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Na osnovu ~l. 13. st. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 

("Slu`beni glasnik RS" br. 129/2007) i ~l. 19. stav 1. ta~ka 31. 
Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca",  br. 
8/2008), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici od 29.08.2008. godine, 
uz saglasnost Vlade Republike Srbije, donela je 

 
O D L U K U 

O USPOSTAVQAWU SARADWE (BRATIMQEWU) 
GRADA KRU[EVCA SA OP[TINOM BIJEQINA, 

REPUBLIKA  SRPSKA 
 

^lan 1. 
 

U ciqu daqeg razvijawa tradicionalno dobrih odnosa izme|u 
grada Kru{evca i op{tine Bijeqina i unapre|ivawa  ekonomske 
saradwe  i razmene is-kustava u oblasti ekologije, saradwe u oblasti 
obrazovawa, kulture, sporta, upravqawa u lokalnim javnim 
slu`bama, pripreme i realizacije zajedni~-kih projekata koji 
predstavqaju zajedni~ki interes gra|ana pobratimskih gradova, grad 
Kru{evac us-postavqa saradwu sa op{tinom Bijeqina, Republi-ka 
Srpska. 

 
^lan 2. 

 
Sastavni deo ove Odluke je Poveqa o  bratimqewu grada 

Kru{evca i op{tine Bijeqina, Republika Srpska. 
 

^lan 3. 
 

Ovu Odluku objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 011-20/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~l. 13. st. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 

("Slu`beni glasnik RS" br. 129/07) i ~l. 19. stav 1. ta~ka 31. 
Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici od 17.09.2008. godine,  
uz saglasnost Vlade Republike Srbije, donela je 

O D L U K U 
O DOPUNI ODLUKE O USPOSTAVQAWU 

SARADWE (BRATIMQEWU) GRADA  KRU[EVCA 
SA OP[TINOM BIJEQINA, REPUBLIKA  SRPSKA 

 
^lan 1. 

 

U Odluci o uspostavqawu saradwe (bratimqewu) grada Kru{evca 
sa op{tinom Bijeqina, Republika Srpska broj 011-20/08 od 
29.08.2008. godine, posle ~lana 2.  dodaju se novi ~lanovi 2a i 2b koji 
glase: 

 
"^lan 2a 

 
Sredstva za finansirawe me|unarodne saradwe su obezbe|ena 

u buxetu grada Kru{evca. 
 

^lan 2b 
 
Ovu Odluku dostaviti Vladi Republike Srbije na davawe 

saglasnosti." 
 

^lan 2 . 
 

Ovu Odluku objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
Odluka }e se primewivati od dana dobijawa saglasnosti od Vlade 
Republike Srbije. 

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 011-23/08              PREDSEDNIK 

                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 13. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 

("Slu`beni glasnik RS" br. 129/07) i ~lana 43. stav 2. Zakona o 
Vladi ("Slu`beni glasnik RS" br. 55/05, 71/05 - ispravka 101/07 i 
65/08), 

Vlada donosi 
 

R E [ E W E 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O 

USPOSTAVQAWU SARADWE (BRATIMQEWU) 
GRADA KRU[EVCA SA OP[TINOM BIJEQINA, 

REPUBLIKA SRPSKA 
 

I 
 

Daje se saglasnost na Odluku o uspostavqawu saradwe 
(bratimqewu) grada Kru{evca sa op{tinom Bijeqina, Republika Srpska 
koju je donela Skup{tina grada Kru{evca na sednicama odr`anim 29. 
avgusta 2008. godine i 17. septembra 2008. godine. 

 
II 
 

Ovo  re{ewe objaviti u "Slu`benom glasniku Republike Srbije". 
 

05 broj 016-3446/2008-2 
U Beogradu, 6. novembra 2008. godine  

Vlada 
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Predsednik, 

dr Mirko Cvetkovi}, s.r. 
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На oсnovu ~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list 

grada Kru{evca" broj 08/08),  
Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj 30.10.2008. 

godine,  donela je 
 

O D L U K U 
O PREVOZU U^ENIKA OSNOVNIH [KOLA 

 
^lan 1. 

 
Ovom Odlukom propisuju se uslovi za ostvarivawe prava na 

besplatan prevoz u~enika osnovnih {kola na teritoriji  grada 
Kru{evca. 

 
^lan 2. 

 
Pravo na besplatan prevoz imaju u~enici osnovnih {kola sa 

podru~ja grada Kru{evca koji putuju na udaqenosti ve}oj od 2 km od 
mesta stanovawa do {kole, ako na toj udaqenosti nema druge {kole. 

 
^lan 3. 

 
U~enici koriste besplatan prevoz na osnovu mese~nih karata 

izdatih od prevoznika kome je pove-reno obavqawe prevoza putnika u 
gradskom i prigrad-skom saobra}aju na teritoriji grada Kru{evca. 

 
^lan 4. 

 
Ovla{}eno lice osnovne {kole sa~iwava spisak |aka koji ispuwavaju 

uslove za ostvarivawe prava na besplatan prevoz i isti dostavqa 
Odseku za dru{tvene delatnosti Gradske uprave radi overe. 

Spiskovi u~enika koji ostvaruju pravo na besplatan prevoz 
dostavqaju se na po~etku {kolske godine, a naknadni spiskovi samo u 
slu~aju promene novonastalih  ~iwenica za ostvarivawe ovog prava. 

 
^lan 5. 

 
Sredstva za sprovo|ewe ove Odluke obezbedi}e se iz buxeta 

grada Kru{evca za 2009. godinu. 
 

^lan 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objvqivawa 
u "Slu`benom listu grada Kru{evca", a primewiva}e se od 
01.01.2009. godine. 

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 022-364/08             PREDSEDNIK 

                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 59. stav 1, a u vezi sa ~lanom 56. stav 4. Zakona o 
lokalnoj samoupravi  ("Slu`beni glasnik Republike Srbije" br. 129/07) i 
~lana 19. stava 1. ta~ke 21 i  ~lana 55.  Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni 
list  grada Kru{evca", br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na predlog Gradskog ve}a, na 
sednici od 30.10.2008. godine, donela je  

 
O D L U K U 

O  IZMENI ODLUKE O ORGANIZACIJI 
 GRADSKE UPRAVE GRADA  KRU[EVCA  

 
^lan 1. 

 
U Odluci o organizaciji Gradske uprave  grada Kru{evca 

("Slu`beni list grada Kru{evca" broj  9/2008)  u ~lanu 38.  stav 4 
bri{e se. 

 
^lan 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca".  
     

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 020-75/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~l. 4. i 5. Zakona o javnim preduze}ima i 

obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Slu`beni glasnik RS" br. 
25/00, 25/02, 107/05 i 108/05) i ~l. 19. Statuta grada Kru{evca 
("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca na sednici odr`anoj 30.10.2008. 
godine, donela je 

 
O D L U K U 

O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVAWU JAVNOG 
PREDUZE]A - DIREKCIJE ZA URBANIZAM I 

IZGRADWU KRU[EVAC 
 

^lan 1. 
 

U Odluci o osnivawu Javnog preduze}a- Direkcije za 
urbanizam i izgradwu Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 1/97, 
1/02, 8/02, 5/03, i 6/06) u ~l. 5. stav 2. vr{e se slede}e izmene: 

- Ta~ke 6,  8.  i  9. se bri{u. 
Dosada{wa ta~ka 7. postaje ta~ka 6. 
Dosada{wa ta~ka 10. postaje ta~ka 7.  
- Dosada{wa ta~ka 15. koja sada postaje ta~ka 12. mewa 

se i glasi:  
"Vr{i tehni~ki pregled objekata." 
 

^lan 2.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Sl. listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-363/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 6. stav 1. ta~ka 5. Zakona o finansirawu 

lokalne  samouprave ("Sl. glasnik RS" br. 62/06), ~lana 77. i 78. 
Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br. 47/03 i 34/06), 
~lana 12. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu ("Sl. list op{tine 
Kru{evac" br. 5/03, 3/05 i 10/06) i ~lana 19. Statuta grada 
Kru{evca ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 

 
O D L U K U 

O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADI ZA 
KORI[]EWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

 
^lan 1. 

 
U Odluci o naknadi za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta ("Sl. 

list op{tine Kru{evac" br. 1/05, 4/06, 7/07 i "Sl. list grada Kru{evca" 
br. 12/08) u ~lanu 11. stav 1. i 2. re~i: "Direkciji za urbanizam i 
izgradwu JP Kru{evac" (u daqem tekstu Direkcija)" zamewuju se 
re~ima: "Odseku za utvr|ivawe, naplatu i kontrolu javnih prihoda 
Gradske uprave grada Kru{evca". 

 
^lan 2. 

 
U ~lanu 13. stav 3. re~i: "Direkcija" zamewuju se re~ima "Odsek 

za utvr|ivawe, naplatu i kontrolu javnih prihoda Gradske uprave grada 
Kru{evca". 

 
^lan 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavqivawa u 

"Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 418-3/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~l. 6. stav 1. ta~ka 6. Zakona o finansirawu lokalne 

samouprave ("Slu`beni glasnik RS" br. 62/06), ~lana 77. i 78. 
Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS" br. 47/03 i 
34/06) i ~l. 19. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada 
Kru{evca" br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca na sednici odr`anoj  30.10.2008. 
godine,  donela je  

 
O D L U K U 

O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVR\IVAWE 

ZAKUPNINE I NAKNADE ZA URE\IVAWE 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

 
^lan 1.  

 
U Odluci o kriterijumima i merilima za utvr|ivawe zakupnine i 

naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ("Sl. list op{tine 
Kru{evac" br. 5/03, 7/03, 3/04, 3/05 i 5/07), u ~lanu 21. u stavu 1. 

re~i: "Direkcijom za urbanizam i izgradwu Kru{evac (u daqem 
tekstu: Direkcija)",  zamewuju se re~ima: "Gradom  Kru{evcom". 

U ~lanu 21. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 
"U ime grada Kru{evca, ugovor  iz stava 1. ovog ~lana 

zakqu~uje Gradona~elnik grada, odnosno lice koje ovlasti." 
Dosada{wi stav 2. postaje stav 3. 

 
^lan 2. 

 
U ~lanu 22. u stavu 6. re~  "Direkcija" zamewuje se re~ima "Grad 

Kru{evac" u odgovaraju}em pade`u.  
 

^lan 3. 
 

U ~lanu 23. u stavu 1. re~ "Direkcija" zamewuje se re~ima: 
"Odsek za utvr|ivawe, naplatu i kontrolu javnih prihoda Gradske 
uprave grada Kru{evca". 

 
^lan 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 418-2/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 10. ta~ka 6. stav 1. Zakona o delatnostima 

od op{teg interesa u oblasti kulture ("Slu`beni glasnik RS" br. 
42/92) i ~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada 
Kru{evca" br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 

O D L U K U  
O IZMENAMA ODLUKE O PLA]AWU DOPRINOSA 
ZA ZDRAVSTVENO, PENZIJSKO I INVALIDSKO 

OSIGURAWE SAMOSTALNIH UMETNIKA 
 

^lan 1. 
 

U Odluci o pla}awu doprinosa za zdravstveno, pen-zijsko i invalidsko 
osigurawe samostalnih umetnika ("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 
1/02), u celom tekstu odluke umesto re~i: "op{tina Kru{evac" sta-viti re~i: 
"Grad  Kru{evac", umesto re~i: "Izvr{ni odbor SO Kru{evac" staviti re~i: 
"Gradsko ve}e", umesto re~i "Odeqewe" staviti re~i "Odsek". 

 
^lan 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawe u 

"Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-365/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 46. i 47. Zakona o planirawu i 
izgradwi ("Slu`beni glasnik RS" br. 47/03, 34/06) i 
~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca" br. 8/08 ), 

Skup{tina grada Kru{evca na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008.god., donela je 

 
O D L U K U 

O IZRADI PLANA DETAQNE REGULACIJE 
STAMBENOG KOMPLEKSA "RAVWAK 3B" U 

KRU[EVCU 
 

^lan 1. 
 

Pristupa se izradi Plana detaqne regulacije 
stambenog kompleksa "Ravwak 3B" u Kru{evcu. 

 
^lan 2. 

 
Подручје обухваћено Планом, налази се у 

југозападном периферном делу града, јужно од 
улице Цара Лазара (ул. Наде Марковић)* и 
југозападно од ОШ  "Доситеј Обрадовић". 

Од намене простора у непосредном окружењу 
може се издвојити индивидуално становање 
стамбеног насеља "Равњак 2" и "Равњак 2А" са 
западне стране, индивидуално становање 
стамбеног насеља "Равњак ЗА" са северне стране 
и вишепородично становање стамбеног насеља 
"Лазарица 1" са источне стране и са јужне стране 
неизграђене зелене површине. 

Граница подручја са северне стране је улица 
Стевана Сремца (ул.Саве Ераковића)* до пресека 
са Гарским потоком, затим са источне стране 
граница иде Гарским потоком. Са јужне стране 
закључно са к.п.бр. 1792 КО Лазарица до пресека 
са улицом Александровачком, затим са западне 
стране улицом Александровачком до пресека са 
улицом Стевана Сремца. 

*У загради су дати стари називи улица 
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом износи 24, 00 ха. 
Катастарске парцеле које су обухваћене 

границом Плана припадају Катастарској општини 
Крушевац и Лазарица. 

 
^lan 3. 

 
Sastavni deo ove Odluke ~ini Program za izradu 

Plana detaqne regulacije stambenog kompleksa 
"Ravwak 3B" u Kru{evcu, kao i Odluka o izradi 
strate{ke procene uticaja Programa Plana detaqne 
regulacije stambenog kompleksa "Ravwak 3B"  u 
Kru{evcu na `ivotnu sredinu. 

 
^lan 4. 

 
Izrada Plana detaqne regulacije stambenog 

kompleksa "Ravwak 3B" u Kru{evcu, bi}e zavr{e-na u 
roku od 90 dana od dana dobijawa svih potrebnih 
uslova i saglasnosti od ustanova i javnih preduze}a. 

U podru~ju obuhva}enog Planom, u skladu sa ~l. 
47. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br. 
47/03, 34/06), ne mogu se izdavati urbanisti~ki uslovi, 
od dana dono{ewa ove Odluke do usvajawa PDR-a, a 
najdu`e 180 dana. 

 
^lan 5. 

 
Sredstva za izradu Plana detaqne regulacije 

stambenog kompleksa "Ravwak 3B" u Kru{evcu, 
obezbe|uje grad Kru{evac. 

 
^lan 6. 

 
Stru~ni poslovi izrade Plana detaqne regulacije 

stambenog kompleksa "Ravwak 3B" u Kru{evcu, 
poveravaju se "Direkciji za urbanizam i izgradwu 
Kru{evac" JP. 

 
^lan 7. 

 
 Nakon isteka roka iz ~lana 4.stav 2 ove Odluke, a u 

roku od 10 dana, Komisija za planove izvr{i}e stru~nu 
kontrolu Plana detaqne regulacije stambenog 
kompleksa "Ravwak 3B" u Kru{evcu i sa~initi Izve{taj o 
izvr{enoj stru~noj kontroli sa svim primedbama i 
stavovima Komisije. 

Izve{taj iz stava 1. ovog ~lana Komisija dostavqa u 
roku od 3 dana obra|iva~u plana-"Direkciji za urbanizam i 
izgradwu Kru{evac" JP, koja je du`na da u roku od 15 
dana od dana dobijawa Izve{taja postupi po datim 
primedbama i pripremi tekst Plana i dostavi Odseku za 
urbanizam i gra|evinarstvo Gradske uprave grada 
Kru{evca. 

 
^lan 8. 

 
Odsek za urbanizam i gra|evinarstvo u roku od 3 

dana dostavqa Komisiji za planove ispravqeni Plan. 
Komisija za planove pregleda Plan detaqne 
regulacije, sa~iwava Izve{taj o izvr{enoj stru~noj 
kontroli i odlu~uje da plan uputi na javni uvid i 
dostavqa Odseku. 

 
^lan 9. 

 
  Odsek upu}uje na javni uvid na slede}i na~in: 
- javni uvid u Plan ogla{ava se u lokalnom 

listu"Pobeda", 
- javni uvid traje do 30 dana ra~unaju}i od dana 

ogla{avawa u lokalnom listu, 
- izlagawe Plana detaqne regulacije radi javnog 

uvida bi}e izvr{eno u prostorijama Gradske uprave 
Kru{evac. 

 
^lan 10. 

 
Nakon isteka roka iz ~lana 9. ove Odluke a u roku 

od 10 dana, Komisija za planove izvr{i}e pregled 
prispelih primedbi sa javnog uvida u Plan detaqne 
regulacije stambenog kompleksa "Ravwak 3B" u 
Kru{evcu,i sa~initi Izve{taj o izvr{enom javnom uvidu 
sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi. 

Izve{taj iz stava 1.ovog ~lana Komisija dostavqa u 
roku od 3 dana obra|iva~u plana-"Direkciji za urbanizam i 
izgradwu Kru{evac" JP koja je du`na da u roku od 15 
dana od dobijawa izve{taja postupi po datim primedbama 
i pripremi kona~ni tekst Plana i dostavi Odseku za 
urbanizam i gra|evinarstvo Gradske uprave grada 
Kru{evca. 

Izve{taj iz stava 1.ovog ~lana Komisija dostavqa i 
Odseku za urbanizam i gra|evinarstvo Gradske 
uprave grada Kru{evca. 
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^lan 11. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 350-858/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

* 
*                          * 

 
P R O G R A M 

ZA IZRADU PLANA DETAQNE REGULACIJE 
STAMBENOG KOMPLEKSA "RAVWAK 3B" U 

KRU[EVCU 
 

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

југозападном периферном делу града, јужно од улице 
Цара Лазара (ул. Наде Марковић)* и југозападно од 
ОШ "Доситеј Обрадовић". 

Од намене простора у непосредном окружењу може 
се издвојити индивидуално становање стам-беног 
насеља "Равњак 2" и "Равњак 2А" са западне стране, 
индивидуално становање стамбеног насеља "Равњак 
ЗА" са северне стране и вишепородично становање 
стамбеног насеља Лазарица 1 са источне стране и са 
јужне стране неизграђене зелене површине. 

Границу подручја са северне стране је улица 
Стевана Сремца (ул. Саве Ераковића)* до пресека са 
гарским потоком, затим са источне стране граница 
иде Гарским потоком. Са јужне стране закључно са 
к.п.бр. 1792 КО Лазарица до пресека са улицом 
Александровачком, затим са западне стране улицом 
Александровачком до пресека са улицом Стевана 
Сремца. 

*У загради су дати стари називи улица 
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом износи 24, 00 ха. 
Катасарске парцеле које су обухваћене границом 

Плана припадају Катастарској општини Крушевац и 
Лазарица. 

 
1.2. Циљеви израде Плана детаљне регулације 
 
• уређивање и регулисање водотока Гарског потока, 
• усклађивање намене простора према 

новонасталим    потребама у складу са развојем 
друштвених прилика, 

• усклађивање даљег урбаног развоја и уређења под-
ручја плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гл. РС" 47/2003 и 34/06), 

• стварање услова за одређивање јавног и осталог 
грађевинског земљишта, 

• парцелација и препарцелација јавног 
грађевинског земљишта и стварање услова за 

парцелацију и препарцелацију осталог грађевинског 
земљишта, 

• флексибилност и алтернативност у  одређива-
њу  основне  и  друге  намене  локација и објеката, 

• одређивање правила за примену Плана путем 
дефинисања оптималног степена изграђености и   
искоришћености земљишта, правила градње и 
одређивања локација за израду урбанистичких пројеката, 

• дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре, 

• одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, 

• усклађивање организације, опремања и 
уређења простора и земљишта са потребама и 
критеријумима за заштиту. 

 
1.3. Правни и плански основ за израду Плана 
 
Правни и Плански основ за израду Плана тј. 

програма садржан је у: 
 
Правни основ  
• Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

PC" бр.47/03 и 34/06) 
• Правилник о садржини, начину израде, начину 

вршења стручне контроле урбanisti~kih планoва, као и 
условима и начину стављања плана на јавни увид ("Сл. 
гласник РС" бр.12/04). 

 
Плански основ  
• Генерални план Крушевац 2021.г. ("Сл. лист 

oпштине Крушевац" бр.4/05) 
 
1.4.  Анализа катастарских планова и подлога 
         потребних за израду Плана  
У складу са чл. 44 Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник PC", br. 47/03, 34/06) о врсти и начину 
прибављања катастарских подлога за потребе израде 
планске документације извршено је прибављање 
подлога. 

Геодетска подлога за израду плана добијена је на 
compact disc-овима који су преузети од Општинске 
управе.На дисковима се налазе скенирани и 
геореференцирани катастарски планови подземних 
водова и објеката и то:  

1. Диск број ЛХ3153ХК2430158ДО налази се  
детаљни лист: 76 у размери 1:1000 КО Крушевац 

2. Диск број EG84A14H0512S3 налазе се детаљни 
листови: 77,78 и 79 у размери 1:1000 КО Крушевац 

3. Диск број 405419LB28171 налазе се детаљни 
листови:76 и 76а у размери  1:1000 КО Крушевац 

4. Диск број 405419RA28172 налазе се детаљни 
листови: 77, 77а, 78, 79 и 79а у размери 
1:1000 КО Крушевац 

Скенирани и геореференцирани катастарски 
планови постављени су у државни координатни 
систем одговарајућим софтвером, тако да се добила 
јединствена катастарска подлога за израду плана. 

 
2. УРБАНИ КАРАКТЕР ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
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2.1. Природне карактеристике подручја 
 
Терен односно земљиште обухваћено Планом је 

претежно равно са нагибом према североистоку од 2% 
до 3% и делом према северо-западу са нагибом од 1% 
до 3%. Надморска висина креће се од коте 154.00 до 
коте 164.00м. Експозиција терена спада у категорију 
равних терена који су изузетно повољни за изградњу. 

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

Извршеном сеизмичком микрорегионализацијом, 
Крушевац је у подручју са максималним могућим инте-
зитетом потреса до 7 степени по Меркалијевој скали. 

 
2.2. Стечене карактеристике подручја 
 
Простор обухваћен Планом делимично је изграђен 

и користи се као вишенаменски простор. Нај-
заступљенија намена је породично становање. Мањи 
број ових објеката уз намену становање као пратећу 
намену имају пословни простор оријентисан ка 
главним саобраћајницама. У југо-западном делу 
подручја смештен је погон фирме Задругар кога 
тангира неуређена зелена површина, док се 
југоисточном делу уз Гарски поток издваја простор 
неизграђеног земљишта. 

 
Основне урбане одлике простора обухваћеног  
Планом су:  
• спонтани развој насеља 
• нерегулисан водоток Гарског потока 
• делимична изграђеност простора 
• спонтана организација саобраћајне мреже 

унутар блока 
• делимична, неадекватна и нерационална 

инфраструктурна мрежа 
• изградња објеката претежно породичног 

становања ниске спратности најчешће П, П+1 
• нерационално коришћење простора кроз 

неуједначен степен изграђености и искоришћености 
земљишта 

 
2.3. Намена урбанистичких блокова у оквиру 

урбанистичке зоне и урбанистички показатељи 
постојећег стања 

 
На подручју плана, према саобраћајној 

матрици која је условила организацију блокова, 
могу се издвојити следећи урбанистички блокови: 

 
• Урбанистички блок A 
 
Основна намена у блоку је индивидуално 

породично становање ниске спратности П и 
П+1+Пк. Блок је претежно изграђен уз улицу 
Стевана Сремца и улицу Александровачку. 

Основне урбане одлике ове урбанистичке зоне 
су: истоветност функција-индивидуално  породич-
но становање, неусклађеност архитектонског 
израза и неуређеност у урбаном смислу. Такође 
није постигнут урбани ред са аспекта саобраћајне 
матрице a y погледу неадекватног саобраћајног 
профила. Слободно, неплански формирана саобра-

ћајна матрица је последица самоиницијативне 
деобе великих катастарских парцела (ранијих 
ораница) ради формирања парцела за градњу. Ово 
има за последицу нерационално коришћење 
простора са аспекта урбане економије и укупне 
урбане нерегулативе простора. 

 
• Урбанистички блок Б 
 
Основна намена у блоку је индивидуално 

породично становање ниске спратности П и 
П+1.Блок је претежно изграђен осим у крајње 
југоисточном делу уз улицу Тимочке буне. 

Основне урбане одлике ове урбанистичке зоне 
су: истоветност функција-индивидуално породично 
становање, неусклађеност архитектонског израза и 
неуређеност у урбаном смислу. Такође није пос-
тигнут урбани ред са аспекта саобраћајне матрице a 
y погледу неадекватног саобраћајног профила. 
Слободно, неплански формирана саобраћајна 
матрица је последица самоиницијативне деобе 
великих катастарских парцела (ранијих ораница) 
ради формирања парцела за градњу. Ово има за 
последицу нерационално коришћење простора са 
аспекта урбане економије и укупне урбане 
нерегулативе простора. 

 
• Урбанистички блок Ц 
 
Основна намена у блоку је индивидуално 

породично становање ниске спратности П и 
П+1.Блок је претежно изграђен осим неколико 
парцела уз улицу Тимочке буне. 

Основне урбане одлике ове урбанистичке 
зоне су: истоветност функција- индивидуално 
породично становање. За овај блок можемо рећи 
да постоји одређен ниво урбане уређености 
спонтано настао обзиром на услове локације. 
Неплански формирана саобраћајна матрица је 
последица самоиницијативне деобе великих 
катастарских парцела (ранијих ораница) ради 
формирања парцела за градњу. 

Овај блок директно тангира корито Гарског 
потока и не постоје објекти изграђени у зони 
плавног подручја. 

 
• Урбанистички блок Д 
 
Основна намена у блоку је индивидуално 

породично становање ниске спратности П и 
П+2.Блок је делимично изграђен. 

Основне урбане одлике ове урбанистичке зоне 
су: истоветност функција - индивидуално породично 
становање, неусклађеност архитектон-ског израза и 
неуређеност у урбаном смислу. Такође није постиг-
нут урбани ред са аспекта саобраћајне матрице a y 
погледу неадекватног саобраћајног профила. Сло-
бодно, неплански формирана саобраћајна матрица је 
последица самоиницијативне деобе великих ката-
старских парцела (ранијих ораница) ради форми-
рања парцела за градњу. Ово има за последицу 
нерационално коришћење простора са аспекта урбане 
економије и укупне урбане нерегулативе простора. 

 
• Урбанистички блок Е 
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Овај блок је у потпуности неизграђен. Тренутно 
егзистира као неуређена зелена површина. 

 
• Урбанистички блок Ф 
 
Основна намена у блоку је индустрија. У овом блоку 

је смештен погон предузећа Задругар спратности П. 
Основне урбане одлике ове урбанистичке зоне су: 

неуређеност у урбаном смислу. Такође није 
постигнут урбани ред са аспекта саобраћајне 
матрице, a y погледу неадекватног саобраћајног 

профила. Ово има за последицу нерационално 
коришћење простора са аспекта урбане економије и 
укупне урбане нерегулативе простора. 

 
•   Гарски поток 
 
На деоници коју обухвата овај план Гарски 

поток није регулисан, меандрира са обраслим 
коритом и недефинисаним профилом. На овој 
деоници редовно долази до плављења па је 
регулација неопходна. 

 
 

                                   Табела 1 -  Урбанистички показатељи      -     постојеће стање 
урб. 
блок намена површина  

блока (ха) 
БГП  
(м2) 

БРГП  
(м2) 

степен 
изграђ. 

степен 
заузет. % спратност 

A Породично становање малих густина 7,4 13116 17410 0,23 18 до П+1+Пк 
B Породично становање малих густина 3,0 8338 10800 0,35 27 до П+1+Пк 
C Породично становање малих густина 1,9 2941 4292 0,22 15 до П+1+Пк 
Д Породично становање малих густина 4,3 5115 8440 0,19 12 до П+2+Пк 
Е Заштитно зеленило 1,4 / / / / / 
Ф Индустрија 1,9 855 855 / / П 

 Гарски поток 0,4 / / / / / 
 УКУПНО: 20,30 30365 41799 0,2 15  

 
 

Површина подручја Плана 24.00 ha
Од тога:  

•    укупна  површина урбанистичких блокова 20.30 ha (85.00%)
•    укупна површина саобраћајница 3,7 ha (15.00%)

Изграђеност блокова  

•    Површина под објектима-бруто 30365 м2
 

•    Бруто развијена површина објеката 41797м2
 

Од тога  

•    стамбена 35722м2
 

•    помоћна 4858м2
 

•    пословни 1217м2
 

Степен изграђености 0,2
Степен искоришћености 15%

Број домаћинстава  238
Број становника 833
Густинастановања-бр.ст/ха 41 ст/ха

 
НАПОМЕНА: Прорачун је рађен према следећим показатељима; просечна величина стамбене јединице  
                           120м2, просечан број чланова домаћинства 3.5 

 
2.4 Постојеће јавне површине и објекти за  
       јавну употребу 
 
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

PC", бр. 47/03, 34/06) дефинисана је подела 
грађевинског земљишта на јавно грађевинско 
земљиште и остало грађевинско земљиште. 

Постојеће јавне површине у оквиру подручја 
обухваћеног Планом, односно Програмом за 
израду плана су постојеће саобраћајнице. 

У границама подручја обухваћеног Планом нема 
објеката за јавну употребу. 

 
2.5. Постојеће стање саобраћаја и комуналне  
       инфраструктуре 
 
2.5.1 Саобраћај 
 
Постојеће стање 
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом 

улице Стевана Сремца (ул. Саве Ераковића), делом 
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улице Александровачке, делом улице Глободерске и 
делом улице Тимочке буне и са истока Гарским 
потоком. 

У оквиру подручја плана нема изграђених јавних 
паркинг места и јавних гаража за путничка возила, 
па се паркирање одвија на индивидуалним парцелама. 

Све улице у обухвату Плана су без савременог 
коловозног застора. 

 
2.5.2 Комунална инфраструктура - постојеће стање 
 
Водовод 
 
Примарна водоводна мрежа у улицама које чине 

границу предметног Плана детаљне регулације је 
делимично изграђена. 

Развод водова по осталим улицама дат је у 
графичком прилогу и претходним условима издатих 
од стране ЈКП Водовод Крушевац. 

Мрежа нема довољно капацитета у појединим 
деловима насеља. 

 
Фекална канализација 
 
На простору плана постоји делимично изведена 

фекална канализациона мрежа која је у добром стању. 
Цевна мрежа је изведена од ПВЦ цеви  ∅200 мм 

и уливена делом у равњачки колектор ∅300 мм а 
делом у фекални колактор у улици Стевана Сремца 
(ул. Саве Ераковић) са прикључним крацима за мање 
улице. 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферска канализација на простору плана не 

постоји. 
 
Електроенергетика - постојеће стање 
 
У границама предметног ПДР-а постоји следећа TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV "Лазарица 5" снаге 1 x 630 kVA. 
Постојећи потрошачи, који се налазе унутар 

предметног Плана, напајају се електричном енергијом 
и из околне TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV "Лазарица 
Кунићи" снаге 1x630 kVA. 

Постојећа NN мрежа у границама Плана изведена је 
делимично кабловским водовима 1 kV а делимично 
ваздушном NN мрежом која је изведена на бетонским и 
дрвеним стубовима са Al-ce проводницима и са        
SKS-om. 

Постојећа TS 10/0,4kV, кабловски водови 10 kV, 
кабловски водови 1 kV и ваздушна NN мрежа су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катас-тарској подлози са 
подземним инсталацијама надлежне Службе за 
катастар и непокретности у графичком прилогу. 

 
ТТ мрежа - постојеће стање 
 
У границама предметног Плана постоји ТТ мрежа 

које су показане у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози са подземним инсталацијама надлежне 
службе за катастар и непокретност у граф.прилогу. 

 

2.6. Постојеће зелене површине 
 
Уређене зелене површине постоје у оквиру 

парцела индивидуалног становања.Блок дефинисан 
као блок Е представља неуређену зелену површину. 
Јавно уређено зеленило не постоји. 

 
3. ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА 
 
3.1. Програмски концепт 
 
Полазни основ за програмско дефинисање диспо-

зиције, намене и капацитета урбаних функција чине:  
• Плански акт вишег реда (ГП Крушевца 2021.г.)  
• Регулација Гарског потока  
• Значај и положај локације  
• Постојећи грађевински фонд  
• Стечене урбанистичке и друге обавезе 
 
Генералним планом Крушевца 2021. гod. 

предметно подручје налази се у урбанистичкој зони 
5 са планираном наменом 

 
ОСНОВНА НАМЕНА - становање тј. породично 

и вишепородично становање средњих густина. 
 
ПРАТЕЋА НАМЕНА- могућа је изградња, као 

основних објеката на парцели и то: 
• изградња објеката намењена спорту и 

рекреацији (отвореног и затвореног типа) 
• објекти 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... 

 
3.2. Подела подручја Плана на урбанистичке 
          блокове, планирана намена и биланс 
          површина 
 
Планом се предвиђа задржавање основних 

карактеристика блока уз делимичну промену намене 
и промену регулације. 

На  основу  наведене  усклађеност  стеченог  
стања  и  планираних  потреба  подручје  плана 
подељено је на 6 урбанистичка блока и 2 подблока у 
односу на просторну организацију и садржаје. 

На опредељење везано за тип и начин изградње у 
оквиру подблокова утицало је фактичко стање на 
терену, као и формирање заједничког функционал-
ног урбаног склопа са окружењем, односно контак-
тним подручјем. 

Укупна површина урбанистичких блокова износи 
19.60 ха, односно 82% од укупне површине подручја 
плана. 

Урбана организација подручја Плана одређена је 
наменом површина и објеката, елемената регулације 
и поделу на јавно и остало грађевинско земљиште. 

Основна начелно утврђена програмска опредељења 
су: 

• формирање урбанистичких блокова са 
   преовлађујућим наменама и то: 
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БЛОК А, Б, Ц, Д и Ф1 - породично и 
вишепородично становање средњих густина од       
100-200 становника/ха.Планирано је задржавање 
постојеће стамбене изградње уз могућност интервен-
ције као и нова изградња стамбених објеката (са 
могућим односом становања и делатности до 70:30%) 
спратности макс. П+1+Пк, степен изграђености 
макс.1.2 и степен искоришћености до 40%. 

Под делатносима се подразумевају све оне врсте 
које не угрожавају становање у смислу стварања буке, 
загађења, тј. не угрожавају животну средину. 

Потребно је обезбедити 1.5 паркинг место по стану 
у оквиру парцеле. 

 
ПОДБЛОК А1 - спортски објекти. Планирано је 

задржавање постојеће изградње уз могућност 
интервенције као и нова изградња објеката сродне 
намене. Степен искоришћености до 40%. 

БЛОК Д1 - породично и вишепородично 
становање средњих густина или вишепородично 
становање гусине веће од 200 становника/ха. 
Планирано је задржавање постојеће стамбене из-
градње уз могућност интервенције као и нова 
изградња стамбених објеката (са могућим односом 

становања и делатности до 70:30%) спратности макс. 
П+2+Пк, степен изграђености макс. 1.4 и степен 
искоришћености до 40%. За вишепородичне објекте 
обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

Под делатносима се подразумевају све оне 
врсте које не угрожавају становање у смислу 
стварања буке, загађења, тј. не угрожавају животну 
средину. Потребно је обезбедити 1.5 паркинг место по 
стану у оквиру парцеле. 

БЛОК Е - паркови и зелене површине.Планирана 
је изградња зелених уређених површина са 
превасходно заштитном функцијом. У оквиру овог 
блока планирана је изградња верског објекта-цркве. 

БЛОК Ф - индустрија. Планирано је повећање 
постојећих капацитета спратности макс. П+1, степен 
изграђености до 0,8 и степен искоришћености до 40%. 

Под делатносима се подразумевају све оне 
врсте које не угрожавају становање у смислу 
стварања буке, загађења, тј. не угрожавају животну 
средину. 

Обавезна је израда урбанистичког пројекта за 
изградњу за цео блок. 

 
 

1 - Урбанистички показатељи - планирано стање 
 

урб. 
блок намена површина 

блока (ха) БГП (м2) БРГП 
(м2) 

степен из-
грађ. 

степен 
заузет.  

%. 
спратност 

A Породично и вишепородично 
становање средњих густина 

7,1 28424 66282 1,2 40 до П+1+Пк 

А1 Спортски објекти 0,3 1388     
Б Породично и вишепородично 

становање средњих густина 2,9 11870 27658 1,2 40 до П+1+Пк 

Ц Породично и вишепородично 
становање средњих густина 1,8 7349 17123 1,2 40 до П+1+Пк 

Д Породично и вишепородично 
становање средњих густина 2,5 9974 23240 1,2 40 до П+1+Пк 

Д1 Породично и вишепородично 
становање средњих густина 
или вишепородично 
становање 

1,5 6116 18317 1,4 40 до П+2+Пк 

Е Парковске и зелене 
површине 1,2 / / / / / 

Ф Индустрија 1,5 6158 6158 0,8 40 П+1 
Ф1 Породично и вишепородично 

становање средњих густина 0,3 1424 3318 1,2 40 до П+1+Пк 

 Гарски поток 0,5 / / / / / 
 УКУПНО: 19,60 72703 162096 0,8 37  

 
Површина подручја Плана 24.00 ha 
од тога:  

•    укупна површина урбанистичког блока 19.60 ha (82.00%) 
•    укупна површина саобраћајница 4,40 ha (18.00%) 

Изграђеност блокова  
•    Површина под објектима-бруто 72703 м2 
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•    Бруто развијена површина објеката 162096 м2 
Од тога 

•    стамбена 134111 м2 
•    помоћна 2280 м2 
•    пословни 25705 м2 
Степен изграђености 0,8 
Степен заузетости 37 

Број домаћинстава 894 
Број становника 3129 
Густина становања-бр.ст/ха 160ст/ха 

 
НАПОМЕНА: Прорачун је рађен према следећим показатељима; просечна величина стамбене јединице  
                           120м2, просечан број чланова домаћинства 3.5 
 

 
3.3. Врста земљшпта - јавно и остало  
       грађевинско земљипгге (планирано)  
Законом о планирању и зградњи дефинисане су 

врсте грађевинског земљишта и оно може бити јавно 
и остало грађевинско земљиште. 

Постојеће саобраћајнице, новопланиране саобра-
ћајнице и саобраћајнице којим се утврђује нова 
регулација, каои блок са спортским објектима и блок 
заштитног зеленила и регулисано корито Гарског потока, 
овим Програмом опредељене су као јавно грађевинско 
земљиште. У границама Плана не планирају се објекти 
јавне намене тј. објекти од општег интереса. 

Преостало земљиште у границама предметног под-
ручја опредељено је као остало грађевинско земљиште. 

Елементи за поделу на јавно и остало грађевинско 
земљиште, урбанистичка мрежа линија, правила 
парцелације и препарцелације земљишта и начин и 
поступак примене Плана биће утврђени ПЛАНОМ 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. 

 
3.4 Планирана инфраструктура за програмски  
      концепт плана - изградња саобраћајница и  
      комуналне инфраструктуре 
 
3.4.1 Саобраћај и нивелација 
 
Све ободне улице планирају се као саобраћајнице 

за двосмерни саобраћај са једном коловозном траком 
и обостраним тротоарима. 

Што се тиче осталих саобраћајница унутар 
простора Плана, формирана је таква мрежа која 
опслужује све намене планиране овим Планом и које 
се преко ободних саобраћајница повезују на градску 
мрежу. Габарити неких од планираних саобраћајница 
су условљени изграђеном физичком структуром, па 
је немогуће формирати потребне саобраћајне 
профиле. Како ове саобраћајнице служе само као 
приступне за индивидуалне парцеле, сматра се 
нерационалним исте проширити јер би то условило 
потпуно уклањање изграђених стамбених објеката. 

Све улице планирају се са савременим коловозним 
застора. Паркирање и гаражирање возила планира се 
на парцелама корисника. 

 
Нивелација  

У нивелационом смислу поштоваће се коте терена и 
коте изведених саобраћајница и објеката. Нивелација је 
урађена водећи рачуна о минималним попречним и 
подужним падовима прилагођена конфигурацији тере-
на. Овим је постигнуто несметано отицање атмосферске 
воде из овог подручја системом мреже сливника. 

 
3.4.2 Комунална инфраструктура-планирано  
 
Водовод 
 
На основу претходних услови издатих од страје 

ЈКП Водовод Крушевац и општих техничких услова 
следи: 

Примарна водоводна мрежа треба да је изведена у 
складу са важећим техничким прописима и плановима у 
оквиру глобалне стратегије видоснабдевања града 
Крушевца. Планирати замену АЦЦ цеви недовољног 
капацитета цевима од ТПЕ-а ПВЦ-а. Реконструисати   
целокупну   водоводну   мрежу   на   простору   плана   
изведену од поцинкованих цеви, а за све новопланиране 
цевоводе спољног развода водоводне мреже употребити 
цеви за радне притиске 10 Бара. 

Пречник новопланиране мреже усвојити ∅100 мм 
као минимални, a y складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91 год.). 

На постојећим и реконструисаним деоницама 
мреже планирати постављање надземних против-
пожарних хидраната ∅ 80 мм на максималном 
међурастојању не већем од 150 м, a према распореду 
датом на ситуацији. Постојеће подземне хидранте 
треба држати у исправном стању. 

Фекална канализација 
 
Изведена фекална канализација на простору плана 

делимично задовољава и садашње потребе. 
Планирати задржавање целокупне фекалне мреже 

уз неопходне реконструкције. 
За новопланиране улице предвидети изградњу нових 

кракова канализационе мреже, место улива дати на 
плану, а према главним колекторима фекалне 
канализације, равњачки колектор ∅ 300 мм и фекални 
колактор у улици Стевана Сремца (ул. Саве Ераковић). 
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При изради новопланиране фекалне канализа-
ционе мреже користити цеви од ПВЦ-а. Димензиони-
сање извршити према хидрауличком прорачуну не 
прекорачујући минималне и максимал-не падове за 
усвојене пречнике цеви. 

Шахтове радити на максимално 30 м трасе, 
односно на свим скретањима, прикључцима и прело-
мима нивелете. 

Пречници, падови и смерови падова као и 
положај фекалних колектора по улицама морају се 
дати на ситуацији. 

Минимални пречник цевовода је ∅ 200 мм. 
 
Атмосферска канализација 
 
Одвођење атмосферских вода са саобраћајница и 

кровова новопланираних и надограђених објеката 
решити посебним системом канализације, наиме 
локацију пресеца мрежа саобраћајница дуж којих 
треба планирати мрежу атмосферске канализације. 

Све атмосферске воде са овог простора треба 
улити у Гарски поток или у Безимени поток (притока 
Вучачког потока) који почиње од укрштања улице 
Стевана Сремца (ул. Саве Ераковић) и 
Алексамдровачке улице. 

• Атмоферску 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 ∅ 300 мм, ∅ 400 мм и   ∅ 500 мм 
према хидрауличком прорачуну. 

• Сливничке везе треба да су минималних 
димензија ∅200 мм. 

• Траса канализације треба да се планира уз 
тротоар улице испод двоструких сливних 
решетки, које служе и као ревизиони силази. Шахтови 
треба да су армирано-бетонски ∅1000мм са 
таложником. 

• Шахт темељити на плочи минималне дебљине 
15 цм. 

• Сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви ∅ 500 мм са таложником. 

• На сливнике монтирати двоструке сливне 
решетке. 

• При пројектовању и извођењу радова 
придржавати се свих важећих техничких прописа 
за ову врсту објекта. 

• Положај грађевина дати у графичком прилогу 
 
Регулација Гарског потока 
 
Траса регулисаног корита треба да је максимално 

прилагођена постојећем току. 
За провођење стогодишње велике воде усвојити 

двогуби трапезни протицајни профил. Доњи трапез 
треба да има ширину дна 4 м, нагиба косина 1:1 које 
се завршавају бермама ширине 0,70 м. Дно, косине и 
банкине овог дела профила чија је дубина 1.60 м, се 
облажу бетоном који треба да лежи на слој филтера 
дебљине 10 цм од шљунка природне мешавине. 
Протицајни профил из-над берми чине хумузиране и 
затрављене косине нагиба 1:1,5 променљиве висине. 
Пројектован је пад нивелете дна од 0,5% са каскадама. 

Техничким   решењем   вертикалног   вођења   
регулисаног   тока   је   обезбеђено   несметано 
пропуштање воде (Q 1% =24.93 м3/сек ). 

 

 
•    Економско образложење (очекивана цена радова)  

 Дужина 
(м) 

Јед.цена 
(еура/м) Укупно (дин) 

Изградња водоводне мреже 2600.00 100,00 260.000,00 
Изградња фекалне канализације 1700.00 150,00 255.000,00 
Изградња атмосферске канализациje 2800.00 200,00 560.000,00 
Регулација Гарског потока   212.500,00 
Стабилизација леве високе обале   125.000,00 
 Свега  хидротехничке инсталације 1.412.500,00 

 
 
Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 
140W по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6 према следећем обрасцу 

 
Рјd   =   р  х  S  х   k 

где је (к) фактор једновремености, (s) бруто 
развијена површина планираног пословног простора 

и (р) потребна снага по м2 бруто развијених 
површина. 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према 
обрасцу 

199088.0 015.186.235.065.05.3 −+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= mxxn

n
nxPjs  

 
где je (n) број планираних стамбених јединица, 

(m) година за коју рачунамо снагу. На основу 
претпостављених површина новопланираних пос-
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ловних објеката и претпостављеног броја ново-
планираних станова потребна је једновремена 
снага 

 
Pj=4943kW 

 
Опис решења са УТУ 
 
Постојеће TS 10/0,4kV које покривају постојећи 

конзум задржавају се на садашњем нивоу. 
На основу претпостављене потребне 

једновремене снаге од 4943kW за напајање 
објеката електричном енергијом потребно је 
изградити 9 (девет) TS 10/0,4 kV снаге до 1x630 kVA 
и за њих прикључне кабловске водове 10kV и то: у 
блоку А, 2 (две) TS 10/0,4 kV снаге до 1x630 kVA 
сличне типу MBTS-BS у блоку Б, 2 (две) TS 10/0,4 kV 
снаге до 1x630 kVA сличне типу MBTS-BS у блоку Ц 
,1 (једна) TS 10/0,4 kV снаге до 1x630 kVA сличне типу 
MBTS-BS у блоку Д ,2 (две) TS 10/0,4 kV снаге до 
1x630 kVA сличне типу MBTS-BS у блоку Ф, 2 (две) TS 
10/0,4 kV снаге до 1x630 kVA сличне типу MBTS-BS 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

Планирана инвестициона вредност претпоставље-
них радова за изградњу TS 10/0,4kV, VN i NN мреже је 
око 820.000 €. 

Планирана инвестициона вредност претпоставље-
них радова за изградњу TS 10/0,4kV, VN i NN мреже је 
око 820.000 €. 

 
ТТ мрежа и кабловске телевизије 
 
За улице у којима нема ТТ мреже планирана је 

траса ТТ каблова. За улице у којима нема КДС мреже 
планирана је траса КДС каблова. Планирана 
инвестициона вредност је 80.000 €. 

 
Енергофлуиди 
 
Генералним планом града Крушевца подручје 

града "Равњак" планирано је за снабдевање при-
родним гасом. 

Планом гасификације града пларниран је 
гасоводни прстен "Лазарица" ПЕ 0 125 х 10 mm, који 
је планиран за снабдевање природним гасом 
стамбеног комплекса "Равњак ЗБ" из улице Стевана 
Сремца. 

У свим улицама стамбеног комплекса "Равњак 
ЗБ" планирају се дистрибутивна гасоводна мрежа, 
од полиетиленских цеви ПЕ 0 40 х 3,7 mm. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа (DGM) планира се 
у тротоару и коловозу стамбеног комплекса на дубини 
1,0 т, од коте уређеног терена. 

 
 

•    Економско образложење (очекивана цена радова) 
 

 јед.мере (м) евр./јед.мере Укупно (евра) 

Дистрибутивна гасоводна мрежа 4200,0 50 210.000,0 
 Свега инсталације 210.000,0 

 
 

3.5. Планиране зелене површине 
 
У складу са Генералним планом Крушевац 2021 

планиран однос слободних површина је 20м2 по 
становнику на нивоу обухвата плана. 

Планом се опредељује простор за парковску и 
зелену површину, у складу са предложеном наменом. 

У блоку за вишепородично становање Д1 обезбедити 
уређене зелене површине са простором за игру деце и 
рекреацију, и то минимум 20% у односу на површину 
блока. 

 
3.б. Услови запггите обухваћеног подручја 
 
3.6.1.  Заштита културно градитељског наслеђа  
           и природних добра 
 
На подручју Плана не постоји ни један 

евиндетирани објекат који подлеже заштити према 
списку евидентираних културних добара (који 
уживају предходну заштиту) Генералног плана 

Крушевац 2021.g. ("Сл. лист општине Крушевац" br. 
04/03). 

Такође у границаma не постоји ниједно 
евидентирано природно добро које ужива 
предходну заштиту. 

 
3.6.2.   Заштита животне средине 
 
На подручју Плана остварен је позитиван ниво 

заштитне животне средине, обзиром да не постоје 
изражени извори који угрожавају квалитет ваздуха, 
воде и нема чиниоца који би стварали прекомерну 
буку. 

На подручју Плана могуће је обављање свих 
непроизводних делатности, што подразумева да су 
дозвољене све трговинско-услужне, занатске и остале 
непроизводне делатности чија намена не утиче на 
становање и нарушавање животне средине. 

Забрањено је обављање делатности које стварају 
прекомерну буку, или загађење ваздуха, воде или 
земљишта и угрожавају животну средину. 
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У складу са чл.17 Правилника о садржни, начину 
израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког 
плана, као и условима и начину стављања плана на јавни 
увид (Сл.гл.РС 12/04) и у складу са чл.9 ст.1.2.3 Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(Сл.гл.РС 135/04), а на основу Одлуке надлежног органа 
о потреби израде или неизраде стратешке процене 
утицаја животне средине на предметно подручје, изве-
штај о стратешкој процени биће саставни део Плана. 

 
3.б.3. Услови заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
• просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености које 
служе као противпожарне преграде, 

• саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима, 

• мрежа противпожарних хидраната, у склопу 
плана водовода и канализације, обезбеђује 
довољне количине воде за гашење пожара, 

• електрична мрежа и инсталације морају бити у 
складу са прописима из ове области, 

• објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

• уз инвестиционо - техничку документацију 
урадити посеба елаборат заштите од пожара 
Релативно мала спратност објеката, која омогућава 
брзу и ефикасну евакуацију становништва и 
материјалних добара из објеката, позитивна је 
карактеристика у заштити од пожара. 

Нови објекти he бити изграћени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 

снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара. 

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

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Слu`beni гласник СРС", 
бр.37/88), Правилнику о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона ("Слu`beni лист 
СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантсу мрежу за 
гашење пожара ("Слu`beni лист СФРЈ", бр.30/91), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
("Слu`beni лист СРЈ", бр.81/95), и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
заштиту и спасавање, Одсек у Крушевцу бр.            
217-295/07 од 10.12.2007. год. 

 
4. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРИКАЗ 
    УКУПНИХ ТРОШКОВА 
 
Програмом, тј. Планом дате су апроксимативна 

инвестицина вредност трошкова уређења земљишта-
припремања и опремања грађевинског земљишта 
(очекиване цене радова на инфраструктурном 
опремању), као и апроксимативана процена средстава 
остварених од надокнаде за уређивање грађевинског 
земљишта. 

 
 

4.1. Трошкови уређивања и припремања грађевинског земљишта/процена 
 

4.1.1. Припрема урбанистичке документације 
 

назив документације еура
израда Плана детаљне регулације 10.750,0
израда главних пројеката-техничке документације (за планиране 
саобраћајнице и инфраструктуру) 3% од инвест.вред. 

49.725,0

израда главних пројеката-техничке документације за гасификацију, 
2% од инвест.вред.

4200,0

 укупно 64.675,0
 

4.1.2. Трошкови обезбеђивања земљишта 
 

Трошкови обезбеђивања јавног земљишта (планиране саобраћајнице) 
 

површина  м2 цена еура./м2 еура за обезбеђивање земљишта где није 
раелизована планирана ширина регу-
лације и за нове саобраћајнице 5600.0 31.2 174.720,0 

 укупно 174.720,0 
4.1.3. Опремање грађевинског земљишта - изградња и реконструкција 
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саобраћајница и комунална инфраструктура 
 

 јед. мере еура./ јед.мер. еура 

изградња нових саобраћајница 7.000.0м2 35 еура/м2 245.000,0 
водоводна мрежа - 260.000,0 
фекална канализација - 255.000,0 
атмосферска канализација - 560.000,0 
Регулација Гарског потока - 212.500,00 
Стабилизација леве обале - 125.000,00 
изградња трфостаница ВН мрежа 
НН мрежа, расвета 

- 820.000,0 

ТТ мрежа КДС мрежа  80.000,0 
Дистрибутивна гасоводна мрежа - 210.000,0 
 укупно 2.767.500,0 

 
 

4.2. Процена прихода no основу убирања накнаде за  
уређивање грађевинског земљишта 

 
За прорачун прихода узете цене по м2 корисне површине у складу са Одлуком о критеријумима и 

мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист општине 
Крушевац" 5/03, 7/03, 3/04 и 3/05). 

Накнада се обрачунава на основу зона утврђених Одлуком , при чему се у оквиру сваке зоне утврђује висина 
накнаде за различите намене.  

 јед. мере Еура/ јед.мер. еура 

1. новопланирано програмским 
концептом Плана од тога:

  

стамбене површине 98.389,0м2 11.45.еу/м2 1.126.554,0 
пословне површине 24.488,0м2 22.9 еу./м2 560.775,0 

 укупно 1.687.329,0 
 
2. легализација објеката 70% од 
постојећих изграђених површина од 
тога: 

 

стамбене површине 25.005,0м2 11.45.еу/м2 286.307,0 
помоћни објекти 3.400,0м2 5.7 еу./м2 19.380,0 

 укупно 305.687,0 
 укупно 1+2 1.993.016,0 
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292 
Na osnovu ~lana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni 

glasnik RS" br. 129/07), ~l. 46. stav 1. ta~ka 1. Zakona o lokalnim 
izborima ("Slu`beni glasnik" br. 129/07) i ~lana 19. Statuta grada 
Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela  je 

 
O D L U K U 

O UTVR\IVAWU  PRESTANKA MANDATA 
ODBORNIKA 

 
I - UTVR\UJE SE da je Zoranu Veqkovi}u, odborniku 

Skup{tine grada Kru{evca, sa Izborne liste Srpska radikalna 
stranka - Tomislav Nikoli}, PRESTAO mandat danom podno{ewa 
ostavke 08.10.2008. godine.  

 
II - Ovu Odluku objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 020-70/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 

293 
Na osnovu ~lana 56. stav 5 Zakona o lokalnim izborima ("Sl. 

glasnik Republike Srbije" broj 129/07) i ~lana 32. Zakona o 
lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik Republike Srbije" broj 129/07) i 
~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" 
br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici od 30.10.2008. godine, 
donela je  

 
O D L U K U  

O POTVR\IVAWU MANDATA ODBORNIKA 
SKUP[TINE GRADA KRU[EVCA 

 
I  -  Potvr|uje se mandat Qubodragu Pavlovi}u, automehani~aru iz 

Kru{evca, ro|en 05.04.1953. godine, odborniku Skup{tine grada Kru{evca, 
sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikoli}.  

 
II  -  Ovu Odluku objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca." 
 

 SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 020-71/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 
 
 
294 
На основу члана 19. и 29. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр, 8/08) и члана   39. i 57 а 
Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. лист 
општине Крушевац" бр. 6/08 и 10/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 30.10.2008. године, донела је  

O D L U K U 
O RAZRE[EWU I IZBORU ^LANA 

SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 
 

I - RAZRE[AVA SE Ana Veli~kovi}, du`nosti ~lana Saveta 
za rodnu ravnopravnost Skup{tine grada Kru{evca. 

 
II - BIRA SE Nata{a Prodanovi}, iz Kru{evca,  za ~lana 

Saveta za rodnu ravnopravnost Skup{tine grada Kru{evca. 
 
III - Ovu Odluku objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 020-74/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
 

295 
На основу члана 19. и 27. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр, 8/08) и члана  39. i 50. 
Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. лист 
општине Крушевац" бр. 6/08 и 10/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 30.10.2008. године, донела је  

 
O D L U K U 

O RAZRE[EWU I IZBORU ^LANA 
      KOMISIJE ZA UTVR\IVAWE NAZIVA ULICA I 

TRGOVA 
 

I -  RAZRE[AVA SE Zoran Veqkovi} du`nosti ~lana 
Komisije za utvr|ivawe naziva ulica i trgova Skup{tine grada 
Kru{evca. 

 
II - BIRA SE Laza Risti}, iz ^itluka, za ~lana Komisije za 

utvr|ivawe naziva ulica i trgova Skup{tine grada Kru{evca. 
 
III  -  Ovu Odluku objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca." 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 020-73/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
 

296 
На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007) и члана 
3. Одлуке о критеријумима и поступку за 
утврђивање назива улица и тргова на подручју 
општине Крушевац ("Сл. лист општине Крушевац" 
бр. 1/2004 и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
30.10.2008. године, донела је 

R E [ E W E 
O UTVR\IVAWU NAZIVA ULICA NA PODRU^JU 

GENERALNOG PLANA KRU[EVCA 
 

I - МЕЊАЈУ СЕ називи постојећих и одређују 
називи нових улица на подручју Генералног плана 
Крушевца, и то:  



472                                    SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  13                              31.10.2008.  

 

1.   Назив Старине Новака  даје  се слепој  улици  
од улице Цара Лазара (Предрага Станојевића), између 
улице Краља Вукашина и Алексе Ненадовића. 

2. Назив Косовских божура даје се улици која се 
пружа од улице Петра Јовановића (Стојадина 
Ђорђевића) до улице Р. Љутовца (Часлава Јовановића). 

3. Назив Кнеза Вратка даје се улици која се пружа 
од улице Петра Јовановића (Стојадина Ђорђевића) до 
улице Р. Љутовца (Часлава Јовановића). 

4. Назив Прибца Хребељановића даје се улици 
која се пружа од улице Расинске (Младена Симића), 
одмах иза улице Аеродромске. 

5. Назив Пуковника Рајевског даје се улици која се 
пружа од улице Илије Гарашанина, према југу између 
улица Саве Милошевића и Миодрага Станковића. 

 
II - Саставни део Решења чине скице наведених улица. 
 
III - Задужује се Одсек za имовинско-правне и 

стамбено комуналне послове да ажурира списак и 
скцију улица и тргова на подручју Генералног плана 
града Крушевца. 

 
IV- Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Сл. листу града Крушевца". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 015-11/08              PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 27. stav 1. ta~ka 1. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Slu`beni 
glasnik RS" br. 25/00, 25/02 i 107/05), ~l. 9b. Odluke o osnivawu 
JP Direkcije za urbanizam i izgradwu Kru{evac ("Slu`beni list 
op{tine Kru{evac" br. 1/97, 1/02, 8/02, 5/03 i 6/06) i ~l 19. Statuta 
grada Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O 
IZMENI I DOPUNI STATUTA JP DIREKCIJE ZA 

URBANIZAM I IZGRADWU KRU[EVAC 
 

I - DAJE SE saglasnost na Odluku o izmeni i dopuni Statuta 
JP "Direkcija za urbanizam i izgradwu" Kru{evac II/1 br.3882-
3/08, koju je doneo Upravni odbor JP "Direkcija za urbanizam i 
izgradwu" Kru{evac, dana 26.09.2008. godine. 

II - Ovo Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-362/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 27. stav 1. ta~ka 1. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Sl. 

glasnik RS" br. 25/00, 25/02 i 107/05), ~l. 14. Odluke o osnivawu 
Javnog komunalnog peduze}a "Vodovod-Kru{evac" ("Sl. list 
op{tine Kru{evac" br. 7/01, 8/02 i 6/06) i ~l 19. Statuta grada 
Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O 
DOPUNI STATUTA  

JKP "VODOVOD-KRU[EVAC" KRU[EVAC 
 

I - DAJE SE saglasnost na Odluku o  dopuni Statuta Javnog 
komunalnog preduze}a za vodovod i kanalizaciju "Vodovod- Kru{evac" 
Kru{evac, koju je doneo Upravni odbor pod br. 10/1 od 20.10.2008. 
godine. 

 
II - Ovo Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-361/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
 
299 
Na osnovu ~l. 12. Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu 

delatnosti od op{teg interesa ("Sl. glasnik RS" br. 25/00, 25/02, 
107/05 i 108/05),                   i ~l. 18. Odluke o osnivawu JP 
"Poslovni centar"  Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 6/02 i 
6/06 ) i ~l. 19. Statuta grada Kru{evca   ("Sl.list  grada Kru{evaca" 
br.8/08),   

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA  
UPRAVNOG ODBORA   

JP "POSLOVNI CENTAR"  KU[EVAC 
 
I - RAZRE[AVA SE Valentina Paunovi}, du`nosti ~lana 

Upravnog odbora JP "Poslovni centar" Kru{evac. 
 
II - IMENUJE SE Sr|an Aleksi}, iz Kru{evca, za ~lana Upravnog 

odbora JP "Poslovni centar" Kru{evac.  
III - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada  Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA    
I Broj: 020-72/08              PREDSEDNIK 

                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 
 
 
300 
Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu 

delatnosti od op{teg interesa ("Sl. glasnik RS" br. 25/00, 25/02, 
107/05 i 108/05), ~l. 11. i 13. Odluke o organizovawu JKP "Gradska 
toplana" u Kru{evcu ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 1/02, 8/02 i 6/06) i 
~l. 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list  grada Kru{evaca" br. 8/08),   

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 
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R E [ E W E 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA 

UPRAVNOG ODBORA  
JKP "GRADSKA TOPLANA" KRU[EVAC 

 
I - RAZRE[AVA SE Sa{a Momirovi}, dipl. in`. elektrotehnike iz 

Kru{evca, du`nosti ~lana Upravnog odbora JKP "Gradska Toplana"  
Kru{evac. 

 
II - IMENUJE SE Dragan ]ur~i} iz Kru{evca, za ~lana 

Upravnog odbora JKP "Gradska toplana"  Kru{evac. 
 
III  - Re{ewe objaviti u "Sl. listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-359/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 12. i 15. Zakona o javnim preduze}ima i 

obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Sl. glasnik RS" br. 25/00, 
25/02, 107/05 i 108/05), ~l. 11. i 13. Odluke o organizovawu JKP 
"Gradska toplana" u Kru{evcu ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 1/02, 8/02 
i 6/06), i ~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" 
br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU PREDSEDNIKA 
NADZORNOG ODBORA  

JKP "GRADSKA TOPLANA" KRU[EVAC 
 
I - RAZRE[AVA SE Anita Dreni}, du`nosti predsednika 

Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kru{evac. 
 
II - IMENUJU SE  Milan Nikoli}, in`ewer drumskog saobra}aja iz 

[avrana, za predsednika  Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana"  
Kru{evac. 

III - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu  grada Kru{evca". 
  

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 022-358/08             PREDSEDNIK 

                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima i 

obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Slu`beni glasnik RS" 
broj 25/00 i 25/02), ~lana 9. Odluke o osnivawu Javnog preduze}a 
"Radio televizija Kru{evac" Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac broj 
13/91, 7/01, 5/02, 8/03, 3/06 i 4/07)  i ~l. 19. Statuta grada 
Kru{evca ("Sl.list grada Kru{evca",  br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine,  donela je  

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA 
UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A 

RADIO TELEVIZIJA KRU[EVAC 
 
I - RAZRE[AVA SE Nata{a Vukoti}, du`nosti ~lana Upravnog 

odbora Javnog preduze}a "Radio televizija Kru{evac" Kru{evac. 
  
II -  IMENUJE SE Jovan Mijatovi}, za ~lana  Upravnog 

odbora Javnog preduze}a"Radio televi-zija Kru{evac" Kru{evac . 
 
III  - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-357/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 20. i 22. Zakona o javnim slu`bama ("Sl. 

glasnik" RS br. 42/91) i ~l. 8. i 10. Odluke o osnivawu Turisti~ke 
organizacije op{tine Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac" broj 3/95) 
i ~l. 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca",  br. 
8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA  
NADZORNOG ODBORA TURISTI^KE 

ORGANIZACIJE  KRU[EVAC 
      
I - RAZRE[AVA SE Ana Veli~kovi},  du`nosti ~lana 

Nadzornog odbora Turisti~ke organizacije  Kru{evac. 
 
II - IMENUJE SE Milo{ Mitrovi}, za ~lana Nad-zornog odbora 

Turisti~ke organizacije Kru{evac. 
 III - Re{ewe objaviti u  "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-356/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 
 
 
304 
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Фонда 

за подстицање развоја младих талената града  
Крушевца  ("Сл. лист општине  Крушевац" бр. 5/93, 
6/93, 2/04, 3/04 и 2/05 и "Сл. л. града Крушевца" 
бр.12/08) и чл. 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист Града Крушевца" бр. 8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 30.10. 2008. године, донела је  

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU PREDSEDNIKA 
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PODSTICAWE 

RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA 
KRU[EVCA 
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I   РAЗРЕШАВА СЕ Раде Мркић из Крушевца, 
дужности председника Управног одбора Фонда за 
подстицање развоја младих талената града 
Крушевца , због подношења оставке. 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ Далиборка Живковић професор 

из Крушевца, за председника Управног одбора Фонда 
за подстицање развоја младих талената града . 

 
III Решење објавити у "Сл. листу града Крушевца ". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-355/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
 

305 
Na osnovu ~lana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i 

vaspitawa ("Sl. glasnik RS" br. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004) i 
~ana 19. Statuta grada   Kru{evca ("Sl. list grada  Kru{evca" broj 8/08), 

 Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj 30.10.2008. 
godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA OSNOVNE  [KOLE 

"STRAHIWA POPOVI]" DVORANE 
 

I - RAZRE[AVA SE du`nosti ~lana [kolskog odbora Osnovne {kole 
"Strahiwa Popovi}" Dvorane: 

- Radisav Simonovi}, predstavnik Saveta roditeqa. 
 
II - IMENUJE SE za ~lana [kolskog odbora Osnovne {kole 

"Strahiwa Popovi}" Dvorane: 
- Radoslav Miloqubovi} iz Petine, predstav-nik Saveta 

roditeqa. 
 
III  - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-354/08            PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 
 
 
306 
Na osnovu ~lana 53. Zakona o osnovama sistema 

obrazovawa i vaspitawa ("Sl. glasnik RS" broj 62/2003, 64/2003, 
58/2004, 62/2004, ispravka 79/05- dr. zakon i 101/05-dr-zakon) i 
~ana 19. Statuta grada   Kru{evca ("Sl. list grada  Kru{evca" broj 
8/08), 

 Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj 30.10. 2008. 
godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA MEDICINSKE [KOLE U 

KRU[EVCU 
 

I - RAZRE[AVA SE du`nosti ~lana [kolskog odbora 
Medicinske {kole u Kru{evcu: 

- Marina Milenkovi}, predstavnik Saveta roditeqa. 
 
II - IMENUJE SE ~lan [kolskog odbora Medicinske {kole u 

Kru{evcu: 
- Bo`idar \or|evi}, predstavnik Saveta roditeqa. 
 
III  - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-353/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
  

307 
Na osnovu ~lana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i 

vaspitawa ("Sl. glasnik RS" broj 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004) i 
~ana 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" broj 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE  

U KRU[EVCU 
 

I - RAZRE[AVA SE du`nosti ~lana [kolskog odbora Gimnazije 
u Kru{evcu:  

- Slavoqub [qivi}, predstavnik Saveta roditeqa. 
II - IMENUJE SE za ~lana [kolskog odbora Gimnazije u 

Kru{evcu: 
 
- Gordana Arsi}, dipl.ekonomista, predstav-nik Saveta 

roditeqa. 
 
III  - Re{ewe objaviti u ”Slu`benom listu grada Kru{evca”. 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-352/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 
 
 
308 
Na osnovu ~lana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i 

vaspitawa ("Sl. glasnik RS" broj 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004) i 
~ana 19. Statuta grada   Kru{evca ("Sl. list grada  Kru{evca" broj 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj 30.10. 2008. 
godine donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANOVA 
[KOLSKOG ODBORA TEHNI^KE [KOLE U 

KRU[EVCU 
 

I - RAZRE[AVAJU SE du`nosti ~lanova [kolskog odbora 
Tehni~ke {kole u Kru{evcu: 
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- Jovan Milosavqevi}, predstavnik Saveta roditeqa, 
-  Zoran Banovi}, predstavnik Saveta roditeqa. 
 
II - IMENUJU SE ~lanovi [kolskog odbora Tehni~ke {kole u 

Kru{evcu i to: 
- Dragica Lu~i} iz Kru{evca, predstavnik Saveta roditeqa. 
- Valentina Stamenkovi}, iz Kru{evca, predstavnik 

Saveta roditeqa. 
 
III  - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-351/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
 
309 
На основу члана 53. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, исправка 79/05 – 
др. закон и 101/05 – др- закон) и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 
8/08)  

Скупштина града Крушевца на седници 
одржаној 30.10.2008. године, донела је 

R E [ E W E 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA 

[KOLSKOG ODBORA O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" U 
KRU[EVCU 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Божидар Ђорђевић, пред-

ставник Савета родитеља, дужности члана Школског 
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' у 
Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Јовица Весић, представник 

Савета родитеља, за члана Школског одбора 
Основне школе  "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-350/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
310 
Na osnovu ~lana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i 

vaspitawa ("Sl. glasnik RS" broj 62/03, 64/2003,  58/2004, 62/2004) i 
~lana 19.  Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evaca" broj 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj  30.10.2008. 
godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE 

"STANISLAV BINI^KI" JASIKA 
 
I - RAZRE[AVA SE Veroqub Tomi}, profesor, predstavnik 

Nastavni~kog ve}a, du`nosti ~lana [kolskog odbora Osnovne {kole 
"Stanislav Bini~ki"  Jasika. 

 
II - IMENUJE SE Vladimir Obradovi}, profesor, 

predstavnik Nastavni~kog ve}a, za ~la-na [kolskog odbora 
Osnovne {kole "Stanislav Bini~ki"  Jasika. 

 
III - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-349/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
 

311 
Na osnovu ~l. 18. Zakona o javnim slu`bama ("Sl. glasnik RS" 

br. 42/91, 71/94 i 79/05),  ~l. 78. Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS" 
br. 52/96 i 101/05) i ~l. 19. stav 1. ta~. 9.  Statuta grada Kru{evca 
("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08)  

Skup{tina grada Kru{evca,  na sednici od 30.10.2008. godine, 
donela je  

R E [ E W E 
O RAZRE[EWU  VR[IOCA DU@NOSTI 

DIREKTORA USTANOVE ZA FIZI^KU KULTURU 
"SPORTSKI CENTAR" KRU[EVAC  

 
I - RAZRE[AVA SE Dragan Aleksandrovi}, dipl. 

ekonomista, du`nosti v.d.direktora Ustanove za fizi~ku kulturu 
"Sportski centar" Kru{evac.  

 
II -  Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca".   
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-345/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 

 
312 
Na osnovu ~l. 18. Zakona o javnim slu`bama ("Slu`beni 

glasnik RS" br. 42/91, 71/94 i 79/05),  ~l. 78. Zakona o sportu 
("Slu`beni glasnik RS" br. 52/96 i 101/05)  i ~l. 19. stav 1. ta~. 9.  
Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici od 30.10.2008. godine, 
donela je  

 
R E [ E W E 

O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI 
DIREKTORA USTANOVE ZA FIZI^KU KULTURU 

"SPORTSKI CENTAR" KRU[EVAC  
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I - IMENUJE SE Sa{a Savovi}, dipl. ma{inski in`ewer, za 
vr{ioca du`nosti  direktora Ustanove za fizi~ku kulturu "Sportski 
centar" Kru{evac.  

 
II -  Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca".   

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 022-346/08             PREDSEDNIK 

                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 

 
 
 
313 
Na osnovu ~l. 14, stav 1. Zakona o javnim preduze}ima i 

obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Slu`beni glasnik RS" 
br.25/00, 25/02, 107/05 i 108/05), i ~lana 19. Statuta grada 
Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evaca" br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine,  donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU V.D. DIREKTORA 
 JKP "VODOVOD KRU[EVAC"  KRU[EVAC 

 
„ - RAZRE[AVA SE mr Slobodan Pavlovi}, dipl. ekonomista 

iz Kru{evca,  du`nosti v.d. direktora JKP "Vodovod-Kru{evac" 
Kru{evac. 

 
II -  Re{ewe objaviti u  " Slu`benom listu grada Kru{evca". 

  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-347/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 
 
  
314 
Na osnovu ~l. 14. stav 1. i 3. Zakona o javnim preduze}ima i 

obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Slu`beni glasnik RS" br. 
25/00, 25/02, 107/05 i 108/05), i ~lana 19. Statuta grada Kru{evca 
("Slu`beni list grada Kru{evaca" br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
30.10.2008. godine,  donela je 

 
R E [ E W E 

O IMENOVAWU V.D. DIREKTORA 
 JKP"VODOVOD-KRU[EVAC"  KRU[EVAC 

 
„ - IMENUJE SE Slobodan @. Lazi}, ekonomista iz 

Kru{evca, na du`nost v.d. direktora JKP "Vodovod-
Kru{evac"Kru{evac. 

 
II - Re{ewe objaviti u  "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
   

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-348/08             PREDSEDNIK 
                                        Nata{a Markovi}, s.r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - AKTA GRADSKOG VE]A, GRADONA^ELNIKA,   
MESNIH ZAJEDNICA I DRUGO 

 
 
315     
Na osnovu ~lana 46, stav 1, ta~ka 1. Zakona o lokalnoj 

samoupravi ("Sl. glasnik Republike Srbije" br. 129/07, ~lana 2. 
Zakona o platama u dr`avnim organima i javnim slu`bama 
("Slu`beni glasnik RS" broj 34/01),  ~l. 48. stav 1. ta~ka 9. Statuta 
grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08), ~lana 55.  
Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kru{evca ("Sl. list 
grada Kru{evca" br. 9/08), 

Gradsko ve}e grada  Kru{evca, na sednici odr`anoj 
22.10.2008. godine, donelo je  

 
PRAVILNIK 

O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 
KOEFICIJENTIMA ZA OBRA^UN I ISPLATU 

PLATA ZAPOSLENIH I POSTAVQENIH LICA U 
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRU[EVCA 

 

^lan 1. 
 
U Pravilniku o koeficijentima za obra~un i isplatu plata 

zaposlenih i postavqenih lica u Gradskoj upravi grada Kru{evca 
("Sl. list grada Kru{evca" br. 12/08) u ~l. 2. stav 1. ta~ka 3. posle 
re~i "na platu" dodaje se zagrada i re~i: "minuli rad, prekovremeni 
rad, de`urstva, rad na dan dr`avnog i verskog praznika i drugo." 

 
^lan 2. 

 
U ~lanu 5. stav 2. alineja 1. mewa se i glasi: 
"rukovodiocu unutra{we organizacione jedini-ce najvi{e do 

20%." 
 

^lan 3. 
 
U ~lanu 5. stav 3. mewa se i glasi: 
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"Ukoliko zaposlenom pripada uve}awe koefi-cijenata po vi{e osnova 
iz stava 2. ovog ~lana, ukupno uve}awe koeficijenata ne mo`e biti ve}e od 
30%. 

 
^lan 4. 

 
U ~lanu 6, stav 1. bri{u se re~i "i rukovodioca" 
 

^lan 5. 
 
U ~lanu 6. stav 1. alineja 3, bri{e se. 
 

^lan 6. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 121-65/08  PREDSEDAVAJU]I 
ZAMENIK 
GRADONA^ELNIKA, 
Radovan Milovanki}, s.r. 

 
316 
Na osnovu ~lana 12. Zakona o delatnostima od op{teg 

interesa u oblasti kulture ("Sl.glasnik RS" br. 49/92) i ~lana 48. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08),  

Gradsko ve}e grada Kru{evca, na sednici odr`anoj 
30.09.2008. godine, donelo je  

 
R E [ E W E  

 
I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o organizaciji i 

sistematizaciji poslova Istorij-skog arhiva u Kru{evcu koji je doneo 
direktor Istorijskog arhiva dana 10.09.2008. pod brojem 908. 

  
II - Ovo re{ewe objaviti u  "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

II Broj: 022-329/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

                                            
 
 
 
317 
Na osnovu ~lana 48. stav 1. ta~ka 13. Statuta grada Kru{evca 

("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08) i na osnovu ~l. 9. Odluke o 
osnivawu Fonda za podsticawe razvoja mladih talenata ("Sl. list 
op{tine Kru{evac" br. 5/93, 6/93, 8/95, 2/04, 3/04 i 2/05 i "Sl. list 
grada Kru{evca", br. 12/08), 

Gradsko ve}e Grada Kru{evca dana 30.09.2008. godine, 
donelo je 

 
R E [ E W E 

    
I - DAJE SE saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za 

podsticawe razvoja mladih talenata, broj 81 od 24.09.2008. god. o 
usvajawu Pravila Fonda za podsticawe razvoja mladih talenata.  

II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA  

III Broj: 022-328/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

                   
 
 
 
318  
Na osnovu ~lana 48, ta~ka 11. Statuta grada Kru-{evca ("Sl. list 

grada Kru{evca" br. 8/08), ~l. 23. Zakona o komunalnim delatnosti 
("Sl. glasnik RS" br. 16/97 i 42/98) i ~l. 17. Odluke o komunalnim 
dela-tnostima ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 7/98), 

Gradsko ve}e grada Kru{evca, dana 13.10.2008. godine, 
donelo je 

R E [ E W E 
    
I - DAJE SE saglasnost na cene usluga grejawa koje su 

pove}ane Odlukom Upravnog odbora JKP "Gradska toplana" 
Kru{evac br. 7 od 11.07.2008. g. za 10% i iznose:  

Naziv Cena 
I kategorija - stambeni prostor 43,43 din/m2 
II kategorija - buxetski korisnici 7,84 din/kwh 
III kategorija - poslovni prostor 9,14 din/kwh  

Ovako formirane cene uve}avaju se za PDV od 8%. 
 
 II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 38-16/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

                                         
 
 
 
319 
На основу чл. 35. Закона о друштвеној бризи о деци 

("Сл. гласник РС" бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 
48/94, 25/96 и 29/01, 16/02, 62/03 и 101/05), чл. 13. Одлуке о 
друштвеној бризи о деци ("Сл. лист општине Крушевац" 
бр. 14/92, 4/93 и 8/95) и чл. 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, дана  13.10.2008. 
године, донело је 

 
R E [ E W E 

O IZMENI I DOPUNI RE[EWA O UTVR\IVAWU 
CENE USLUGA ZA SME[TAJ DECE U USTANOVI 

ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE, OBRAZOVAWE I 
ISHRANU DECE"NATA VEQKOVI]" U KRU[EVCU 

 
1. У Решењу о утврђивању цене услуга за смештај 

деце у Установи за предшколско васпитање, образовање 
и исхрану деце "Ната Вељковић" у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца" бр.11/08) у тач. 2. алинеја 1. регресне 
групе мењају се и гласе: 

 
Рег. 
гру- 
па 

Приход по члану 
домаћинства 

Учешће  
буџета Града 

Учешће 
непосредних 
корисника 
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1. До 4.045,00 дин. 9.500,00 1.300,00 
2. Од 4.046,00 до 

6.500,00 дин. 8.300,00 2.500,00 
3. Од 6.501,00 до 

8.960,00 дин. 7.000,00 3.800,00 
4. Од 8.961,00 до 

12.133,00 дин. 6.200,00 4.600,00 
5. Од 12.134,00 до 

19.900,00 дин. 5.400,00 5.400,00 
6. Од 19.901,00 до 

28.583,00 дин. 4.800,00 6.000,00 
7. Преко 28.584,00 0,00 10.800,00 
 
2. У тачки 3. алинеји 1. регресне групе се мењају 
    и гласе:  

 

Рег. 
гру 
па 

Приход по члану 
домаћинства 

Учешће 
буџета 
Репу- 
блике 

Учешће 
буџета 
Града 

Учешће 
непосред-

них  
корис-
ника 

1. До 4.045,00 дин. 2.850,00 6.990,00 960,00 
2. Од 4.046,00 до 

6.500,00 дин. 2.850,00 6.110,00 1.840,00 
3. Од 6.501,00 до 

8.960,00 дин. 2.850,00 5.150,00 2.800,00 
4. Од 8.961,00 до 

12.133,00 дин. 2.850,00 4.565,00 3.385,00 
5. Од 12.134,00 до 

19.900,00 дин. 2.850,00 3.970,00 3.980,00 
6. Од 19.901,00 до 

28.583,00 дин. 2.850,00 3.530,00 4.420,00 
7. Преко 28.584,00 

дин. 2.850,00 0,00 7.950,00 
 

3. Предложена цена за смештај деце у целодневном и 
полудневном боравку, примењиваће се од 01.10.2008. год. 

 
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 38-15/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

                                         
 
 
 
320 
Na osnovu ~l. 48. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 

Kru{evca" br. 8/08),  
Gradsko ve}e grada Kru{evca, dana  13.10.2008. godine, 

donelo je 
 

R E [ E W E 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O  IZMENAMA I 

DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I 

SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U USTANOVI ZA 
PRED[KOLSKO VASPITAWE, OBRAZOVAWE I ISHRANU 

DECE "NATA VEQKOVI]" KRU[EVAC 
 

I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama 
Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ustanovi 
za pred{kolsko vaspitawe, obrazovawe i ishranu dece "Nata 
Veqkovi}" Kru{evac, br. 3751  koji je doneo direktor Ustanove 
dana 17.09.2008. godine. 

II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-336/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

                           
 
  
321 
Na osnovu ~lana 19, stav 2. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu 

("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 5/03, 3/05 i 1/07), ~l. 48. Statuta 
grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08), 

Gradsko ve}e grada Kru{evca na sednici odr`anoj dana 
13.10.2008. godine, donelo je 

 
R E [ E W E 

 
I - DAJE SE saglasnost na Odluku Upravnog odbora Direkcije za 

urbanizam i izgradwu JP Kru{evac II/1 br. 3882-5/08 od 26.09.2008. 
godine o raspisivawu Oglasa za davawe u zakup na 99 godina 
ostalog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini putem javnog 
nadmetawa za izgradwu vi{eporodi~nih stambeno-poslovnih objekata 
u okviru Regulacionog plana stambeno-poslovni prostor "Rasadnik 
1". 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-334/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

      
 
 
 
322 
Na osnovu ~lana 48. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list 

grada Kru{evca" br. 8/08), 
Gradsko ve}e grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 

13.10.2008. godine, donelo je 
 

R E [ E W E 
 

I - DAJE SE saglasnost na Odluku V.D. direktora Direkcije za 
urbanizam i izgradwu JP Kru{evac, br.3896 od 29.09.2008. 
godine, o izmenama i dopunama Pravilnika o unutra{woj 
organizaciji i sistematizaciji poslova u Direkciji za urba-nizam i 
izgradwu JP Kru{evac. 

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
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III Broj: 022-337/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

      
323 
Na osnovu ~lana 6. Odluke o obrazovawu Fonda poklona zbirke 

slikara Mili}a Stankovi}a - Mili}a od Ma~ve gradu Kru{evcu pod nazivom 
"Kosovo - prvi prag Srbije" ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 12/08) i 
~lana 48. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 
8/08), 

Gradsko ve}e grada Kru{evca, na sednici od 13.10.2008. 
godine, donelo je 

 
R E [ E W E 

O IMENOVAWU ^LANOVA SAVETA GALERIJE 
MILI]A OD MA^VE "KOSOVO - PRVI PRAG 

SRBIJE" 
 
I - IMENUJU SE ~lanovi Saveta Galerije Mili}a od Ma~ve 

"Kosovo - prvi prag Srbije" i to: 
  

1. QUBI[A BATA \IDI], za predsednika (po funkciji staralac 
legata)   

2. QUBODRAG OBRADOVI], za ~lana (po funkciji direktor 
Kulturnog centra).   

3. Prof. DR PAVLE BUBAWA, javni radnik, za ~lana,   
4. DOBRICA MAKSIMOVI], slikar za ~lana,   
5. NENAD STANKOVI], akademski slikar iz Beograda, 

bratanac poklonodavca Mili}a Stankovi}a - Mili} od Ma~ve 
za ~lana.   

6. ANA JOVANOVI], komercijalni ekonomista, zamenik 
direktora KCK Kru{evac, za ~lana.   

7. DU[AN RA[KOVI], diplomirani arheolog, za ~lana.   
8. LAZAR JOVANOVI], zaposlen u Gradskoj upravi grada 

Kru{evca za ~lana.   
9. MILENA IVANOVI], zamenik generalnog direktora JP 

"RTK". 
 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-335/08  PREDSEDAVAJU]I 
GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

      
 
 
 
 
324   
Na osnovu ~lana 48. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list 

grada Kru{evca" br. 8/08), 
Gradsko ve}e grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 

16.10.2008. godine, donelo je 
 

R E [ E W E 
 

I - PRISTUPA SE izradi Projekta nadzora saobra}aja i 
bezbednosnih i sigurnosnih sistema na teritoriji grada Kru{evca. 

 
II - FORMIRA SE Gradska radna grupa za izradu Projekta iz 

stava I ovog re{ewa u slede}em sastavu: 
 

1. TODOROVI] DU[AN, koordinator Grupe za vanredne 
situacije, Odsek za op{tu upravu Gradske uprave grada 
Kru{evca.   

2. OPA^I] ZORAN, Odsek za inspekcijske poslove, Gradske 
uprave grada Kru{evca.   

3. BRKOVI] JELENA, Odsek za stambeno-komunalne i 
imovinsko-pravne poslove, Gradske uprave grada 
Kru{evca   

4. MILI] MOMIR, PU Kru{evac, komandir stanice saobra}ajne 
policije.   

5. PETROVI] MILO[, PU Kru{evac, {ef kriminalisti~ke tehnike.   
6. XOPALI] MIQKO, MO - rukovodilac Centra za osmatrawe i 

obave{tavawe.   
7. CVETKOVI] ALEKSANDAR, predstavnik Direkcije za 

urbanizam i izgradwu JP Kru{evac.   
8. IVANOVI] DEJAN, Telekom, rukovodilac JP Kru{evac.   
9. JOVANOVI] BOJAN, EPS - ED Kru{evac, {ef Slu`be 

odr`avawa. 
 
III - Zadatak gradske radne grupe je utvr|ivawe prioriteta i 

predloga za izradu Projekta nadzora saobra}aja i bezbedonosnih i 
sugirnosnih sistema na teritorji grada Kru{evca. 

 
IV - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

II Broj: 020-69/08  PREDSEDAVAJU]I 
ZAMENIK 
GRADONA^ELNIKA, 
Radovan Milovanki}, s.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
325 
Na osnovu ~lana 48. Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list 

grada Kru{evca" broj 8/08),  
Gradsko ve}e grada Kru{evca na sednici odr`anoj dana 

22.10.2008. godine, donelo je 
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R E [ E W E 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O 

IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 
UNUTRA[WEM URE\EWU I SISTEMATIZACIJI 

RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI 
 
I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama 

Pravilnika o unutra{wem ure|ewu i sistematizaciji radnih mesta u 
Gradskoj upravi IV br. 021-17/08 koji je doneo na~elnik Gradske 
uprave grada Kru{evca.  

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

II Broj: 021-18/08  PREDSEDAVAJU]I 
ZAMENIK 
GRADONA^ELNIKA, 
Radovan Milovanki}, s.r. 

 
 
 
 
326 
На основу члана 48. став 1. тачка 11. Статута 

града Крушевца ("Слu`beni лист града Крушевца" 
бр. 8/08), чл. 23. Закона о  о комуналним 

делатностима  ("Слu`beni гласник РС" бр. 16/97 и 
42/98) и чл. 17. Одлуке о комуналним 
делатностима ("Слu`beni лист општине 
Крушевац" бр. 7/98),  

Градско веће града Крушевца, дана 
22.10.2008. године донело  је  

 
R E [ E W E 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на цене услова  за 

прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу  ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац које 
су утврђене Одлуком Управног  одбора ЈКП за 
водовод и канализацију "Водовод-Крушевац" из 
Крушевца  бр. 8/2 од 3.10.2008. године  i to: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ред. 
бр. 

 

ОПИС УСЛУГЕ Износ  
рачуна 

ПДВ 
18% 

Укупно  
рачун 

 
  1. 

 
Давање услова   за прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу  у зависности од намене објекта 

   

 
1.1. 

 
За правно лице стамбени, пословни или стамбено- 
пословни објекат до100 м2 3.000,00 540,00 3.540,'00 

 
1.2. 

 
За правно лице - стамбени, пословни или стамбено-
пословни објекат до 100 до 300 м2 5.750,00 1.035,00 6.785,00 

 
1.3. 

 
За правно лице - стамбени, пословни или стамбено- 
пословни објекат  преко 300 м2 9.500,00 1.710,00 11.210,00 

 
1.4.  

 
За физичко лице - стамбени, пословни или стамбено-
пословни објекат до 100 м2 1.500,00 270,00 1.770,00 

 
1.5. 

 
За физичко лице - стамбени, пословни или стамбено-
пословни објекат од 100 до 300 м2 2.000,00 360,00 2.360,00 

 
1.6. 

 
За физичко лице - стамбени, пословни или стамбено-
пословни објекат преко 300 м2 4.000,00 720,00 4.720,00 

 
1.7. За правно лице доградња и реконструкција 4.000,00 720,00 4.720,00 

 
1.8. Надградња стамбене зграде 4.000,00 720,00 4.720,00 

 За физичко лице доградња и реконструкција 1.500,00 270,00 1.770,00 
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1.9. 
 

1.10. За физичко лице стамбено-пословни објекат 3.000,00 540,00 3.540,00 
 
2. Давање сагласности на локацију или трасу прикључка 
 
2.1. За физичка лица 1.200,00 216,00 1.416,00
 
2.2. За правна лица 2.400,00 432,00 2.832,00
  
3. Давање сагласности на пројектну документацију 
 
3.1. За физичка лица 1.700,00 306,00 2.006,00
 
3.2. За правна лица 3.000,00 540,00 3.540,00

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца" 

                                                                                          
GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 

 
III Broj: 38-17/08  PREDSEDAVAJU]I 

ZAMENIK 
GRADONA^ELNIKA, 
Radovan Milovanki}, s.r. 

 
 
 
 
327 
На основу члана 48. став1. тачка 11. Статута града 

Крушевца ("Слu`beni лист града Крушевца" бр. 8/08), 
чл. 23. Закона о  о комуналним делатностима  
("Слu`beni гласник РС" бр. 16/97 и 42/98) и чл. 17. 
Одлуке о комуналним делатностима ("Слu`beni лист 
општине Крушевац" бр. 7/98),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.10.2008. 
године донело  је  

 
R E [ E W E 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на цене услуга  одржа-

вањa атмосферске канализационе мреже на терито-
рији града Крушевца Јавног комуналног предузећа 
"Водовод - Крушевац" Крушевац, које су утврђене 
Одлуком Управног одбора ЈКП за водовод и 
канализацију "Водовод-Крушевац" из Крушевца  бр. 
8/2 од 3.10.2008.године i to: 

 
"1. Машинско и ручно чишћење сливника 
  са одвозом очишћеног материјала 
  - Обрачун по комаду  комплетно  
   урађене позиције ..............................  1.150 din/kom. 
 
2.  Машинско и ручно чишћење  
   уличних таложника  и шахти са  
   одвозоm очишћеног материјала 
  - Обрачун по комаду компlетно  
   урађене позиције ...........................  2.750 din/kom. 
 
3.  Испитивање исправности  
   сливничких веза (врши се  

   специјалним возилом) 
  - Обрачун по м ..............................................  250 din/m 
 
4.  Пробијање затворене сливничке везе 
   са испирањем цевовода до уличне шахте 
  - Обрачун по м ..............................................  425 din/m 
 
5.  Замена оштећених сливничких  
   решетки са рамом и довођење   
   истих на коту нивелете 
  - Обрачун по комаду комплетно  
   урађене позиције ............................. 7.800 дин/ком 
 
6.  Набавка и уградња недостајућих   
   сливничких решетки у постојеће  
   канале сливника. Уградња је  
   хефтањем или заваривањем  
   специјалним блокадама 
  - Обрачун по комаду комплетно  
   урађене позиције .............................. 5.650 дин/ком 
 
7.  Реконструкција неисправних  
   сливничких веза  и довођење у  
   функционално стање (евентуално 
   откопавање, замена цеви и  
   довођење терена у постојеће стање)  
  - Обрачун по м  комплетно урађене  
   везе..............................................................  2.550 din/m 
 
8.  Чишћење цевовода атмосферске  
   канализације и поправка припадајућих  
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   елемената  на истој (шахт поклопца,  
   ревизионе шахте) 
  - Obra~un po m kompletno ura|ene 
   pozicije sa doradom elemenata na  
   istoj.............................................................  2.850 din/kom. 
 
9.  Израда и уградња специјалних  
   челичних блокада на постојећим  
   сливничким решеткама ради  
   обрађивања истих 
  - Obra~un po komadu ..................................  2.850 din/kom. 
 

 Овако формиране цене увећавају се за ПДВ".  
 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

II Broj: 38-18/08  PREDSEDAVAJU]I 
ZAMENIK 
GRADONA^ELNIKA, 
Radovan Milovanki}, s.r. 
 

 
 
 
 
328 
На основу члана 48. тачка 11. Статута града 

Крушевца ("Слu`beni лист града Крушевца" бр. 8/08), 
чл. 23. Закона о  о комуналним делатностима  
("Слu`beni гласник РС" бр. 16/97 и 42/98) и чл. 17. 
Одлуке о комуналним делатностима ("Слu`beni лист 
општине Крушевац" бр. 7/98),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.10.2008. 
године донело  је  

     
R E [ E W E 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуке  Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за водовод и 
канализацију "Водовод-Крушевац" из Крушевца бр. 
08/2 од 03.10.2008.године и Одлуку Управног одбора 
бр.09/2 од 15.10.2008.године о измени  и допуни 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у ЈКП "Водовод - 
Крушевац " у Крушевцу.  

   
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

II Broj: 38-19/08  PREDSEDAVAJU]I 
ZAMENIK 
GRADONA^ELNIKA, 
Radovan Milovanki}, s.r. 
 

 
 
329 

Na osnovu ~lana 48. Statuta Grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca" br. 8/08)  

Gradsko ve}e grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
24.10.2008. godine, donelo je  

 
R E [ E W E 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O 
IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH 
MESTA U USTANOVI ZA PRED[KOLSKO 

VASPITAWE, OBRAZOVAWE I ISHRANU DECE 
"NATA VEQKOVI] " 

 
I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama 

Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ustanovi 
za pred{kolsko vaspitawe, obrazovawe i ishranu dece "Nata 
Veqkovi}" Kru{evac, koji je doneo direktor Ustanove br. 4307  
dana 24.10.2008. godine.  

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca".  
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-336/08  PREDSEDAVAJU]I 
ZAMENIK 
GRADONA^ELNIKA, 
Radovan Milovanki}, s.r. 
 

 
 
 

330 
Na osnovu ~lana 58, stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi 

("Slu`beni glasnik RS" br. 129/07) i ~lana 45. stav 1. ta~. 6. 
Statuta grada Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08), 

Gradona~elnik grada Kru{evca dana 16.10.2008. godine, 
doneo je 

 
R E [ E W E 

 
I - RAZRE[AVA SE Dejan Jovanovi}, dipl. veterinar iz 

Kru{evca, du`nosti pomo}nika gradona~elnika za stambeno-
komunalne i inspek-cijske poslove u Gradskoj upravi grada 
Kru{evca, sa 31.10.2008. god., zbog odlaska na drugu du`nost. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

II Broj: 022-338/08  GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
331 
Na osnovu ~l. 58.  Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni 

glasnik RS" br. 129/07) i  ~lana 45. stav 1. ta~. 6. Statuta grada 
Kru{evca ("Slu`beni list grada Kru{evca" br. 8/08), 
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Gradona~elnik grada Kru{evca dana 16.10.2008. godine, 
doneo je  

 
R E [ E W E 

 
I - POSTAVQA SE Miroslav Smiqkovi}, magistar 

organizacionih nauka iz Kru{evca, za pomo}nika Gradona~elnika 
za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove u Gradskoj upravi 
grada Kru{evca, sa  01.11.2008. godine. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u  "Slu`benom listu grada Kru{evca".  
 

II Broj: 022-339/08  GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
332 
Na osnovu ~lana 8, stav 3. Odluke o mesnim zajedni-cama 

("Slu`beni list grada Kru{evca", br. 10/08), 
Gradona~elnik grada Kru{evca, dana 27.10.2008. godine, 

donosi 
 

R E [ E W E 
O ODRE\IVAWU KOORDINATORA ZA RAD 
MESNIH ZAJEDNICA I JAVNIH PREDUZE]A, 

USTANOVA I SLU@BI GRADA 
 
I - ODRE\UJE SE Boban Kosti}, odbornik Skup{tine grada 

za koordinatora rada mesnih zajednica i  javnih preduze}a, 
ustanova i slu`bi Grada. 

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

II Broj: 011-25/08  GRADONA^ELNIK, 
Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
333 
Na osnovu ~l. 9. stav 1. Zakona o strate{koj proceni uticaja na 

`ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS", br. 135/2004), 
Gradska uprava grada Kru{evca dana 07.10.2008. godine, 

donela je 
 
 
 
 
 

O D L U K U 
O PRISTUPAWU IZRADI STRATE[KE PROCENE 

UTICAJA PDR-a STAMBENOG KOMPLEKSA 
"RAVWAK 3B" U KRU[EVCU  NA @IVOTNU 

SREDINU 
 

^lan 1.  
Pristupa se izradi strate{ke procene uticaja PDR-a stambenog 

kompleksa "Ravwak 3B" u Kru{evcu na `ivotnu sredinu. 

 
^lan 2. 

 
Razlozi za izradu strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu 

prema kriterijumima iz ~l.6. Zakona o strate{koj proceni uticaja na 
`ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS" br. 135/2004), a na osnovu 
Mi{qewa Odseka za privredu i ekologiju - Grupa za ekologiju, su 
slede}i: 

Spontani razvoj naseqa, neregulisan vodotok garskog potoka, 
delimi~na izgra|enost prostora, spontana organizacija saobra}ajne 
mre`e unutar bloka, delimi~na, neadekvatna i neracionalna 
infrastrukturna mre`a, neracionalno kori{}ewe prostora kroz 
neujedna~en stepen izgra|enosti i iskori{}enosti zemqi{ta, kao i 
izgradwa objekata prete`no individualnog porodi~nog stanovawa 
niske spratnosti i dela urbanisti~kog bloka ~ija je osnovna 
namena industrija.  

Zbog svega navedenog, a pre svega zbog postoje}ih i 
planiranih objekata za porodi~no stanovawe neophodno je 
definisati vrstu, namenu i kapacitete industrijskih objekata i 
delatnosti koje ne bi imali negativan efekat kako na zdravqe qudi, 
kvalitet `ivota, tako i na stawe `ivotne sredine. 

 
^lan 3. 

 
U okviru strate{ke procene razmatra}e se postoje}e stawe 

`ivotne sredine, uticaj planiranih sadr`aja na mikro i makrolokaciju, 
kao i druga pitawa i problemi vezani za `ivotnu sredinu podru~ja 
obuhva}enog planom. 

 
^lan 4. 

 
Izve{taj o strate{koj proceni sadr`a}e elemente iz ~l. 12. stav 

2. Zakona o strate{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni 
glasnik RS" br.135/2004): 

- Polazne osnove strate{ke procene; 
- Op{te i posebne ciqeve strate{ke procene i izbor 

indikatora; 
- Procenu mogu}ih uticaja sa opisom mera predvi|enih za 

smawewe negativnih uticaja na `ivotnu sredinu; 
- Smernice za izradu strate{kih procena na ni`im 

hijerarhijskim nivoima i procene uticaja projekata na `ivotnu 
sredinu; 
 

- Program pra}ewa stawa `ivotne sredine u toku sprovo|ewa 
plana i programa(monitoring); 

- Prikaz kori{}ene metodologije i te{ko}e u izradi strate{ke 
procene; 

- Prikaz na~ina odlu~ivawa, opis razloga odlu~uju}ih za 
izbor datog plana i programa sa aspekta razmatranih varijantnih 
re{ewa i prikaz na~ina na koji su pitawa `ivotne sredine ukqu~ena 
u plan ili program; 

- Zakqu~ke do kojih se do{lo tokom izrade izve{taja o 
strate{koj proceni predstavqene na na~in razumqiv javnosti; 

- Druge podatke od zna~aja za strate{ku procenu. 
U okviru polaznih osnova strate{ke procene utvrdi}e se 

postoje}e stawe i kvalitet ~inilaca `ivotne sredine (vazduh, voda, 
zemqi{te) u granicama predmetnog plana. 

U slu~aju nepostojawa relevantnih podataka, izvr{i}e se 
ciqana merewa u skladu sa zakonom. 
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^lan 5. 
 

Za nosioca izrade izve{taja o strate{koj proceni, na osnovu 
ugovora br. 404-243/IV od 24.09.2008. god., odre|uje se 
preduze}e za planirawe, projektovawe i ekologiju "Ekologika 
Urbo" doo Kragujevac, ul. Srete Mladenovi}a br. 2, koji }e 
definisati metodologiju i sastav stru~nog tima za izradu izve{taja o 
strate{koj proceni. 

Nosilac izrade izve{taja o strate{koj proceni du`an je da isti 
izradi u roku od jednog meseca od dana dono{ewa ovog re{ewa. 

Sredstva za izradu izve{taja o strate{koj proceni obezbedi}e 
grad Kru{evac, ul. Gazimestanska br. 1. 

 
^lan 6. 

 
U toku izrade izve{taja o strate{koj  proceni uticaja plana, bi}e 

obavqena saradwa sa svim nadle`nim i zainteresovanim organima 
i organizacijama koji imaju interes u dono{ewu odluka koje se 
odnose na za{titu `ivotne sredine. 

Izve{taj o strate{koj proceni uticaja bi}e izlo`en na javni uvid, 
zajedno sa javnim uvidom Plana, shodno ~l. 11, 18. i 19. Zakona 
o strate{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Sl. glasnik RS" br. 
135/2004) i ~l. 53. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni 
glasnik RS", br. 47/03). 

 
Odluku објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
                                             

IV Broj: 350-897/08     NA^ELNIK  
                      GRADSKE  UPRAVE,  
                    Nemawa Moskovqevi}, s.r.  
 
 
 
 
334 
Na osnovu ~lana 9. Odluke o osnivawu Fonda za podsticawe 

razvoja mladih talenata op{tine Kru{evac ("Sl. list op{tine 
Kru{evac", br. 5/93, 6/93, 2/04, 3/04 , 2/05 i "Sl. list grada 
Kru{evca" br. 12/08 ),   

Upravni odbor Fonda za podsticawe razvoja mladih talenata  
na sednici od dana 24.09.2008. god, doneo je 

 
P R A V I L A 

FONDA ZA PODSTICAWE RAZVOJA MLADIH 
TALENATA 

 
 
I - OSNOVNE ODREDBE 
 

^lan 1. 
 
Ciq osnivawa Fonda je sistematsko i organizovano starawe 

dru{tvene zajednice o razvoju obdarenih i izuzetno talentovanih u~enika 
sredwih {kola i studenata sa teritorije grada Kru{evca. 

 
^lan 2. 

 
Radi ostvarivawa ciqeva iz prethodnog ~lana, Fond obavqa 

slede}e zadatke: 
- stipendira {kolovawe i stru~no napredovawe izuzetno 

talentovanih i obdarenih u~enika sredwih {kola i studenata 

osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (studije prvog 
stepena), studenata od druge do pete (ili {este) godine osnovnih 
studija, studenata diplomskih akademskih studija - master, 
specijalisti~kih strukovnih i specijalisti~kih akademskih studija 
(studije drugog stepena), koji su na re`imu finansirawa iz buxeta 
Republike Srbije, u obrazovnim ustanovama ~iji je osniva~  
Republika Srbija, 

- nagra|uje u~e{}e mladih na takmi~ewima i olimpijadama znawa 
~iji je ciq afirmacija nau~nih i istra ìva~kih, odnosno umetni~kih 
sposobnosti, 

- pru`a materijalnu pomo} za redovno obrazovawe u~enika i 
studenata koji su na re`imu finansirawa iz buxeta Republike Srbije u 
obrazovnim ustanovama ~iji je osniva~ Republika Srbija, odnosno 
stru~no usavr{avawe u poznatim nau~nim i obrazovnim centrima u 
zemqi i inostranstvu. 

 
^lan 3. 

 
Osniva~ Fonda je Skup{tina Grada Kru{evca. 
^lanovi Fonda mogu biti pravna i fizi~ka lica.  

^lan 4. 
 

Fond ima svojstvo pravnog lica. 
Naziv Fonda je Fond za podsticawe razvoja mladih talenata 

Kru{evac. 
 

^lan 5. 
 
Sedi{te Fonda je u Kru{evcu, ul. Gazimestanska br. 1. 
Naziv i sedi{te Fonda se ne mogu mewati bez saglasnosti 

osniva~a. 
 

^lan 6. 
 
Fond ima pe~at okruglog oblika pre~nika 32 mm na kome je 

na srpskom jeziku }irili~nim pismom ispisan slede}i tekst: 
 
REPUBLIKA SRBIJA, FOND ZA PODSTICAWE RAZVOJA 

MLADIH TALENATA, KRU[EVAC 
 
Fond ima {tambiq pravougaonog oblika uobi~ajene dimenzije 

na kome je ispisan slede}i tekst: 
 
REPUBLIKA SRBIJA, FOND ZA PODSTICAWE RAZVOJA 

MLADIH TALENATA, BROJ, DATUM, KRU[EVAC. 
 

^lan 7. 
 
Rad Fonda je javan. 
Fond krajem kalendarske godine upu}uje zainteresovanim 

ustanovama, preduze}ima i sredstvima javnog informisawa na 
teritoriji Grada Kru{evca obave{tewe o oblicima materijalne 
pomo}i, o broju korisnika, uslovima, na~inu i postupku za 
kori{}ewe sredstava. 

 
II - SREDSTVA FONDA 
 

^lan 8. 
 
Sredstva za ostvarivawe ciqeva Fonda obezbe|uje osniva~. 
Osniva~ Fonda svojim finansijskim planom utvr|uje potreban 

iznos sredstava kojima }e u~estvovati u finansirawu rada Fonda 
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za svaku kalendarsku godinu u skladu sa procenom Upravnog 
odbora Fonda o potrebnim sredstvima za realizaciju programa 
rada u toj  godini.  

 
^lan 9. 

 
Sredstva Fonda ~ine i sredstva od poklona i legata, 

donatorstva, ~lanarine, kamate i drugi prihodi u skladu sa 
zakonom. 

 
^lan 10. 

 
Sredstva Fonda mogu se koristiti iskqu~ivo za ciqeve i 

zadatke utvr|ene Odlukom o osnivawu Fonda i ovim Pravilima. 
 
III - USLOVI ZA KORI[]EWE SREDSTAVA 
 

^lan 11. 
 
Sredstva Fonda  mogu koristiti:   
- u~enici sredwih {kola, studenti osnovnih akademskih i 

osnovnih strukovnih studija (studija prvog stepena), kao i studenti 
od druge do pete(i {este) godine osnovnih studija, i studenti 
diplomskih akademskih studija - master, specijalisti~kih strukovnih 
i specijalisti~kih akademskih studija (studija drugog stepena), koji 
su na re`imu finansirawa iz buxeta Republike Srbije, u obrazovnim 
ustanovama ~iji je osniva~  Republika Srbija,  ako su dr`avqani 
Republike Srbije  sa prebivali{tem na teritoriji Grada Kru{evca, 
izbegla i interno raseqena lica sa boravi{tem na teritoriji grada 
Kru{evca, da tokom studirawa nisu gubili godinu, da nisu u 
radnom odnosu (studenti drugog stepena), i to: 

 a) Ako ih predlo`i obrazovna ustanova u kojoj su stekli ili sti~u 
stepen obrazovawa. 

b) U~enici sredwih {kola koji su postigli odli~an uspeh tokom 
{kolovawa i u prethodnoj {kolskoj godini nadprose~ne rezultate 
osvajawem jednog od prva tri mesta ili nagrade na pojedina~nim 
republi~kim takmi~ewima, me|unarodnim takmi~ewima i 
olimpijadama znawa, iz nastavnih predmeta propisanih 
Kalendarima takmi~ewa u~enika osnovnih i sredwih {kola 
Ministarstva prosvete Republike Srbije.                                                                                   

v) Studenti prve godine osnovnih studija visokog 
obrazovawa(studije prvog stepena) koji su postigli odli~an uspeh 
tokom {kolovawa u sredwoj {koli i nadprose~ne rezultate na 
pojedina~nim republi~kim takmi~ewima, me|unarodnim 
takmi~ewima i olimpijadama znawa iz nastavnih predmeta 
propisanih Kalendarom takmi~ewa u~enika sredwih {kola 
Ministarstva prosvete Republike Srbije, osvajawem jednog od 
prva tri mesta ili nagrade u prethodnoj {kolskoj godini, ili odli~an 
uspeh tokom {kolovawa u sredwoj {koli i jedno od prva tri mesta 
na kona~noj rang listi fakulteta prilikom upisa.    

 g) Studenti osnovnih studija  visokog obrazovawa (studije 
prvog stepena) i studenti od druge godine do pete (i {este) godine 
osnovnih studija,   koji posti`u nadprose~ne rezultate u studirawu 
izra`ene visokom prose~nom ocenom najmawe 9  tokom studija, 
a nakon polo`enih svih ispita iz prethodnih godina studija 
predvi|enih planom i programom fakulteta. 

d) Studenti studija  drugog stepena - diplomskih akademskih 
studija - master, specijalisti~kih strukovnih i specijalisti~kih 
akademskih studija, koji su pokazali izuzetan uspeh u toku studija 
- prose~na ocena tokom  studija prvog stepena najmawe 9,  i 
prose~na ocena svih polo`enih ispita tokom studija drugog 
stepena  najmawe 9. 

 
Nabavka kwiga za nagra|ivawe u~enika 
 

^lan 12. 
 
Fond obezbe|uje kwige za nagra|ivawe: 
1. U~enika osnovnih i sredwih {kola koji su zavr{ili prethodni 

razred sa op{tim uspehom- odli~an; 
2. U~enika koji su iz nastavnih predmeta, na republi~kim 

takmi~ewima, me|unarodnim takmi~ewima i olimpijadama znawa 
(propisanih Kalendarima takmi~ewa u~enika osnovnih i sredwih 
{kola Ministarstva prosvete Republike Srbije),  osvojili jedno od 
prva tri mesta(nagrade).  

3. U~enika zavr{nih razreda, koji su odlukom nastavni~kog 
ve}a izabrani za "Svetosavskog u~enika". 

   
Nagra|ivawe nastavnika   
 

^lan 13. 
 
Fond obezbe|uje nagrade za nastavnike koji su u~estvovali u 

pripremi u~enika koji su na republi~kim, me|unarodnim 
takmi~ewima i olimpijadama znawa (propisanih Kalendarima 
takmi~ewa u~enika osnovnih i sredwih {kola Ministarstva prosvete 
Republike Srbije),  osvojili jedno od prva tri mesta (nagrade). 

 
U~e{}e u~enika i studenata u raznim oblicima stru~nog 

usavr{avawa u zemqi i inostranstvu 
 

^lan 14. 
 
Fond obezbe|uje deo sredstava za u~e{}e u~enika i studenata 

u raznim oblicima stru~nog usavr{avawa i to za:  
    

-  Odli~ne u~enike koji su od strane {kole upu}eni u nau~no 
istra`iva~ke centre u zemqi i inostranstvu ili na me|unarodna 
takmi~ewa i olimpijade znawa. 

-  Studente koji su na re`imu finansirawa iz buxeta Republike 
Srbije, sa prose~nom ocenom studirawa najmawe 8.5, a koji su 
upu}eni od strane fakulteta i pozvani od strane ovla{}enih  nau~no 
obrazovnih institucija i organizacija, na stru~no usavr{avawe u 
zemqi i inostranstvu. 

 
Organizovawe nagradnih putovawa u~enika u zemqi 

i inostranstvu 
 

^lan 15. 
 
Fond obezbe|uje sredstva za organizovawe nagradnih 

putovawa u~enika u zemqi i inostranstvu i to za najboqe u~enike 
koji su Odlukom nastavni~kog ve}a {kole predlo`eni za nagradno 
putovawe u omladinske, nau~ne i sportske kampove u zemqi i 
inostranstvu. 

 
IV - ORGANI FONDA I NA^IN  
        UPRAVQAWA 
 

^lan 16. 
 
Organi upravqawa Fonda su: 
- direktor, upravni i nadzorni odbor. 
 

^lan 17. 
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Direktora Fonda imenuje i razre{ava Gradsko ve}e Grada 

Kru{evca. 
Direktor Fonda imenuje se za period od 4 godine. 
 

^lan 18. 
 
Direktor Fonda: 
- zastupa Fond i potpisuje ugovore i ostala finansijska 

dokumenta u okviru realizacije odluka Upravnog odbora, 
- stara se o sprovo|ewu stavova, odluka i zakqu~aka 

Upravnog odbora, 
- obezbe|uje izvr{avawe usvojenih planova i programa rada i 

razvoja Fonda, 
- daje inicijativu za razmatrawe odre|enih pitawa na sednici 

Upravnog odbora, 
- naredbodavac je za izvr{ewe finansijskog plana Fonda, 
- obavqa i druge poslove po nalogu Upravnog odbora i 

osniva~a. 
 

^lan 19. 
 
Upravni odbor: 
- donosi sredworo~ne i godi{we planove i programe rada i 

finansijski plan Fonda, 
- predla`e osniva~u godi{wi iznos sredstava ko-jim treba da 

u~estvuje u realizaciji programa Fonda, 
- na po~etku {kolske godine donosi odluku o broju mogu}ih 

stipendista Fonda i tu odluku javno objavquje, 
- obezbe|uje realizaciju jedinstvene politike i ciqeva Fonda, 
- odgovara za izvr{avawe preuzetih materijalnih obaveza, 
- obezbe|uje evidenciju i pra}ewe rezultata u u~ewu i drugim 

vidovima aktivnosti korisnika, 
- obrazuje, prema potrebi, stalna i povremena radna tela za 

obavqawe ode|enih poslova i zadataka, 
- donosi i mewa Pravila Fonda  
- donosi Poslovnik o  radu Upravnog odbora Fonda, 
- predla`e kolektivne i individualne ~lanove za dru{tvena 

priznawa Fonda, 
- redovno informi{e osniva~a i ~lanove Fonda o svom radu i 

obave{tava sredstva javnog informisawa 
 

^lan 20. 
 

Nadzorni odbor: 
- vr{i nadzor nad poslovawem, pregleda godi{wi izve{taj i 

godi{wi obra~un, 
- o rezultatima nadzora u pisanom obliku obave{tava Upravni 

odbor i osniva~a. 
 
V -  KRITERIJUMI ZA IZBOR  
       KORISNIKA 
 
Stipendirawe 
 

^lan 21. 
 

Korisnici sredstava iz ~lana 11. Pravila Fonda mogu biti 
u~enici sredwih {kola i  osnovnih akademskih i osnovnih 
strukovnih studija (studija prvog stepena), kao i studenti od druge 
do pete(i {este)godine osnovnih studija,   i studenti diplomskih 
akademskih studija - master, specijalisti~kih strukovnih i 
specijalisti~kih akademskih studija (studija drugog stepena), koji 
su na re`imu finansirawa iz buxeta Republike Srbije, u obrazovnim 
ustanovama ~iji je osniva~  Republika Srbija,  ako su dr`avqani 

Republike Srbije  sa prebivali{tem na teritoriji grada Kru{evca, 
izbegla i interno raseqena lica sa boravi{tem na teritoriji grada 
Kru{evca, da tokom studirawa nisu gubili godinu, da nisu u 
radnom odnosu (studenti drugog stepena), pod slede}im 
uslovima: 

1. Ako ih predlo`i obrazovna ustanova u kojoj su stekli ili sti~u 
stepen obrazovawa. 

2. Da su postigli odli~an uspeh tokom {kolovawa i u 
prethodnoj {kolskoj godini jedno od prva tri mesta ili nagrade na 
pojedina~nim republi~kim, me|unarodnim takmi~ewima i 
olimpijadama znawa iz nastavnih predmeta propisanih 
Kalandarima takmi~ewa u~enika osnovnih i sredwih {kola 
Ministarstva prosvete Republike Srbije. 

3. Studenti prve godine osnovnih studija visokog obrazovawa 
(studije prvog stepena) koji su postigli odli~an uspeh tokom 
{kolovawa u sredwoj {koli i nadprose~ne rezultate na 
pojedina~nim republi~kim takmi~ewima, me|unarodnim 
takmi~ewima i olimpijadama znawa iz nastavnih predmeta 
propisanih Kalendarom takmi~ewa u~enika sredwih {kola 
Ministarstva prosvete Republike Srbije, osvajawem jednog od 
prva tri mesta ili nagrade u prethodnoj {kolskoj godini, ili odli~an 
uspeh tokom {kolovawa u sredwoj {koli i jedno od prva tri mesta 
na kona~noj rang listi fakulteta prilikom upisa.    

4. Studenti osnovnih studija visokog obrazo-vawa (studije 
prvog stepena) i studenti od druge do pete (i {este) godine 
osnovnih studija, koji posti`u nadprose~ne rezultate u studirawu 
izra`ene visokom prose~nom ocenom najmawe 9  tokom studija, 
a nakon polo`enih svih ispita iz prethodnih godina studija 
predvi|enih planom i programom fakulteta. 

5. Studenti studija  drugog stepena - diplomskih akademskih 
studija - master, specijalisti~kih strukovnih i specijalisti~kih 
akademskih studija, koji su pokazali izuzetan uspeh u toku studija 
- prose~na ocena tokom  osnovnih studija (studija prvog stepena) 
najmawe 9, i prose~na ocena svih polo`enih ispita tokom studija 
drugog stepena  najmawe 9. 

            
^lan. 22. 

 
Na osnovu raspolo`ivih sredstava u Fondu i kriterijuma ovih 

Pravila Fonda, Upravni odbor odlu~uje o izboru stipendista i 
drugih korisnika.  

 
^lan 23. 

 
Osnovicu za utvr|ivawe visine mese~nih iznosa stipendija 

utvr|uje Upravni odbor Fonda na po~etku {kolske godine. 
Izuzetno, osnovica se, u toku {kolske godine, mo`e mewati u 

zavisnosti od visine sredstava u Fondu. 
- Stipendija za u~enike sredwih {kola iznosi 100% od 

osnovice. 
- Stipendija za studente prve i druge godine iznosi 130% od 

osnovice. 
- Stipendija za studente tre}e i ~etvrte godine iznosi 150% od 

osnovice. 
- Stipendija za studente pete i {este godine i apsolvente iznosi 

165 % od osnovice. 
Isplata stipendija za apsolvente vr{i}e se do isteka 

apsolventskog sta`a, a najkasnije {est meseci od po~etka 
apsolventskog sta`a. 

Isplata stipendije po~iwe od novembra meseca teku}e godine 
i vr{i se do oktobra meseca naredne godine. 
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^lan. 24. 

 
Stipendije se ne ispla}uju u julu i avgustu. 
U~enik ili student ostvaruje pravo na nastavak stipendirawa 

ukoliko posti`e kontinuiran uspeh u toku {kolovawa.  
U~enik - stipendista Fonda du`an je da po~etkom {kolske 

godine, a najkasnije do 20-og septembra dostavi potvrdu o 
zavr{enom razredu i prose~noj oceni i (odli~an uspeh) i potvrdu o 
nastavku {kolovawa. 

Student - stipendista Fonda dostavqa potvrdu o polo`enim 
svim ispitima iz prethodne godine, sa prose~nom ocenom 
najmawe 9, najkasnije do 31. oktobra. 

Izuzetno, student koji ne polo`i sve ispite iz predhodne godine 
mo`e nastaviti kori{}ewe stipendije, ako od predlaga~a dostavi 
odgovaraju}u potvrdu o upisanoj narednoj godini studija i 
prose~noj oceni svih polo`enih ispita najmawe 9. 

                                                                                                                                                                                                                      
Nagra|ivawe u~enika kwigama 
 

^lan 25. 
 
Za osvojeno prvo mesto na op{tinskom, okru`nom i me|uokru`nom 

takmi~ewu Fond dodequje u~eniku diplomu, a za osvojeno prvo, drugo 
ili tre}e mesto na republi~kom, me|unarodnom takmi~ewu i 
olimpijadama znawa, u~eniku se dodequje diploma i kwiga, ili nov~ana 
nagrada. 

O vrsti i visini nagrade odluku donosi Upravni odbor Fonda u 
zavisnosti od raspolo`ivih sredstava. 

Nagra|uju se u~enici sa postignutim rezultatima sa takmi~ewa 
iz nastavnih predmeta propisanih Kalendarima takmi~ewa 
u~enika osnovnih i sredwih {kola Ministarstva prosvete Republike 
Srbije. 

 
^lan 26. 

 
Nagrade u~enicima za odli~an uspeh i  postignute rezultate 

na takmi~ewima uru~iva}e se na Vidovdan, 28. juna. 
^lan 27. 

 
Za "Svetosavske u~enike" osnovnih i sredwih {kola,  Fond 

obezbe|uje nagrade u kwigama. 
Nagrade za "Svetosavske u~enike" uru~iva}e se na Dan 

svetog Save, 27. januara.  
 

^lan 28. 
 
Tekst diploma utvr|uje Upravni odbor posebnom odlukom. 
           

^lan. 29. 
 
Osnovicu za utvr|ivawe visine nagrada nastavnicima koji su sa 

u~enicima u~estvovali na republi~kim i me|unarodnim 
takmi~ewima i olimpijadama znawa, a koji su ostvarili plasman od 
prva tri mesta, utvr|uje Upravni odbor Fonda prilikom dono{ewa 
odluke o nagra|ivawu. 

Za osvojeno prvo, drugo i tre}e mesto (nagradu) na 
republi~kom takmi~ewu, dodequje se nagrada u visini od 100% 
od osnovice; 

Za osvojeno prvo, drugo i tre}e mesto (nagradu) na 
me|unarodnom takmi~ewu, i olimpijadama znawa, dodequje se 
nagrada u visini od 150% od osnovice; 

Nastavnicima sredwih stru~nih {kola, koji su direktno 
u~estvovali na republi~kim takmi~ewima, vrednost nagrade iznosi 
50% od iznosa utvr|enih stavom 2  ovog ~lana.  

 
VI - NA^IN IZBORA KORISNIKA 
 

^lan 30. 
 
Izbor stipendiste Fonda obavqa se konkursom. Odluku o 

raspisivawu konkursa donosi Upravni odbor Fonda. 
Konkurs se objavquje u jednom od dnevnih listova, putem 

jedinstvenog plakata i na sajtu Grada Kru{evca. 
 

^lan 31. 
 
Konkurs sadr`i: 
- uslove za sve kategorije kandidata, 
- potrebna dokumenta 
- na~in konkurisawa, 
 -rok za podno{ewe predloga kandidata sa potpunom 

konkursnom dokumentacijom, 
- rok do koga }e kandidati biti obave{teni o rezultatima 

konkursa, 
- broj stipendija i strukturu obrazovnih profila. 
 

^lan 32. 
 
Rok za prijavqivawe na konkurs kandidata sa potpunom 

dokumentacijom je do kraja trajawa konkursa. 
Rok do koga }e kandidati biti obave{teni o rezultatima 

konkursa je 15 dana od dana zavr{etka konkursa. 
^lan 33. 

 
Ne}e se priznati pravo iz ~l. 2. Pravila Fonda ili }e ono biti 

ukinuto i ako podnosilac ispuwava ostale uslove iz ~lana 11. 
Pravila u slede}im slu~ajevima: 

- ako iznosi ili pronosi {to god neistinito {to mo`e na{koditi 
~asti i ugledu Fonda, 

- ako putem {tampe, radija, televizije i drugih sredstava javnog 
informisawa, na javnom skupu ili na drugi na~in izlo`i poruzi rad 
Fonda. 

Odluku o ukidawu ili uskra}ivawu prava donosi Upravni odbor. 
 

^lan 34. 
 
Nepotpune predloge stru~na slu`ba Fonda  vra}a na dopunu. 

Rok za dopunu je do kraja trajawa konkursa. 
Ako podnosioci u predvi|enom roku ne izvr{e tra`enu dopunu, 

wihovi predlozi ne}e se uzeti u razmatrawe. 
 

^lan 35. 
 
Korisnik stipendije gubi status stipendiste Fonda i stipendiju 

ako se utvrdi: 
- da podaci koji su navedeni kao osnov za ostvarivawe prava 

na stipendiju ne odgovaraju ~iweni~nom stawu, 
- ako prestane da ispuwava uslove iz ~l. 11.  Pravila Fonda, 
- ako ne dostavi potvrdu, shodno ~lanu 24. Pravila Fonda, 
- po diplomirawu, odnosno do kraja apsolventskog sta`a, a 

najkasnije 6 meseci od po~etka apsolventskog sta`a. 
Korisnik stipendije koji izgubi status stipendiste Fonda pod 

uslovima iz stava 1 alineja 1 ovog ~lana du`an je da vrati ceo 
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iznos primqene stipendije, po odredbama Zakona o obligacionim 
odnosima. 

U slu~aju prekida studirawa, diplomirawa ili nastupawa drugih 
okolnosti koji su od uticaja na ostvarivawe prava na stipendiju, 
stipendista je du`an da u roku od 15 dana obavesti stipenditora. 

 
^lan 36. 

 
Prilikom potpisivawa Ugovora o stipendi-rawu, roditeqi 

maloletnih stipendista daju posebnu izjavu pod materijalnom i 
krivi~nom odgovorno{}u o istinitosti podataka koji su od uticaja na 
ostvarivawe prava na stipendiju. 

 
^lan 37. 

 
Tuma~ewe ovih Pravila daje Upravni odbor Fonda. 
 

^lan 38. 

 
Stupawem na snagu ovih Pravila prestaje da va`i Pravilnik 

Fonda za podsticawe razvoja mladih talenata Kru{evac ("Slu`beni 
list op{tine Kru{evac" broj  6/2007). 

 
^lan 39. 

 
Ova Pravila primewiva}e se nakon dobijawa saglasnosti od 

strane Gradskog ve}a.  
 

^lan 40. 
 
Pravila objaviti u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

Broj: 80                                    Predsednik 
Datum:  24.09.2008.god.                      Upravnog odbora 

            Rade Mrki}, s.r. 
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