, стриктна примена водопривредних услова код 
уређења водотока и хидротехничке инфраструктуре и 
обавезна процена утицаја за објекте који могу имати 
утицаја на животну средину), као и евентуално утврдити 
програм праћења стања животне средине у току 
спровођења Плана (мониторинг).   

 
Члан 5. 

 
На основу карактеристика Плана генералне 

регулације „Индустријска зона 1“ у Крушевцу из чл. 2 
и чл. 3. ове одлуке, критеријума за одређивање могућих 
утицаја на животну средину и образложења о изради 
стратешке процене утицаја на животну средину за 
израду Плана генералне регулације „Индустријска зона 
1“ у Крушевцу, бр. I-1076 од 28.03.2012. године, 
обрађивача ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу 
Крушевац, као и на основу Мишљења бр. 501-71/2012-04 
од 11.04.2012. године Одсек за финансије, привреду и 
екологију, Групе за екологију, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације на животну 
средину, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
бр. 135/04 и 88/2010). 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

генералне регулације "Индустријска зона 1" у 
Крушевцу и објављује се у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
IV Број: 350-210/12 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Горанка Вилимановић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004, 88/10), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/2011) Градска управа 
града Крушевца, дана 26.04.2012. године,  донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“ У 

КРУШЕВЦУ  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације "Индустријска зона 2" у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
 Границу предметног Плана генералне регулације 

чини простор обухваћен са јужне стране од 
железничког моста на реци Расини у правцу трасе 
железничког колосека Сталаћ-Пожега према западу до 
потеза Старо село, где граница креће на север у 
контакту са границом ПГР-а Индустријска зона 1 до 
потеза Циганске ливаде, затим према северозападу до 
потеза звано Курилово, где наставља на север ка потезу 
Моравиште и након преласка локалног пута скреће на 
исток пратећи десну обалу реке Западне Мораве до 
ушћа са реком Расином. Након тога скреће на југ 
пратећи ток реке Расине до железничког моста као 
почетне тачке.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом износи око 504,45 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће се 
приликом припреме и стручне контроле концепта плана. 

 
Члан 3. 

 
Циљ израде Плана генералне регулације је: 
- Стварање законског и планског основа за 

просторно уређење подручја у обухвату плана, 
- подизање нивоа урбанитета унапређењем 

инфраструктурне мреже и просторно-физичким 
обликовањем, 

- оптималног искоришћавања потенцијала кроз 
урбану обнову предметног подручја плана, 

- утврђивање правила уређења и грађења и 
- очување и унапређење разноврсности и 

флексибилности у коришћењу простора. 
 

Члан 4. 
 
Разлози за израду стратешке процене утицаја на 

животну средину према критеријумима из члана 6. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС" бр. 135/2004 и 88/10), 
а на основу  критеријума за одређивање могућих 
утицаја на животну средину и образложења о изради 
стратешке процене утицаја за План генералне 
регулације "Индустријска зона 2", у Крушевцу,  
обрађивача Дирекције за урбанизам и изградњу 
Крушевац, Ј.П., су следећи:  

-  разрада стратешких опредељења планова вишег 
реда и дефинисање саобраћајне и регулационе матрице 
у складу са планираном наменом Генералног плана 

Крушевца и програмским концептом развоја 
индустријских и радних зона на нивоу града. Израдом 
плана стварају се услови за проширење и развој 
индустријске зоне северног дела градског простора и 
реализацију конкретних инвестиција, у складу са 
потребама и програмима развоја града Крушевца. 

 -  према еколошкој валоризацији простора ГУП-а, 
подручје плана припада зони са најмањим еколошким 
капацитетом што подразумева предузимање 
одговарајућих мера санације, превенције, промене 
намене и слично, а у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. Планиране радне 
комплексе и зоне могуће је реализовати на основу 
утврђеног капацитета животне средине, еколошким 
вредновањем - квантитативно, на основу мерења 
(систематских или условљених за конкретне случајеве). 

- анализом утврђених критеријума, Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. 
гласник РС" бр. 135/04 и 88/10),  оцењено је да 
реализација Плана може имати одређених утицаја на 
животну средину, односно на поједине елементе 
животне средине на конкретном простору. Потенцијални 
утицаји према Стратешкој процени Просторног плана 
града Крушевца јесу отпадне воде без предтретмана, 
саобраћај и могући акциденти, неадекватно управљање 
отпадом, аерозагађење, бука и слично. Детаљном 
анализом утврђених критеријума, оцењено је да планска 
решења могу имати одређеног утицаја на поједине 
елементе животне средине и друге релевантне податке, 
па се предлаже израда Стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације "Индустријска зона 2" у Крушевцу, 
на животну средину, како би се детаљно анализирали 
могући утицаји, дефинисале обавезне мере заштите 
(контрола отпада и отпадних вода и вођење евиденције, 
комплетно инфраструктурно опремање, стриктна 
примена водопривредних услова код уређења водотока и 
хидротехничке инфраструктуре и обавезна процена 
утицаја за објекте који могу имати утицаја на животну 
средину), као и евентуално утврдити програм праћења 
стања животне средине у току спровођења Плана 
(мониторинг).   

 
Члан 5. 

 
На основу карактеристика Плана генералне 

регулације „Индустријска зона 2“ у Крушевцу из чл. 2 
и чл. 3. ове одлуке, критеријума за одређивање могућих 
утицаја на животну средину и образложења о изради 
стратешке процене утицаја на животну средину за 
израду Плана генералне регулације „Индустријска   
зона 2“ у Крушевцу, бр. I-1076 од 28.03.2012. године, 
обрађивача ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу 
Крушевац, као и на основу Мишљења бр. 501-72/2012-04 
од 11.04.2012. године Одсек за финансије, привреду и 
екологију, Групе за екологију, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације на животну 
средину, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
бр. 135/04 и 88/2010). 
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Члан 6. 
 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

генералне регулације "Индустријска зона 2" у 
Крушевцу и објављује се у "Службеном листу Града 
Крушевца". 

 
IV Број: 350-211/12 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Горанка Вилимановић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004, 88/10), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) Градска управа 
града Крушевца, дана 07.09.2012. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 1“ У КРУШЕВЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације "Центар 1" у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

            
Границу предметног Плана генералне регулације 

чини простор обухваћен са северне стране од укрштаја 
улице Јасички пут са пругом и наставља према истоку 
паралелно са колосеком пружног правца Сталаћ-
Пожега све до Железничког моста на реци Расини. 
Источна граница почиње од Железничког моста, иде 
паралелно са левом обалом реке Расине до укрштаја са 
улицом Балканском, затим се ломи према „источној 
обилазници“ и наставља паралелно са трасом „источне 
обилазнице“ (необухватајући је) до укрштаја са улицом 
Видовданском. Јужна граница почиње од укрштаја 
„источне обилазнице“ са улицом Видовданском, затим 
наставља (према западу) њеном трасом до Трга 
Косовских јунака, даље улицом Газиместанском све до 
укрштаја са улицом Југ Богдановом одакле почиње 
западна граница плана. Западну границу чини 
Газиместански трг до улице Јасички пут, тј. до тачке 
укрштаја са пружним правцем Сталаћ-Пожега.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом износи око 227,55 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана, а у складу са чл. 41 Правилника о садржини, 

начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
Гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

 
Члан 3. 

 
План може да има само позитиван утицај на 

квалитет коришћења простора, обзиром на планирану 
намену која је у складу са стратешким планским 
документима. Реализација Плана неће имати нега-
тивног утицаја на квалитет ваздуха и аерозагађење, као 
ни квалитет вода и земљишта, јер је подручје 
опремљено потребном инфраструктуром. На простору 
Плана не постоје заштићене биљне и животињске 
врсте, као ни посебно заштићена природна добра. 

Обзиром на обухват Плана и заступљену претежну 
намену, оцењено је да План не може значајније утицати 
на животну средину, тим пре што ће у оквиру Плана 
бити разматрана питања животне средине кроз 
дефинисање мера заштите животне средине на 
урбанистичком нивоу.  

  
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл.2 и чл.3. ове 

одлуке, критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину и образложења о неизради стратешке 
процене утицаја за израду Плана генералне регулације 
"Центар 1" у Крушевцу, бр. I-1902 09.05.2012. године, 
обрађивача Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац, и Мишљења Одсека за финансије, привреду 
и екологију, Група за екологију под бр.501-178/12-04 од 
04.09.2012.год., оцењено је да не постоји могућност 
зна-чајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације "Центар 1" у 
Крушевцу, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“ бр. 135/04, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

генералне регулације "Центар 1" у Крушевцу и 
објављује се у "Службеном листу града Крушевца". 
 
IV Број: 350-425/2012 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
 
 
250 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004, 88/10), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11)  

Градска управа града Крушевца, дана 07.09.2012. 
године,  доноси 
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О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 2“ У КРУШЕВЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације "Центар 2" у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Границу предметног Плана генералне регулације 

чини простор обухваћен са северне стране од укрштаја 
улице Његошеве са улицом Багдалски венац, наставља 
источно улицом Његошевом затим улицом Мајке 
Југовића, до укрштаја са улицом Косовском, граница 
наставља северно улицом Косовском до укрштаја са 
улицом Немањином, наставља улицом Немањином до 
укрштаја са улицом Газиместанском, наставља 
југоисточно улицом Газиместанском, затим улицом 
Видовданском до укрштаја са улицом Душановом. 
Источна граница почиње од укрштаја улице 
Видовданске са улицом Душановом, наставља јужно 
улицом Душановом до укрштаја са улицом Хајдук 
Вељковом и даље државним путем Р102 до почетка 
спомен парка Слободиште. Јужна граница иде паралелно 
границом спомен парка Слободиште, ломи се, па 
наставља паралелно правцем улице Косовске, затим 
наставља према западу низом граница индивидуалних 
катастарских парцела (уз улицу Устаничку и Кнез 
Михајлову) тј. границом изграђеног подручја стамбеног 
насеља Багдала 3 све до укрштаја са улицом Косовске 
битке, и потом наставља паралелно њеном трасом све до 
укрштаја са улицом Багдалски венац. Западна граница 
почиње од укрштаја улице Косовске битке са улицом 
Багдалски венац иде ка северу паралелно трасом улице 
Багдалски венац до укрштаја са улицом Његошевом. 

Приближна бруто површина подручја обухваћеног 
Планом износи око 247 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана, а у складу са чл. 41 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

 
Члан 3. 

 
План може да има само позитиван утицај на квалитет 

коришћења простора, обзиром да је у складу са 
стратешким планским документима. Реализација Плана 
неће имати негативног утицаја на квалитет ваздуха и 
аерозагађење, као ни квалитет вода и земљишта, јер је 
подручје опремљено потребном инфраструктуром. На 
простору Плана не постоје заштићене биљне и животињске 
врсте, као ни посебно заштићена природна добра, а 
успостављен је мониторинг елемената животне средине. 

Обзиром на обухват Плана и заступљену претежну 
намену, оцењено је да План не може значајније утицати 
на животну средину, тим пре што ће у оквиру Плана бити 
разматрана питања животне средине кроз дефинисање 
мера заштите животне средине на урбанистичком нивоу.  

  

Члан 4. 
 
На основу карактеристика Плана из чл.2 и чл.3. ове 

одлуке, критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину и образложења о неизради стратешке 
процене утицаја за израду Плана генералне регулације 
"Центар 2" у Крушевцу, бр. I-1903 09.05.2012.године, 
обрађивача Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац, и Мишљења Одсека за финансије, привреду и 
екологију, Група за екологију, Градске управе града 
Крушевца под бр.501-179/12-04 од 04.09.2012.год., 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације "Центар 2" у Крушевцу, а у складу 
са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ( „Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

генералне регулације "Центар 2" у Крушевцу и 
објављује се у "Службеном листу Града Крушевца". 

 
IV Број: 350-424/2012 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004, 88/10), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) Градска управа 
града Крушевца, дана 07.09.2012. године,  доноси 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЈУГ 1“ У КРУШЕВЦУ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације "Југ 1" у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Границу предметног Плана генералне регулације чини 

простор обухваћен са са северне стране од укрштаја 
источне обилазнице са улицом Видовданском, наставља 
западно улицом Видовданском до укрштаја са улицом 
Душановом. Западна граница полази од укрштаја улица 
Видовданске и Душанове, наставља јужно улицом 
Душановом до укрштаја са улицом Хајдук Вељкове и 
Војводе Степе, затим наставља даље јужно Бруским 
путем до укрштаја са улицом Кнеза Милоша, наставља 
улицом Кнеза Милоша до укрштаја са Булеваром Николе 
Пашића и улицом Аеродромском. Граница наставља 
јужно улицом Аеродромском до укрштаја са улицом 
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Незнаног јунака и истом наставља до катастарске границе 
кат. парцеле бр. 1081 КО Мудраковац, обухватајући исту. 
Јужна граница иде катастарским границама кат. парцеле 
бр.1081 КО Мудраковац и наставља катастарским 
границама низа индивидуалних парцела пољопривредног 
земљишта обухватајући исте све до укрштаја са линијом 
експропријације источне обилазнице. Источна граница 
почиње од тачке укрштаја границе кат. парцеле бр.2/1 КО 
Велико Головоде и линије експропријације источне 
обилазнице и наставља границом експропријације 
(обухватајући источну обилазницу) све до укрштаја исте 
са улицом Видовданском.  

Приближна бруто површина подручја обухваћеног 
Планом износи око 414,1 ха. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле концепта 
плана, а у складу са чл. 41 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
Гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

 
Члан 3. 

 
План може да има само позитиван утицај на 

квалитет коришћења простора, обзиром на планирану 
намену која је у складу са стратешким планским 
документима. Реализација Плана неће имати 
негативног утицаја на квалитет ваздуха и аерозагађење, 
као ни квалитет вода и земљишта, јер је подручје 
опремљено потребном инфраструктуром. На простору 
Плана не постоје заштићене биљне и животињске 
врсте, као ни посебно заштићена природна добра. 

Обзиром на обухват Плана и заступљену претежну 
намену, оцењено је да План не може значајније утицати 
на животну средину, тим пре што ће у оквиру Плана бити 
разматрана питања животне средине кроз дефинисање 
мера заштите животне средине на урбанистичком нивоу.  

  
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл.2 и чл.3. ове 

одлуке, критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину и образложења о не изради стратешке 
процене утицаја за израду Плана генералне регулације 
"Југ 1" у Крушевцу, бр. I-2991 21.08.2012. године, 
обрађивача Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац, и мишљења Одсека за финансије, привреду 
и екологију, Групе за екологију, Градске управе града 
Крушевца под бр.501-180/12-04 од 04.09.2012.год., 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације "Југ 1" у Крушевцу, а у складу са 
чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

генералне регулације "Југ 1" у Крушевцу и објављује се 
у "Службеном листу града Крушевца". 

 
IV Број: 350-423/2012 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 

252 
Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности на основу чл. 21. став 1. и 2. Одлуке 
о јавном линијском превозу путника на територији града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 1/09-
пречишћен текст), дана 02.08.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

СТАЈАЛИШТА КОЈА МОГУ ДА СЕ КОРИСТЕ У 
МЕЂУМЕСНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

 
I- ДОПУЊУЈЕ СЕ решење о одређивању 

стајалишта која могу да се користе у међумесном 
превозу путника ("Службени лист града Крушевца", бр. 
3/09, 6/10 и 5/11) у ставу I, у наслову а), тако што се 
после тачке 6. додаје нова тачка: 

 
"6.1 Читлук РН" 

 
II-  Ово Решење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу града Крушевца“. 
   

Број: 344-833/2012    В.Д. ЗАМЕНИК 
НАЧЕЛНИКА, 

Бранко Димитријевић, s.r.
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Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове, решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
24.07.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 и бр. 6/2012) у 
члану 5. став 1, тачка 106. мења се и гласи: 

 
„5. Улица Чолак Антина, испред раскрснице са 

Улицом Таковском, иза раскрснице са Улицом Кајмакча-
ланском и испред раскрснице са Улицом Балканском".  

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ "Дирекција за урбанизам и 

изградњу" ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачки 1 диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одсеку ради даље процедуре. 
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3. Ово Решење има правно дејство по давању 
сагласности, од стране овог Одсека, на пројекат из става 2 
и биће објављено у Службеном листу града Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
IV Број: 344-750/2012  В.Д. НАЧЕЛНИК, 

Бојан Бјелановић, s.r. 
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Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
06.08.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 и бр. 6/2012) у 
члану 5, став 1, тачка 5. мења се и гласи: 

   
„5. Улица Балканска, испред раскрснице са Тргом 

косовских јунака, испред раскрснице са Улицом 
Бријановом, иза раскрснице са Улицом Чупићевом, иза 
првог и иза другог колског прилаза групацији више-
спратних објеката "Лептир", испред и иза раскрснице 
са Улицом Југ Богдановом и Улицом Душановом, 
испред главног улаза у касарну "Цар Лазар", иза 
раскрснице са Улицом Шумадијском и испред и иза 
раскрснице са Улицом Бивољском". 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ "Дирекција за урбанизам и 

изградњу" ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачки 1 диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одсеку ради даље процедуре. 

 
3. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности, од стране овог Одсека, на пројекат из става 2 и 
биће објављено у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 344-839/2012  НАЧЕЛНИК, 

Бојан Бјелановић, s.r. 
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Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
06.08.2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 и бр. 
6/2012) у чл. 13 став 1, тако што се након тачке 5. 
додаје нова тачка 5.1 која гласи: 

 
"5.1. Улица Брестовачка, левом и десном страном 

од Улице кнеза Милоша до Улице Рашке". 
 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ "Дирекција за урбанизам и 

изградњу" ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачки 1 диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одсеку ради даље процедуре. 

 
3. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности, од стране овог Одсека, на пројекат из 
става 2 и биће објављено у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
Број: 344-841/2012  НАЧЕЛНИК, 

Бојан Бјелановић, s.r.
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Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011, дана 
27.08.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/2011 и 6/2012): 

 
- у чл. 34. став 1, тако што се тачка 4. мења да гласи: 
„Одређује се одвијање кружног тока саобраћаја на 

раскрсници Улица Његошеве, Багдалски венац и 
војводе Путника и постављање саоабраћајног знака 
„раскрсница са кружним током саобраћаја“ (I-30) на 
прилазним краковима раскрснице и саобраћајног знака 
„кружни ток саобраћаја“ (II-45.2) на острву за 
усмеравање саобраћаја“. 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Дирекција за урбанизам и 

изградњу“ ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
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закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са  режимом саобраћаја 
утврђеним у тачки 1 диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одсеку ради даље процедуре. 

 
3. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности, од стране овог Одсека, на пројекат из 
става 2 и биће објављено у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Број: 344-938/2012  НАЧЕЛНИК, 

Бојан Бјелановић, s.r.
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Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
25.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 и бр. 6/2012) у 
чл. 3. став 1: 

- тако што се тачка 1. мења да гласи: 
„Улица Аеродромска, у односу на све улице са 

којима се укршта осим на Улицу кнеза Милоша;“ 
- тако што се тачка 17. мења да гласи: 
„Булевар Николе Пашића, у односу на све улице 

са којима се укршта осим на Улицу Видовданску и 
Улицу кнеза Милоша;“ 

У чл. 31. став 1, тако што се тачка 7. БРИШЕ. 
У истом члану став 2, тако што се тачке 2. и 5. 

БРИШУ.  
У чл. 34. став 1, тако што се у тачки 5. у ставу 1. 

тачка 1. БРИШЕ. 
У истом члану и ставу, тако што се тачка 4. мења да 

гласи: 
„Одређује се одвијање кружног тока саобраћаја на 

раскрсници Улица Његошеве, Багдалски венац и 
војводе Путника и постављање саобраћајних знакова 
„раскрсница са кружним током саобраћаја“ (I-30) и 
„ограничење брзине“ (II-30) на прилазним краковима 
раскрснице и саобраћајног знака „кружни ток 
саобраћаја“ (II-45.2) на острву за усмеравање 
саобраћаја“. 

 
2. ДОПУЊУЈЕ СЕ чл. 25, тако што се након става 2. 

додаје нов став који гласи: 
 
„Ограничава се брзина кретања возила на 30 км/ч на 

прилазним краковима раскрсница на којима је одређено 

одвијање кружног тока саобраћаја из члана 34. став 1. 
тачке 4. овог решења.“ 

 
У чл. 34 став 1, тако што се у тачки 4. испред става 

1. додаје нов став који гласи: 
 
„Одређује се одвијање кружног тока саобраћаја на 

раскрсници Улица Аеродромске, кнеза Милоша и 
Булевар Николе Пашића и постављање саобраћајних 
знакова „раскрсница са кружним током саобраћаја“ (I-
30) и „ограничење брзине“ (II-30) на прилазним 
краковима раскрснице и саобраћајног знака „кружни 
ток саобраћаја“ (II-45.2) на острву за усмеравање 
саобраћаја“. 

 
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Дирекција за урбанизам и 

изградњу“ ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачкама 1. и 2. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одсеку ради даље процедуре. 

 
4. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности, од стране овог Одсека, на пројекат из 
става 2 и биће објављено у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Број: 344-1113/2012  НАЧЕЛНИК, 

Бојан Бјелановић, s.r.
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Градска управа града Крушевца, Одсек за стамерно-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
28.09.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 и бр. 6/2012) 
тако што се члан 21. став 1. мења да гласи: 

„Кретање теретних возила на основу одобрења из 
члана 20. овог решења врши се у времену од 16,00 – 6,30 
часова, осим теретних возила која се користе приликом 
извођења грађевинских радова које се врши у времену 
од 00,00 до 24,00 часова.“ 

 
2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

Број: 344-1146 /2012 НАЧЕЛНИК 
Бојан Бјелановић, с.р. 
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На основу става ІV Решења о одређивању 

паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-1082/2012, 

 Градска управа града Крушевца - Одсек за 
стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
сачинио је и објављује пречишћени текст Решења о 
одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада 
за паркирање моторних возила усклађен са Решењем о 
одређивању назива нових, измени назива постојећих и 
утврђивању пречишћеног списка улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца („Сл. лист 
општине Крушевац“ бр. 4/04, 7/05- исправка, 1/07 и 
„Сл. лист града Крушевца“ бр. 13/08, 8/09 и 11/09) 

Пречишћени текст Решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила обухвата: 

Решење о одређивању паркиралишта на којима се 
плаћа накнада за паркирање моторних возила-
пречишћен текст, бр. 344-26/2007 („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 7/07 - пречишћен текст), 

Решење о допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-210/2008 („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 2/08), 

Решење о допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-453/2008 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 11/08), 

Решење о измени решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-927/2008 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 14/08), 

Решење о измени и допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-928/2008 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 3/09), 

Решење о измени и допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-341/2009 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 4/09), 

Решење о измени и допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-866/2009 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 11/09), 

Решење о измени и допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-67/2010 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/10), 

Решење о измени решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-463/2010 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 4/10), 

Решење о измени решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-975/2010 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 6/10), 

Решење о измени и допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-1036/2010 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 6/10), 

Решење о измени и допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 

моторних возила бр. 344-1197/2010 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 7/10), 

Решење о измени и допуни решења о одређивању 
паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила бр. 344-828/2012 („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/12) и 

Решење о изменама и допунама решења о 
одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада 
за паркирање моторних возила бр. 344-1082/2012 („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/12). 

Пречишћени текст објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“.    

 
IV Број: 344-1107/2012 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА НА 
КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 

(Пречишћен текст) 
 

І ОДРЕЂУЈУ СЕ паркиралишта на којима се плаћа 
накнада за паркирање моторних возила: 

 
1. Ул. Балканска (ЈНА), од Ул. Чолак Антине до 

Ул. Бријанове (Партизанских курира) десном страном 
косо паркирање на коловозу; од Ул. Чупићеве до 
другог колског прилаза стамбеним објектима „Лептир“ 
десном страном подужно паркирање на коловозу; од 
Ул. Чупићеве према Ул. Бријановој (Партизанских 
курира) левом страном првих 6 (шест) паркинг места 
подужно паркирање на коловозу; 

2. Ул. Бирчанинова, од Ул. Видовданске (Веце 
Корчагина) до првог вишепородичног објекта левом 
страном управно паркирање у ниши ван коловоза након 
тога, поред поменутог објекта, 2 (два) паркинг места за 
подужно паркирање у ниши ван коловоза; од Ул. 
Видовданске (Веце Корчагина) до Ул. поручника 
Божидара десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

3. Ул. Веселина Николића, од Ул. Топличине до 
Ул. мајке Југовића (Милоја Закића) левом и десном 
страном подужно паркирање на коловозу; 

4. Ул. Видовданска (Веце Корчагина), од Ул. 
Ломине до Ул. Дринчићеве (Бранка Перишића) левом 
страном подужно паркирање на коловозу; од Ул. 
Дринчићеве (Бранка Перишића) до Ул. Душанове 
левом страном косо паркирање на тротоару; од Ул. 
Душанове до Ул. Ломничке борбе левом страном 
подужно паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару; од Ул. Дванестог пешадијског пука (Мирка 
Цветковића Владе) према Ул. Бирчаниновој испред и 
иза аутобуског стајалишта десном страном косо 
паркирање на тротоару; од Ул. Бирчанинове до Ул. 
Душанове (Драгомира Гајића) десном страном подужно 
паркирање на коловозу; од Ул. поручника Божидара до 
Ул. Ломничке борбе десном страном подужно 
паркирање на коловозу; 
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5. Ул. Видовданска (Мирка Томића), од Ул. 
Таковске до Трга косовских јунака десном страном 
подужно паркирање на коловозу; 

6. Ул Владетина, од Ул. Јакшићеве до Ул. 
Југовићеве десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

7. Ул. војводе Путника, од Ул. Косовске до колског 
улаза у „Хигијенски завод“ десном страном подужно 
паркирање на коловозу; од колског улаза у „Хигијенски 
завод“ до Ул. деспота Угљеше (Владимира Савића) 
левом страном подужно паркирање на коловозу; 

8. Ул. Газиместанска (Пана Ђукића), од Трга 
косовских јунака до Ул. Стевана Синђелића десном 
страном косо паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару; од Ул. Стевана Синђелића, а након дужине 
од 50 метара, до Газиместанског трга (Трга мира) 
десном страном косо паркирање делом на коловозу 
делом на тротоару;  

9. Ул. Доситејева, од Ул. Константина Философа 
(Аце Алексића) до Трга костурница (Трга расинских 
партизана) десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

10. Ул. Дринчићева (Бранка Перишића), од Ул. 
Таковске до Ул. Видовданске (Веце Корчагина) десном 
страном подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару; 

11. Ул. Душанова (Драгомира Гајића), од Ул. 
Таковске до Ул. Видовданске (Веце Корчагина) левом 
страном подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару; од Ул. Видовданске (Веце Корчагина) до 
аутобуског стајалишта левом страном подужно 
паркирање на тротоару; од Ул. поручника Божидара до 
Ул. Александра Флеминга (Несврстаних земаља) левом 
и десном страном подужно паркирање на коловозу; од 
Ул. Таковске до Ул. Видовданске (Веце Корчагина) 
десном страном подужно паркирање на тротоару; 

12. Илочки трг, од Ул. Светог Саве до Ул. 
Призренске и Ул. Церске, до Ул. Светог Саве, левом 
страном подужно паркирање на коловозу; 

13. Ул. Југ Богданова, од Газиместанског трга 
(Трга мира) до Ул. Бријанове (Партизанских курира) 
десном страном паркирање на тротоару; од 
Газиместанског трга (Трга мира) до Ул. Бријанове 
(Партизанских курира) левом страном подужно 
паркирање на коловозу; 

14. Ул. Југовићева, од Трга деспота Стефана 
(Стевана Високог) до Ул. Косовске, тј. до ширине 
коловоза од 7м, десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

15. Ул. Кајмакчаланска, од Ул. Чолак Антине до 
Биоскопа „Крушевац“ левом страном подужно 
паркирање на коловозу; Ул. Косанчићеве до Ул. 
Обилићеве десном страном подужно паркирање на 
коловозу;  

16. Ул. Константина Философа (Аце Алексића), 
од Ул. Доситејеве до Ул. Косанчићеве десном страном 
подужно паркирање у ниши ван коловоза; 

17. Ул. Косанчићева, од Ул. Топличине до објекта 
„Дом синдиката“ десном страном подужно паркирање 
на коловозу; уређена посебна паркиралишта унутар 
стамбених блокова, ван коловоза, „Чешаљ І“ и „Чешаљ 
ІІ“; од зграде „Крушевачке Гимназије“ до Ул. 
Константина Философа (Аце Алексића) десном 

страном подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару; од Ул. Константина Философа (Аце 
Алексића) до Трга костурница (Трга расинских 
партизана) десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

18. Ул. Косовска, од Ул. Пећке (Глигорија Диклића) до 
Ул. војводе Путника десном страном, од Ул. Јакшићеве до 
Ул. Немањине левом страном и од Ул. Немањине до Ул. 
Ћирила и Методија (Луке Ивановића) десном страном све 
подужно паркирање на коловозу; 

19. Ул. Ломина (Стојана Милошевића), од Ул. 
Видовданске (Веце Корчагина) у дужини од око 22 
метра десном страном подужно паркирање делом на 
коловозу делом на тротоару; од стамбеног објекта бр. 5 
до Ул. Дринчићеве (Бранка Перишића) десном страном 
подужно паркирање на коловозу; од Ул. Видовданске 
(Веце Корчагина) до стамбеног објекта бр. 5 левом 
страном косо паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару; 

20. Ул. Немањина, од Трга косовских јунака до Ул. 
Косовске левом и десном страном подужно паркирање 
на коловозу, а у делу уређених ниша управно 
паркирање на тротоару; од Трга косовских јунака до 
улаза на паркинг Хотела „Рубин“ левом страном 
управно паркирање на уређеном простору ван 
коловоза; 

21. Ул. Обилићева, од Ул. Немањине до Ул. 
Топличине левом и десном страном подужно 
паркирање на коловозу; од Ул. Топличине до Трга 
костурница (Трга расинских партизана) левом страном 
подужно паркирање на коловозу; 

22. Ул. поручника Божидара, од Ул. Дванестог 
пешадијског пука (Мирка Цветковића Владе) до Ул. 
Бирчанинове и од Ул. Душанове (Драгомира Гајића) до 
колског улаза у II здравствену станицу десном страном 
подужно паркирање на коловозу; од колског улаза у II 
здравствену станицу до Ул. Пушкинове (Аљендеове) 
десном страном подужно паркирање делом на коловозу 
делом на тротоару; од Ул. Пушкинове (Аљендеове) до 
Ул. Видовданске (Веце Корчагина) десном страном 
подужно паркирање на коловозу; од колског улаза у II 
здравствену станицу до Ул. Видовданске (Веце 
Корчагина) левом страном подужно паркирање делом 
на коловозу делом на тротоару; 

23. Ул. Призренска, од Илочког трга до Ул. 
Видовданске (Веце Корчагина) десном страном 
подужно паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару; 

24. Ул. Пушкинова (Аљендеова), од Ул. Ломничке 
борбе према Ул. поручника Божидара левом страном 
косо паркирање на уређеном простору ван коловоза; од 
Ул. Ломничке борбе десном страном косо паркирање 
на уређеном простору ван коловоза и одатле до Ул. 
поручника Божидара подужно паркирање на коловозу; 

25. Ул. Слатинска, од Ул. Слободана Јовановића 
према слепом крају десном страном управно паркирање 
на тротоару и левом страном косо паркирање делом на 
коловозу делом на тротоару; 

26. Ул. Стевана Синђелића, од Ул. Танаска Рајића 
(Рајићеве) до Ул. Караџићеве десном страном управно 
паркирање на тротоару и левом страном подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару;  

27. Ул. Таковска, од Ул. Видовданске (Мирка 
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Томића), тј. након дужине потребне за престројавање, 
до Ул. Душанове десном страном подужно паркирање 
на коловозу;  

28. Ул. Танасака Рајића (Рајићева), од Ул. 
Стевана Синђелића до зграде СУД-а као посебно 
паркиралиште на коловозу; 

29. Ул. Топличина, од Ул. Видовданске (Мирка 
Томића) до Ул. Косанчићеве левом и десном страном 
подужно паркирање на коловозу; од Ул. Косанчићеве 
до Ул. Обилићеве левом страном подужно паркирање 
на коловозу; од Ул. Косанчићеве до првог колског 
улаза у објекат „ЕПС“-а десном страном подужно 
паркирање на тротоару; 

30. Трг деспота Стефана (Стевана Високог), од 
Ул. Кумановске према западу до првог укрштања са 
леве стране са истоименим Тргом левом страном косо 
паркирање на коловозу и десном страном подужно 
паркирање на коловозу, одатле према југоистоку до Ул. 
Јакшићеве десном страном подужно паркирање на 
коловозу и левом страном косо паркирање на коловозу; 
од Трга деспота Стефана (Стевана Високог) према Ул. 
Владетиној на лепези до ширине коловоза неопходне за 
безбедно одвијање двосмерног саобраћаја десном 
страном косо паркирање на коловозу; од Ул. Јакшићеве 
до Ул. Немањине левом и десном страном паркирање у 
делу уређених ниша ван коловоза; 

31. Трг костурница (Трг расинских партизана), 
од Ул. Ћирила и Методија (Луке Ивановића) до Ул. 
Косанчићеве десном страном подужно паркирање на 
коловозу; од Ул. Доситејеве до Ул. Косанчићеве 
десном страном управно паркирање на тротоару; у делу 
где је на Тргу одређен једносмеран саобраћај од Ул. 
Ћирила и Методија (Луке Ивановића), поред 
„Института за крмно биље“, левом страном косо 
паркирање на коловозу; на правцу Ул. Доситејева-Ул. 
хајдук Вељкова, преко пута аутобуског стајалишта, тј. у 
делу где ширина тротоара дозвољава паркирање и 
слободну ширину тротоара од 1,6 метара за кретање 
пешака, подужно паркирање на тротоару;  

32. Трг фонтана (Трг октобарске револуције), од 
колског улаза у објекат „Дунав осигурање“ до Ул. 
Константина Философа (Аце Алексића) десном 
страном подужно паркирање на коловозу; 

33. Ул. хајдук Вељкова, од Ул. Достојевског (4. 
црногорске пролетерске бригаде) до Ул. поручника 
Божидара десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

34. Ул. цара Лазара, од Ул. Цанкареве до Ул. мајке 
Јевросиме (Јордана Симића) и од Ул. Страхињићеве до 

Газиместанског трга (Трга мира) левом страном 
подужно паркирање на коловозу, а испред кућног броја 
254 једно паркинг место подужно паркирање на 
тротоару; од Ул. краља Милутина (Срђана Родића) до 
Ул. мајке Јевросиме (Јордана Симића) и од Ул. 
Страхињићеве према Газиместанском тргу (Тргу мира) 
(након дужине од 110 метара) у дужини од 55 метара, 
изузимајући дужине потребне за престројавање 
моторних возила и за аутобуска стајалишта, десном 
страном подужно паркирање на коловозу; 

35. Ул. Чолак Антина, од Ул. Таковске до другог 
колског прилаза уређеном посебном паркиралишту 
унутар стамбених блокова „Пасаж 2“ левом страном 
косо паркирање у делу уређених ниша на тротоару; од 
Ул. Кајмакчаланске до Биоскопа „Крушевац“ левом 
страном паркирање на тротоару; од Ул. Таковске до 
колског прилаза Биоскопу „Европа“ десном страном 
подужно паркирање на коловозу; уређена посебна 
паркиралишта унутар стамбених блокова, ван коловоза, 
„Пасаж 1“, „Пасаж 2“ и уређено посебно паркиралиште 
између Биоскопа „Крушевац“ и „Макси“ дисконта ван 
коловоза;  

36. Ул. Чупићева, од Ул. Станислава Биничког 
(Владе Станковића) до "Музичке школе" левом 
страном подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару; од Ул. Балканске (ЈНА) до Ул. 
Шуматовачке десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

37. Ул. Шуматовачка, од Ул. Чупићеве до Ул. 
Таковске десном страном подужно паркирање делом на 
коловозу делом на тротоару.  

 
ІІ Постављање саобраћајних знакова из претходне 

тачке диспозитива вршиће се на основу пројеката 
саобраћајне сигнализације, а сходно Правилнику о 
саобраћајној сигнализацији и Закону о безбедности 
саобраћаја на путевима. 

 
ІІІ На паркиралиштима из става І овог решења, 

изузетно се може укинути одређен број паркинг места и 
то најдуже у периоду од 01. априла до 31. октобра 
текуће године, уколико постоји потреба за заузеће 
јавних површина постављањем летњих башти са 
жардињерама у складу са одредбама Одлуке о уређењу 
града („Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/08). 

Градско веће града Крушевца доноси посебно 
решење којим се привремено укида одређени број 
паркинг места. 
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