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Na osnovu ~lana 6. Zakona o buxetskom sistemu ("Slu`beni glasnik RS", broj  54/2009 i 73/2010), ~lana 

32. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", broj 129/2007) i ~lana 19. Statuta grada 
Kru{evca, ("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/2008), 

Skup{tina grada Kru{evca na sednici od 27.12.2010.  godine donela je  
  

O D L U K U  
O BUXETU GRADA KRU[EVCA ZA 2011. GODINU  

 
 

I OP[TI DEO 
 

^lan 1. 
 

Primawa i izdaci buxeta grada Kru{evca i primawa i izdaci iz dodatnih izvora buxetskih korisnika 
za 2011. godinu,  utvr|eni su u slede}im iznosima i to: 

 

OPIS 
[ifra 

ekonomske 
klasifikacije

Plan - 
sredstva iz 

buxeta 

Plan- 
sredstva iz  

dodatnih 
prihoda 

Ukupno plan

 
1 2 3 4 5 

UKUPNI  PRIHODI I  PRIMAWA OD  
PRODAJE  NEFINANSIJSKE IMOVINE  2.059.110.700 307.545.390 2.366.656.090
1. Poreski prihodi 71 1.293.050.700 12.000.000 1.305.050.700
     1.1. Porez na dohodak,  dobit и капиталне
            добитке  
            (osim od samodoprinosa) 711 894.850.000   894.850.000
     1.2. Samodoprinosi 711180 100.000 12.000.000 12.100.000
     1.3. Porez na fond zarada 712   
     1.4. Порез на имовину 713 265.490.700  265.490.700
     1.5. Порез на добра и услуге (osim naknada 
koje se koriste preko Buxetskog fonda),  
u ~emu:  714 30.110.000   30.110.000

 - pojedine vrste prihoda sa odre|enom  
    namenom (namenski prihodi) 

714514, 714516, 
714543, 714545, 
714547, 714548, 
714549, 714552, 
714562 47.500.000   47.500.000

     1.6. Ostali poreski prihodi 716 55.000.000   55.000.000
2. Neporeski prihodi (osim naknada koje se  
    koriste preko Buxetskog fonda), u ~emu: 74 56.700.000 99.431.490 156.131.490

- pojedine vrste prihoda sa odre|enom 
  namenom (namenski prihodi) 

741522, 741532, 
741534, 741536, 
742142, 742143, 
742253, 743324 301.325.000   301.325.000

3. Donacije 731+732 2.902.400 2.902.400
4. Transferi 733  408.035.000 48.100.000 456.135.000
5. Memorandumske stavke za refundaciju
    rashoda 771   14.856.000 14.856.000



 502                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

1 2 3 4 5 
6. Memorandumske stavke za refundaciju  
    rashoda 772   200.000 200.000
7. Transferi izme|u buxetskih korisnika na
    istom nivou 781   3.115.500 3.115.500

8. Пrimawa od prodaje nefinansijske imovine 8   126.940.000 126.940.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 
NABAVKU NEFINANSIJSKE I 
FINANSIJSKE IMOVINE 

  
2.295.300.000 382.572.090 2.677.872.090

 
1. Teku}i rashodi 4 2.058.803.000 327.556.490 2.386.359.490
     1.1. Rashodi za zaposlene 41 672.656.500 160.936.990 833.593.490
     1.2. Kori{}ewe roba i usluga 42 573.212.000 129.675.000 702.887.000
     1.3. Amortizacija i upotreba sredstava za 
            rad 43   5.924.000 5.924.000
     1.4.  Otplata kamata 44 17.000.000 17.000.000
     1.5. Subvencije 45 285.825.000 21.500.000 307.325.000

     1.6. Socijalna za{tita iz buxeta 47 27.581.000 2.816.000 30.397.000
     17.  Ostali rashodi 48+49 205.833.500 3.704.500 209.538.000
2. Transferi 463 265.070.000   265.070.000
3. Dotacije i transferi 465 11.625.000 3.000.000 14.625.000
4. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 236.497.000 55.015.600 291.512.600
5. Izdaci za nabavku finansijske imovine 
    (osim 6211) 62     
 
PRIMAWA OD PRODAJE FINANSIJSKE 
IMOVINE I ZADU@IVAWA  

  
220.770.000  220.770.000

1. Primawa po osnovu otplate kredita i  
    prodaje finansijske imovine 92 

770.000  770.000
2. Zadu`ivawe  91 220.000.000  220.000.000
     2.1. Zadu`ivawe kod doma}ih kreditora 911 220.000.000 220.000.000
     2.2. Zadu`ivawe kod stranih kreditora 912
 
OTPLATA DUGA I NABAVKA 
FINANSIJSKE IMOVINE 

  
2.200.000  2.200.000

3. Otplata duga 61 2.200.000  2.200.000

     3.1. Otplata duga doma}im kreditorima 611 2.200.000   2.200.000
     3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612     
     3.3. Otplata duga po garancijama 613
4. Nabavka finansijske imovine 6211
 
A. RA^UN PRIHODA I PRIMAWA,  
    RASHODA I IZDATAKA  

  
      

Ukupni prihodi i primawa ostvareni po 
osnovu prodaje nefinansijske imovine   2.059.110.700 307.545.390 2.366.656.090
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku 
nefinansijske imovine   2.295.300.000 382.572.090 2.677.872.090
Buxetski suficit/deficit   -236.189.300 -75.026.700 -311.216.000
Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 
za nabavku doma}ih hartija od vrednosti)    
Ukupni fiskalni suficit/deficit   -236.189.300 -75.026.700 -311.216.000
 
B. RA^UN FINANSIRAWA         
Primawa od zadu`ivawa   220.000.000  220.000.000
Primawa od prodaje finansijske imovine   770.000  770.000
Izdaci za nabavku finansijske imovine (za 
nabavku doma}ih hartija od vrednosti)    
Izdaci za otplatu glavnice duga 2.200.000  2.200.000
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Neto finansirawe 218.570.000  218.570.000
Ukupan fiskalni suficit/deficit + neto 
finansirawe -17.619.300 -75.026.700 -92.646.000
 
NERASPORE\ENI VI[AK PRIHODA IZ 
RANIJIH GODINA (klasa 3, izvor 
finansirawa 13) 3 17.619.300 75.026.700 92.646.000
 
NEUTRO[ENA SREDSTVA OD 
PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH 
GODINA (klasa 3, izvor finansirawa 14) 3  
 
NEUTRO[ENA SREDSTVA NA KRAJU 
PERIODA KOJA SE NALAZE NA 
TEKU]IM RA^UNIMA  

 
 

^lan 2. 
 

  Buxet grada Kru{evca za 2011. godinu sastoji se od: 
 
 1) Ukupnih primawa, koja ~ine: preneta neutro{ena sredstva iz prethodne godine, ukupna 
primawa buxeta Grada za 2011. godinu i ostali izvori nov~anih sredstava. 
 
 Ukupna primawa utvr|uju se u iznosu od 2.680.072.090 dinara, a ostvari}e se iz: 
 - prenetih neutro{enih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 92.646.000 dinara, koja se 
sastoje od neraspore|enog vi{ka prihoda iz prethodne godine sa ra~una izvr{ewa buxeta u iznosu od 
17.619.300 dinara i prenetih neutro{enih sredstava sa ra~una sopstvenih sredstava buxetskih korisnika 
u iznosu od 75.026.700  dinara; 
 - ustupqenih i izvornih primawa buxeta Grada u iznosu od 2.059.110.700 dinara, koja se sastoje od 
ustupqenih i izvornih primawa buxeta u iznosu od 1.651.075.700 dinara i transfernih sredstava iz 
buxeta Republike Srbije u iznosu od 408.035.000  dinara; 
 - primawa ostvarenih od prodaje subjekata privatizacije u iznosu od 770.000 dinara; 
 - primawa od zadu`ivawa od poslovnih banaka u zemqi u iznosu od 220.000.000 dinara i 
 - primawa iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika buxetskih  
sredstava u ukupnom iznosu od 307.545.390 dinara. 
 
 2) Ukupnih izdataka buxeta, koji se utvr|uju u ukupnom iznosu od 2.680.072.090 dinara  
 
 3) Buxetskog deficita, utvr|enog metodologijom GFS - Statistike dr`avnih finansija koju je 
propisao MMF, u iznosu od 236.189.300 dinara. 
 Buxetski deficit u iznosu od 236.189.300 dinara finansira}e se iz primawa od zadu`ivawa od 
poslovnih banaka u zemqi u iznosu od 220.000.000 dinara umaweno za izdatke za otplatu glavnice duga u 
iznosu od 2.200.000 dinara,  primawa ostvarenih od prodaje subjekata privatizacije u iznosu od 770.000 
dinara i prenetih neutro{enih sredstava iz prethodne godine sa ra~una izvr{ewa buxeta u iznosu od 
17.619.300 dinara. 
 
 4) Deficita iz dodatnih izvora buxetskih korisnika, utvr|enog metodologijom GFS - Statistike 
dr`avnih finansija koju je propisao MMF, u iznosu od 75.026.700 dinara. 
 Deficit iz dodatnih izvora buxetskih korisnika u iznosu od 75.026.700 dinara finansira}e se iz 
prenetih neutro{enih sredstava iz prethodne godine na ra~unima buxetskih korisnika na kojima se 
evidentiraju prihodi iz dodatnih izvora. 
 
 
 
 
 1.        Plan prihoda Buxeta za 2011. godinu                                           Trezor   
 



 504                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

Konto Naziv konta Sredstva iz 
buxeta 

Sredstva iz 
dodatnih 
prihoda  

Ukupna 
sredstva 

Struktura 
ukupnih 

sredstava
u % 

 

1 2 3 4 5 6 
311519 Ostali izvori nov~anih sredstava 

(za obra~unatu amortizaciju) 5.936.200
 

5.936.200 0,22%
311712 Preneta neutro{ena sredstva za 

posebne namene (od igara na sre}u za 
projekat "Socijalno uslu`ni centar") 1.143.900 1.143.900 0,04%

311712 Preneta neutro{ena sredstva za 
posebne namene (Fond solidarne 
stambene izgradwe za  izgradwu WC-a  
u Arheolo{kom parku) 4.194.092 4.194.092 0,16%

311712 Preneta neutro{ena sredstva za 
posebne namene (Ministarstvo 
kulture za projekte Muzeja) 532.274 532.274 0,02%

311712 Preneta neutro{ena sredstva za pose-
bne namene (Ministarstvo kulture za 
mati~ne funkcije Biblioteke) 203.444 203.444 0,01%

311712 Preneta neutro{ena sredstva za 
posebne namene (IPA predpristupni 
fondovi Evropske unije za realizaciu 
projekta EXCHANGE III ) 19.000.000 19.000.000 0,71%

311712 Preneta neutro{ena sredstva za 
posebne namene (Ministarstvo za 
dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu 
za sanaciju mosta na lokalnom putu 
Veliki [iqegovac - Belasica)  1.499.990 1.499.990 0,06%

311712 Preneta neutro{ena sredstva za 
posebne namene (UNHCR - gra|evinski 
grantovi za pomo} izbeglim i interno 
raseqenim licima) 1.500.000 1.500.000 0,06%

311713 Preneta neutro{ena sredstva za 
stambenu izgradwu 11.140.500 11.140.500 0,42%

321311 Neraspore|eni vi{ak prihoda i 
primawa iz ranijih godina 10.045.600 37.450.000 47.495.600 1,77%

  Ukupno preneta sredstva: 17.619.300 75.026.700 92.646.000 3,46%   
711000 Porez na dohodak, dobit i kapitalne 

dobitke  
711110 Porez na zarade 660.000.000 660.000.000 24,63%
711120 Porez na prihode od samostalnih 

delatnosti 92.000.000 92.000.000 3,43%
711140 Porez na prihode od imovine 61.800.000 61.800.000 2,31%
711160 Porez na prihode od osigurawa lica 50.000 50.000 
711180 Samodoprinosi 100.000 12.000.000 12.100.000 0,45%
711190 Porez na druge prihode 81.000.000 81.000.000 3,02%
  Ukupno 711000: 894.950.000 12.000.000 906.950.000 33,84%
713000 Porez na imovinu     
713120 Porez na imovinu 150.000.000 150.000.000 5,60%
713310 Porez na nasle|e i poklon 10.000.000 10.000.000 0,37%
713420 Porez na kapitalne transakcije 105.490.700 105.490.700 3,94%

  Ukupno 713000: 265.490.700 265.490.700 9,91%   
714000 Porez na dobra i usluge     
714430 Komunalna taksa za kori{}ewe 

reklamnih panoa  110.000 110.000 
714510 Porezi, takse i naknade na motorna 

vozila 55.000.000 55.000.000 2,05%
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714540 Naknade za kori{}ewe dobara od 

op{teg interesa 8.700.000 8.700.000 0,32%
714550 Koncesione naknade i boravi{ne takse 7.000.000 7.000.000 0,26%
714560 Op{tinske i gradske naknade 6.800.000 6.800.000 0,25%

  Ukupno 714000: 77.610.000 77.610.000 2,90%  
716000 Drugi porezi   
716110 Komunalna taksa na firmu 55.000.000 55.000.000 2,05%

  Ukupno 716000: 55.000.000 55.000.000 2,05%  
732000 Donacije od me|unarodnih organizacija  
732140 Teku}e donacije od me|unarodnih 

organizacija u korist nivoa gradova  2.752.400 2.752.400 0,10%
732240 Kapitalne donacije od me|unarodnih 

organizacija u korist nivoa gradova  150.000 150.000 0,01%
  Ukupno 732000: 2.902.400 2.902.400 0,11%   

733000 Transferi od drugih nivoa vlasti     
733141 Nenamenski transfer od Republike u 

korist nivoa gradova 408.035.000  408.035.000 15,22%
733142 Drugi teku}i transferi od Republike 

u korist nivoa gradova 48.048.000 48.048.000 1,79%
733241 Kapitalni namenski transferi, u 

u`em smislu, od Republike u korist 
novoa gradova 52.000 52.000

  Ukupno 733000: 408.035.000 48.100.000 456.135.000 17,02%   
741000 Prihodi od imovine   
741140 Kamate na sredstva konsolidovanog

ra~una trezora grada 11.500.000 11.500.000 0,43%
741520 Naknada za kori{}ewe {umskog i 

poqoprivrednog zemqi{ta 150.000  150.000 0,01%
741530 Naknada za kori{}ewe prostora i 

gra|evinskog zemqi{ta 125.700.000  125.700.000 4,69%
  Ukupno 741000: 137.350.000  137.350.000 5,12%   

742000 Prihodi od prodaje dobara i usluga     
742140 Prihodi od prodaje dobara ili usluga  

od strane tr`i{nih organizacija u 
korist nivoa gradova 35.875.000 36.978.490 72.853.490 2,72%

742240 Takse u korist nivoa gradova (gradske 
administrativne takse) 10.000.000  10.000.000 0,37%

742250 Takse u korist nivoa op{tina (Naknada 
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta) 135.000.000  135.000.000 5,04%

742340 Prihodi buxeta grada od sporedne 
prodaje dobra i usluge koje vr{e 
dr`avne netr`i{ne jedinice

  
19.807.000 19.807.000 0,74%

742370 Prihodi indirektnih korisnika 
buxetskih sredstava koji se ostvaruju 
dodatnim aktivnostima 

 
6.000.000 6.000.000 0,22%

  Ukupno 742000: 180.875.000 62.785.490 243.660.490 9,09%   
743000 Nov~ane kazne i oduzeta imovinska 

korist      
743320 Prihodi od nov~anih kazni za 

saobra}ajne prekr{aje 14.600.000  14.600.000 0,54%
743340 Prihodi od nov~anih kazni za 

prekr{aje u korist nivoa gradova 200.000  200.000 0,01%
  Ukupno 743000: 14.800.000  14.800.000 0,55%   

744000 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i 
pravnih lica     
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744140 Teku}i  dobrovoqni transferi od 

fizi~kih i pravnih lica u korist 
nivoa gradova 20.046.000 20.046.000 0,75%

744240 Kapitalni  dobrovoqni transferi od 
fizi~kih i pravnih lica u korist 
nivoa gradova 4.000.000 4.000.000 0,15%

  Ukupno 744000: 24.046.000 24.046.000 0,90%   
745000 Me{oviti i neodre|eni prihodi     
745140 Me{oviti i neodre|eni prihodi u 

korist nivoa gradova  25.000.000 12.600.000 37.600.000 1,40%
  Ukupno 745000: 25.000.000 12.600.000 37.600.000 1,40%   

771000 Memorandumske stavke za refundaciju 
rashoda    

   
771110 Memorandumske stavke za refundaciju 

rashoda 14.856.000 14.856.000 0,55%
  Ukupno 771000: 14.856.000 14.856.000 0,55%   

772000 Memorandumske stavke za refundaciju 
rashoda iz prethodne godine     

772110 Memorandumske stavke za refundaciju 
rashoda iz prethodne godine 200.000 200.000 0,01%

  Ukupno 772000: 200.000 200.000 0,01%   
781000 Transferi izme|u buxetskih 

korisnika na istom nivou     
781110 Transferi izme|u buxetskih 

korisnika na istom nivou 3.115.500 3.115.500 0,12%
  Ukupno 781000: 3.115.500 3.115.500 0,12%   

811000 Primawa od prodaje nepokretnosti     
811120 Primawa od prodaje nepokretnosti u 

korist nivoa Republike (primawa od 
otkupa stanova) 1.000.000 1.000.000 0,04%

  Ukupno 811000: 1.000.000 1.000.000 0,04%   
822000 Primawa od prodaje zaliha 

proizvodwe    
   

822140 Primawa od prodaje zaliha 
proizvodwe u korist nivoa gradova 117.800.000 117.800.000 4,40%

  Ukupno 822000: 117.800.000 117.800.000 4,40%   
823000 Primawa od prodaje robe za daqu 

prodaju     
823140 Primawa od prodaje robe za daqu 

prodaju u korist nivoa gradova 8.140.000 8.140.000 0,30%
  Ukupno 823000: 8.140.000 8.140.000 0,30%   

911000 Primawa od doma}ih zadu`ivawa     
911440 Primawa od zadu`ivawa od poslovnih 

banaka u zemqi u korist nivoa gradova 220.000.000 220.000.000 8,21%
  Ukupno 911000: 220.000.000 220.000.000 8,21%   

921000 Primawa od prodaje doma}e 
finansijske imovine     

921940 Primawa od prodaje doma}ih akcija i 
ostalog kapitala u korist nivoa 
gradova 770.000 770.000 0,03%

  Ukupno 921000: 770.000 770.000 0,03%
  UKUPNI PRIHODI: 2.297.500.000 382.572.090 2.680.072.090 100,00%

       2.        Plan rashoda Buxeta za 2011. godinu                             Trezor 
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Konto Naziv konta Trezor 
(Buxet) 

Izdaci iz 
dodatnih 
prihoda  

Ukupni 
izdaci 

Struktura 
ukupnih 

izdataka u 
% 

 

1 2 3 4 5 6    
411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 

(zarade)    
   

411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 547.865.000 111.490.000 659.355.000 24,60%
  Ukupno 411000: 547.865.000 111.490.000 659.355.000 24,60%   

412000 Socijalni doprinosi na teret 
poslodavca    

   
412100 Doprinos za penzijsko i  invalidsko 

osigurawe 60.235.000 12.989.000 73.224.000 2,73%
412200 Doprinos za zdravstveno osigurawe 33.704.000 6.904.000 40.608.000 1,52%
412300 Doprinos za nezaposlenost 4.106.000 845.500 4.951.500 0,18%

  Ukupno 412000: 98.045.000 20.738.500 118.783.500 4,43%   
413000 Naknade u naturi     
413100 Naknade u naturi 8.866.500 1.992.490 10.858.990 0,41%

  Ukupno 413000: 8.866.500 1.992.490 10.858.990 0,41%   
414000 Socijalna davawa  zaposlenima      
414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na teret fondova 600.000 15.926.000 16.526.000 0,62%
414300 Otpremnine i pomo}i 6.010.000 2.240.000 8.250.000 0,31%
414400 Pomo} u medicinskom le~ewu zaposle-

nog ili ~lanova u`e porodice i druge 
pomo}i zaposlenom 1.200.000 655.000 1.855.000 0,07%

  Ukupno 414000: 7.810.000 18.821.000 26.631.000 0,99%   
415000 Naknade tro{kova za zaposlene     
415100 Naknade tro{kova za zaposlene 1.699.000 1.699.000 0,06%

  Ukupno 415000:  1.699.000 1.699.000 0,06%   
416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni 

rashodi    
   

416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni 
rashodi 2.320.000 6.196.000 8.516.000 0,32%

  Ukupno 416000: 2.320.000 6.196.000 8.516.000 0,32%   
417000 Odborni~ki dodatak       
417100 Odborni~ki dodatak 7.750.000  7.750.000 0,29%

  Ukupno 417000: 7.750.000  7.750.000 0,29%   
421000 Stalni tro{kovi     
421100 Tro{kovi platnog prometa i 

bankarskih usluga 5.658.000 2.262.000 7.920.000 0,30%
421200 Energetske usluge 115.971.798 7.166.500 123.138.298 4,59%
421300 Komunalne usluge 100.687.000 1.969.000 102.656.000 3,83%
421400 Usluge komunikacija 8.992.000 3.326.500 12.318.500 0,46%
421500 Tro{kovi osigurawa 6.455.000 1.400.000 7.855.000 0,29%
421600 Zakup  imovine i opreme 974.000 845.000 1.819.000 0,07%
421900 Ostali tro{kovi 815.000 1.065.000 1.880.000 0,07%

  Ukupno 421000: 239.552.798 18.034.000 257.586.798 9,61%   
422000 Tro{kovi putovawa       
422100 Tro{kovi slu`benih putovawa u 

zemqi 3.988.000 6.966.000 10.954.000 0,41%
422200 Tro{kovi slu`benih putovawa u 

inostranstvo 1.168.000 3.278.000 4.446.000 0,17%
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422300 Tro{kovi putovawa u okviru redovnog 

rada 414.738 83.000 497.738 0,02%
422900 Ostali tro{kovi transporta 120.000 245.000 365.000 0,01%

  Ukupno 422000: 5.690.738 10.572.000 16.262.738 0,61%   
423000 Usluge po ugovoru     
423100 Administrativne usluge 342.000 366.000 708.000 0,03%
423200 Kompjuterske usluge 2.255.000 1.716.000 3.971.000 0,15%
423300 Usluge obrazovawa i usavr{avawa 

zaposlenih 8.285.000 1.308.500 9.593.500 0,36%
423400 Usluge informisawa 11.185.000 2.723.000 13.908.000 0,52%
423500 Stru~ne usluge 21.383.789 10.975.000 32.358.789 1,21%
423600 Usluge za doma}instvo i ugostiteqstvo 2.205.819 580.000 2.785.819 0,10%
423700 Reprezentacija 3.735.000 2.695.500 6.430.500 0,24%
423900 Ostale op{te usluge 1.020.000 7.485.000 8.505.000 0,32%

  Ukupno 423000: 50.411.608 27.849.000 78.260.608 2,92%   
424000 Specijalizovane usluge       
424100 Poqoprivredne usluge 5.500.000 5.500.000 0,21%
424200 Usluge obrazovawa, kulture i sporta 3.000.000 1.150.000 4.150.000 0,15%
424300 Medicinske usluge 8.845.000 305.000 9.150.000 0,34%
424500 Usluge odr`avawa prirodnih 

povr{ina 53.400.000 53.400.000 1,99%
424600 Usluge o~uvawa `ivotne sredine, 

nauke i geodetske usluge 1.100.000 475.000 1.575.000 0,06%
424900 Ostale specijalizovane usluge 48.605.000 22.042.400 70.647.400 2,64%

  Ukupno 424000: 120.450.000 23.972.400 144.422.400 5,39%   
425000 Teku}e popravke i odr`avawe           
425100 Teku}e popravke i odr`avawe zgrada i 

objekata 109.868.000 20.545.100 130.413.100 4,87%
425200 Teku}e popravke i odr`avawe opreme 4.559.000 2.408.500 6.967.500 0,26%

  Ukupno 425000: 114.427.000 22.953.600 137.380.600 5,13%   
426000 Materijal       
426100 Administrativni materijal 15.900.856 2.174.500 18.075.356 0,67%
426200 Materijali za poqoprivredu  20.000 20.000 
426300 Materijali za obrazovawe i 

usavr{avawe zaposlenih 1.782.000 756.000 2.538.000 0,09%
426400 Materijali za saobra}aj 6.040.000 3.285.000 9.325.000 0,35%
426500 Materijali za o~uvawe `ivotne 

sredine i nauku  
426600 Materijali  za obrazovawe, kulturu i 

sport 5.611.000 2.267.500 7.878.500 0,29%
426700 Medicinski i laboratorijski 

materijali 90.000 90.000 
426800 Materijali za odr`avawe higijene i 

ugostiteqstvo 13.046.000 16.099.500 29.145.500 1,09%
426900 Materijali za posebne namene 300.000 1.601.500 1.901.500 0,07%

  Ukupno 426000: 42.679.856 26.294.000 68.973.856 2,57%   
431000 Amortizacija nekretnina i opreme        
431100 Amortizacija zgrada i gra|evinskih 

objekata   4.155.000 4.155.000 0,16%
431200 Amortizacija opreme   1.695.000 1.695.000 0,06%
431300 Amortizacija ostalih nekretnina i 

opreme   74.000 74.000 
  Ukupno 431000: 5.924.000 5.924.000 0,22%

441000 Otplata doma}ih kamata          
441400 Otplata kamate doma}im poslovnim 17.000.000 17.000.000 0,63%



28.12.2010.                                SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                  509 
 

 

1 2 3 4 5 6 
bankama 

  Ukupno 441000: 17.000.000  17.000.000 0,63%  
451000 Subvencije javnim  nefinansijskim 

preduze}ima i organizacijama    
  

451100 Teku}e subvencije javnim nefinansij-
skim preduze}ima i organizacijama 89.300.000 3.500.000 92.800.000 3,46%

451200 Kapitalne subvencije javnim nefinan-
sijskim preduze}ima i organizacijama 165.450.000 18.000.000 183.450.000 6,84%

  Ukupno 451000: 254.750.000 21.500.000 276.250.000 10,31%   
454000 Subvencije privatnim preduze}ima     
454100 Teku}e subvencije privatnim 

preduze}ima 31.075.000  31.075.000 1,16%
  Ukupno 454000: 31.075.000  31.075.000 1,16%   

463000 Transferi ostalim nivoima vlasti       
463100 Teku}i transferi ostalim nivoima 

vlasti 229.177.000  229.177.000 8,55%
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima 

vlasti 35.893.000  35.893.000 1,34%
  Ukupno 463000: 265.070.000  265.070.000 9,89%   

465000 Ostale dotacije i transferi       
465100 Ostale teku}e dotacije i transferi 8.825.000 3.000.000 11.825.000 0,44%
465200 Ostale kapitalne dotacije i 

transferi 2.800.000  2.800.000 0,10%
  Ukupno 465000: 11.625.000 3.000.000 14.625.000 0,55%   

472000 Naknade za socijalnu za{titu iz 
buxeta    

   
472300 Naknade iz buxeta za decu i porodicu 13.500.000  13.500.000 0,50%
472700 Naknade iz buxeta za obrazovawe, 

kulturu, nauku i sport 13.991.000 1.266.000 15.257.000 0,57%
472800 Naknade iz buxeta za stanovawe i 

`ivot 90.000 1.500.000 1.590.000 0,06%
472900 Ostale naknade iz buxeta 50.000 50.000

  Ukupno 472000: 27.581.000 2.816.000 30.397.000 1,13%   
481000 Dotacije nevladinim organizacijama     
481100 Dotacije neprofitnim organizacijama 

koje pru`aju pomo} doma}instvima 14.135.000 580.000 14.715.000 0,55%
481900 Dotacije ostalim neprofitnim 

institucijama 151.417.500 1.900.000 153.317.500 5,72%
  Ukupno 481000: 165.552.500 2.480.000 168.032.500 6,27%   

482000 Porezi, obavezne takse i kazne       
482100 Ostali porezi 600.000 430.000 1.030.000 0,04%
482200 Obavezne takse 906.000 544.500 1.450.500 0,05%

  Ukupno 482000: 1.506.000 974.500 2.480.500 0,09%   
483000 Nov~ane kazne i penali po re{ewu 

sudova     
483100 Nov~ane kazne i penali po re{ewu 

sudova 9.650.000 200.000 9.850.000 0,37%
  Ukupno 483000: 9.650.000 200.000 9.850.000 0,37%

484000 Naknada {tete za povrede ili {tetu 
nastalu usled elementarnih nepogoda 
ili drugih prirodnih uzroka 

      

   
484100 Naknada {tete za povrede ili {tetu 

nastalu usled elementarnih nepogoda 
 

50.000 50.000  
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  Ukupno 484000: 50.000 50.000     

499000 Sredstva rezerve     
499110 Stalna rezerva 8.000.000 8.000.000 0,30%
499120 Teku}a rezerva 21.125.000 21.125.000 0,79%

  Ukupno 499000: 29.125.000 29.125.000 1,09%   
511000 Zgrade i gra|evinski objekti       
511200 Izgradwa zgrada i objekata 161.650.000 10.000.000 171.650.000 6,40%
511300 Kapitalno odr`avawe zgrada i 

objekata 53.100.000 19.490.600 72.590.600 2,71%
511400 Projektno planirawe 1.675.000 1.300.000 2.975.000 0,11%

  Ukupno 511000: 216.425.000 30.790.600 247.215.600 9,22%   
512000 Ma{ine i oprema       
512100 Oprema za saobra}aj 3.900.000 1.000.000 4.900.000 0,18%
512200 Administrativna oprema 10.230.000 2.718.000 12.948.000 0,48%
512600 Oprema za obrazovawe, nauku, kulturu 

i sport 579.000 1.847.000 2.426.000 0,09%
512800 Oprema za javnu bezbednost 190.000 20.000 210.000 0,01%

  Ukupno 512000: 14.899.000 5.585.000 20.484.000 0,76%   
515000 Nematerijalna imovina      
515100 Nematerijalna imovina 5.173.000 540.000 5.713.000 0,21%

  Ukupno 515000: 5.173.000 540.000 5.713.000 0,21%   
522000 Zalihe proizvodwe       
522100 Zalihe materijala  14.000.000 14.000.000 0,52%

  Ukupno 522000: 14.000.000 14.000.000 0,52%   
523000 Zalihe robe za daqu prodaju      
523100 Zalihe robe za daqu prodaju 3.100.000 3.100.000 0,12%

  Ukupno 523000: 3.100.000 3.100.000 0,12%   
541000 Zemqi{te     
541100 Zemqi{te 1.000.000 1.000.000 0,04%

  Ukupno 541000: 1.000.000 1.000.000 0,04%   
611000 Otplata glavnice doma}im 

kreditorima     
   

611400 Otplata glavnice doma}im poslovnim 
bankama 2.200.000  2.200.000 0,08%

  Ukupno 611000: 2.200.000 2.200.000 0,08%

  UKUPNI RASHODI: 2.297.500.000 382.572.090 2.680.072.090 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  POSEBAN DEO 
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 Sredstva iz buxeta u iznosu od 2.297.500.000 dinara iskazana u koloni 9 - Izdaci iz buxeta i 
sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika buxeta u iznosu od 
382.572.090 dinara iskazana u koloni 10 - Izdaci iz dodatnih prihoda korisnika, raspore|uju se po 
korisnicima i vrstama izdataka, i to: 
 
Plan rashoda Buxet za 2011. godinu 
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Izdaci iz 
buxeta 

 
Izdaci iz 
dodatnih 
prihoda  

Ukupni 
izdaci 

Struk
tura 

ukupn
ih 

izdata
ka u %

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        
1 1 00 10006    SKUP[TINA GRADA       
    111 

  
Izvr{ni i zakonodavni 
organi          

     1 411100 Plate,  dodaci i naknade 
zaposlenih 3.870.000  3.870.000  0,14%

     2 412100 Doprinos za penzijsko i 
invalidsko osigurawe 426.000  426.000  0,02%

     3 412200 Doprinos za zdravstveno 
osigurawe 238.000  238.000  0,01%

     4 412300 Doprinos za 
nezaposlenost 29.000  29.000  

     5 413100 Naknade u naturi 8.500  8.500  
     6 417100 Odborni~ki dodatak 7.750.000  7.750.000  0,29%
     7 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 31.000  31.000  
     8 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 550.000  550.000  0,02%
     9 423500 Stru~ne usluge 3.000.000  3.000.000  0,11%
     10 423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo 200.000  200.000  0,01%
     11 423700 Reprezentacija 100.000  100.000  
     12 426100 Administrativni 

materijal 50.000  50.000  
     13 426400 Materijali za saobra}aj 200.000  200.000  0,01%
       UKUPNO 

SKUP[TINA GRADA: 16.452.500  16.452.500 0,61%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 16.452.500     
         

2 1 01 10005    GRADONA^ELNIK    
         
    111   Izvr{ni i zakonodavni 

organi           
     14 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih  3.191.000  3.191.000  0,12%
     15 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 351.000  351.000  0,01%
     16 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 196.000  196.000  0,01%
     17 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 24.000  24.000  
     18 421100 Tro{kovi platnog 23.000  23.000  
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prometa i bankarskih 
usluga 

     19 422100 Tro{kovi slu`benih 
putovawa u zemqi 450.000  450.000  0,02%

     20 422200 Tro{kovi slu`benih 
putovawa u inostranstvo 700.000  700.000  0,03%

     21 423100 Administrativne usluge 40.000  40.000  
     22 423400 Usluge informisawa 6.500.000  6.500.000  0,24%
     23 423500 Stru~ne usluge 1.000.000  1.000.000  0,04%
     24 423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo 500.000  500.000  0,02%
     25 423700 Reprezentacija 3.200.000  3.200.000  0,12%
     26 424200 Usluge obrazovawa, 

kulture i sporta 
(Vidovdanske sve~anosti 
i ostale gradske 
manifestacije) 3.000.000  3.000.000  0,11%

     27 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (LPA za decu) 4.000.000  4.000.000  0,15%

     28 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (LPA za interno 
raseqena i izbegla lica 
i Projekat socijalnog 
stanovawa) 3.300.000  3.300.000  0,12%

     29 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (LPA za Rome) 9.500.000 1.072.400 10.572.400  0,39%

     30 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Program unapre|e-
wa bezbednosti saobra}aja 
na teritoriji grada - deo) 2.300.000  2.300.000  0,09%

     31 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (razne vrste 
prevoza,  skladi{tewe 
robnih rezervi i sl.) 1.000.000  1.000.000  0,04%

     32 426100 Administrativni 
materijal 100.000  100.000  

     33 426400 Materijali za saobra}aj 2.000.000  2.000.000  0,07%
     34 472700 Naknade iz buxeta za 

obrazovawe, kulturu, 
nauku i sport (Ova 
aproprijacija namewena 
je za isplatu doprinosa za 
samostalne umetnike u 
iznosu od 461.000 dinara i 
za Vidovdansku nagradu u 
iznosu od 340.000 dinara) 801.000  801.000  0,03%

       UKUPNO 
GRADONA^ELNIK: 42.176.000 1.072.400 43.248.400 1,61%

       Izvori finansirawa  
       01 Prihodi iz buxeta 42.176.000   
       06 Donacija od 

me|unarodnih 
organizacija - (UNICEF za 
LPA za Rome)  1.072.400  

           
         
         

3 1 02 05511    GRADSKA UPRAVA             
    130   Op{te usluge    
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     35 411100 Plate, dodaci  i naknade 
zaposlenih 198.463.000  198.463.000  7,41%

     36 412100 Doprinos za penzijsko i 
invalidsko osigurawe 21.834.000  21.834.000  0,81%

     37 412200 Doprinos za zdravstveno 
osigurawe 12.207.000  12.207.000  0,46%

     38 412300 Doprinos za
nezaposlenost 1.489.000  1.489.000  0,06%

     39 413100 Naknade u naturi 4.520.000  4.520.000  0,17%
     40 414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova 600.000 1.200.000 1.800.000  0,07%

     41 414300 Otpremnine i pomo}i 3.500.000  3.500.000  0,13%
     42 414400 Pomo} u medicinskom 

le~ewu zaposlenog ili 
~lanova u`e porodice i 
druge pomo}i zaposlenom 1.150.000  1.150.000  0,04%

     43 416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi  1.000.000  1.000.000  0,04%

     44 421100 Tro{kovi platnog prome-
ta i bankarskih usluga 30.000 10.000 40.000  

     45 421200 Energetske usluge 11.485.000  11.485.000  0,43%
     46 421300 Komunalne usluge 4.265.000  4.265.000  0,16%
     47 421300 Komunalne usluge - javna 

higijena 93.500.000  93.500.000  3,49%
     48 421400 Usluge komunikacija 7.350.000  7.350.000  0,27%
     49 421500 Tro{kovi osigurawa 2.580.000  2.580.000  0,10%
     50 421600 Zakup imovine i opreme 100.000  100.000  
     51 421900 Ostali tro{kovi 140.000  140.000  0,01%
     52 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 1.500.000  1.500.000  0,06%
     53 422300 Tro{kovi putovawa u 

okviru redovnog rada 60.000  60.000  
     54 423100 Administrativne usluge 50.000  50.000  
     55 423200 Kompjuterske usluge 2.000.000  2.000.000  0,07%
     56 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 
(Ova aproprijacija u iz-
nosu od 5.840.000 dinara 
odnosi se na obuku komu-
nalnih policajaca i u 
iznosu od 1.055.000 dinara 
odnosi se na ostale 
usluge obrazovawa i 
usavr{avawa zaposlenih) 6.895.000  6.895.000  0,26%

     57 423400 Usluge informisawa 1.850.000  1.850.000  0,07%
     58 423500 Stru~ne usluge 3.200.000  3.200.000  0,12%
     59 423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo 1.500.000  1.500.000  0,06%
     60 423700 Reprezentacija 200.000  200.000  0,01%
     61 423900 Ostale op{te usluge(Ova 

aproprijacija namewena je 
za ukori~avawe i restau-
raciju  mati~nih  kwiga i 
registra mati~nih kwiga) 1.000.000  1.000.000  0,04%

     62 424100 Poqoprivredne usluge 
(Ova aproprijacija 
namewena je za ZOO 
higijeni~arsku slu`bu) 5.500.000  5.500.000  0,21%

     63 424300 Medicinske usluge (Ova 
aproprijacija namewena 
je za op{ti i specija- 730.000  730.000  0,03%
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listi~ki medicinski 
pregled za komunalne 
policajce)

     64 424500 Usluge odr`avawa  
prirodnih povr{ina-
javno zelenilo 51.000.000  51.000.000  1,90%

     65 424600 Usluge o~uvawa `ivotne 
sredine, nauke i 
geodetske usluge 600.000  600.000  0,02%

     66 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Ova apropri-
jacija se odnosi na 
finansirawe pripremnih 
radwi -obele`avawa 
ulica i ku}nih brojeva- 
za popis stanovni{tva) 3.500.000  3.500.000  0,13%

     67 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Ova aproprijaci-
ja se odnosi na finansi-
rawe Lokalne kancela-
rije za mlade i to za pro-
gramske aktivnosti  u 
iznosu od 3.000.000 dinara 
i finansirawe projekata 
za mlade u iznosu od 
500.000) 3.500.000  3.500.000  0,13%

     68 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Ova apropri-
jacija namewena je za 
projekat EXCHANGE III ) 3.000.000 19.000.000 22.000.000  0,82%

     69 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Ova apropri-
jacija namewena je za 
kontrolu gromobrana na 
zgradi Gradske uprave u 
iznosu od 100.000 dinara i 
ru{ewe bespravno 
izgra|enih objekata u 
iznosu od 900.000 dinara) 1.000.000  1.000.000  0,04%

     70 424900 Ostale specijalizovane 
usluge  200.000  200.000  0,01%

     71 425100 Teku}e popravke i 
odr`avawe zgrada i 
objekata 1.200.000 2.458.100 3.658.100  0,14%

     72 425100 Teku}e popravke i 
odr`avawe zgrada i 
objekata - Atmosferska 
kanalizacija 3.500.000  3.500.000  0,13%

     73 425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme 3.080.000  3.080.000  0,11%

     74 426100 Administrativni 
materijal (Ova apropri-
jacija namewena je za na-
bavku obrazaca po Uput-
stvu o vo|ewu mati~nih 
kwiga i obrascima 
mati~nih kwiga) 7.000.000  7.000.000  0,26%

         
     75 426100 Administrativni 

materijal (Deo ove 
aproprijacije u iznosu od 6.700.000  6.700.000  0,25%
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300.000 dinara odnosi se 
na nabaku uni formi za 
komunalnu policiju) 

     76 426300 Materijali za obra-
zovawe i usavr{avawe 
zaposlenih 1.000.000  1.000.000  0,04%

     77 426400 Materijali za saobra}aj 2.950.000  2.950.000  0,11%
     78 426800 Materijali za odr`avawe 

higijene i ugostiteqstvo 800.000  800.000  0,03%
     79 426900 Materijali za posebne 

namene 150.000  150.000  0,01%
80 472800 Naknade iz buxeta za stano-

vawe i `ivot (Ova apro-
prijacija namewena je za is-
platu kadrova~ke pomo}i) 90.000 1.500.000 1.590.000 0,06%

     81 482100 Ostali porezi 300.000  300.000  0,01%
     82 482200 Obavezne takse 400.000  400.000  0,01%
     83 483100 Nov~ane kazne i penali 

po re{ewu sudova (Ova 
aproprijacija namewena 
je za naknadu za oduzeto  
poqoprivredno 
zemqi{te u iznosu od 
1.895.000 dinara  i  
naknade za ujede pasa 
lutalica u iznosu od 
2.105.000 dinara) 4.000.000  4.000.000  0,15%

     84 483100 Nov~ane kazne i penali 
po re{ewu sudova (Ova 
aproprijacija namewena 
je za u~e{}e u finan-
sirawu zarada osoba sa 
invaliditetom - za 5 
radnika) 1.500.000  1.500.000  0,06%

     85 511300 Kapitalno odr`avawe 
zgrada i objekata (Ova 
aproprijacija odnosi se 
na rekonstrukciju krova 
zgrade Biznis inkubatora 
DOO u iznosu od 2.500.000 
dinara, kao i na 10% u~e-
{}a u finansirawu pro-
jekata od javnog zna~aja i 
to za rekonstrukciju zgra-
de starih zanata u iznosu 
od  380.000  dinara i za 
rekonstrukciju objekta 
"De~ija radost" u iznosu 
od 1.400.000 dinara) 4.280.000 9.832.400 14.112.400 0,53%

     86 511400 Projektno planirawe 
(Ova aproprijacija 
namewena je za strate{ku 
procenu `ivotne sredine 
za Novo grobqe) 1.500.000  1.500.000  0,06%

     87 512100 Oprema za saobra}aj 3.000.000  3.000.000  0,11%
     88 512200 Administrativna oprema 5.950.000 11.000 5.961.000  0,22%
     89 512800 Oprema za javnu bezbednost 100.000  100.000  
     90 515100 Nematerijalna imovina 

(Ova aproprijacija name-
wena je za uslu`ni info 2.670.000  2.670.000  0,10%
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centar u iznosu od 
1.500.000 dinara i za 
opti~ku mre`u i projekat 
umre`avawa i video 
nadzora u gradu u iznosu 
od 1.170.000 dinara)

       UKUPNO GRADSKA 
UPRAVA: 501.668.000 34.011.500 535.679.500 19,99%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta  501.668.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika 
(Stambeni deo)  1.150.000  

       07 Donacije od ostalih 
nivoa vlasti (republi~ki 
buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe) 1.210.000 

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih  godina
(preneta sredstva iz 2009. 
godine i to: sopstvena 
sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010.godi-
ne u iznosu od 11.000 dina-
ra i  stambeni deo u izno-
su od 11.140.500 dinara) 11.151.500 

       15 Neutro{ena sredstva 
donacija iz prethodnih 
godina (preneta sredstva 
IPA predpristupnih 
fondova Evropske unije 
za EXCHANGE III u iznosu 
od 19.000.000 dinara i 
preneta sredstva  
UNHCR-a - gra|evinski 
grantovi za pomo} 
izbeglim i interno 
raseqenim licima u 
iznosu od 1.500.000) 20.500.000 

         
 2 02 05511    PREVENCIJA I 

OTKLAWAWE 
POSLEDICA 
ELEMENTARNIH 
NEPOGODA I DRUGIH 
VANREDNIH 
SITUACIJA              

    090   Socijalna za{tita 
neklasifikovana na 
drugom mestu             

     91 423300 Usluge obrazovawa i usa-
vr{avawa zaposlenih(Ova 
aproprijacija namewena je 
za obuku ~lanova {taba za 
vanredne situacije koji 
nisu radnici Gradske 
uprave) 100.000  100.000  

     92 423500 Stru~ne usluge (Ova 
aproprijacija namewena 
je za nov~anu naknadu za 500.000  500.000  0,02%
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u~esnike jedinica 
civilne za{tite) 

     93 424600 Usluge o~uvawa `ivotne 
sredine, nauke i geodetske 
usluge (Ova aproprijacija 
namewena je za geodetska i 
geomehani~ka snimawa u 
okviru planova od erozije 
i bujica) 500.000  500.000  0,02%

     94 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Ova aproprija-
cija namewena za strelce 
protivgradne za{tite) 5.000.000  5.000.000  0,19%

     95 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Ova aproprijacija 
namewena za realizovawe 
projekata ~i{}ewa 
propusta i kanala i sl.) 500.000  500.000  0,02%

     96 425200 Teku}e popravke i odr`a-
vawe oporeme (Ova apro-
prijacija namewena je za 
popravku vatrogasnih vo-
zila pri Vatrogasno spa-
sila~koj jedinici u izno-
su od 400.000 dinara i za 
odr`avawe ostale opreme 
za javnu bezbednost u 
iznosu od 300.000 dinara) 700.000  700.000  0,03%

     97 426100 Administrativni 
materijal (Ova 
aproprijacija namewena 
je za opremawe jedinica 
civilne za{tite op{te i 
specijalizovane namene) 600.000  600.000  0,02%

     98 426400 Materijali za saobra}aj 100.000  100.000  
     99 484100 Naknada {tete za povrede 

ili {tete nastale usled 
elementarnih nepogoda   

       UKUPNO PREVEN-
CIJA I OTKLAWAWE 
POSLEDICA 
ELEMENTARNIH 
NEPOGODA I DRUGIH 
VANREDNIH 
SITUACIJA: 8.000.000  8.000.000 0,30%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 8.000.000     
         
 3 03 80665    BUXETSKI FOND ZA 

POPULACIONU 
POLITIKU             

    040   Porodica i deca             
     100 423500 Stru~ne usluge (Ova 

aproprijacija namewena je 
za istra`ivawa i stru~na 
predavawa u ciqu 
pra}ewa potreba 
porodica sa decom) 80.000  80.000

     101 423700 Reprezentacija (Ova 
aproprijacija namewena 
je za nabavku paketa za 50.000  50.000
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novoro|enu decu na dan 
01.01.) 

     102 426600 Materijali za obrazova-
we, kulturu i sport (Ova 
aproprijacija namewena je 
za nabavku kwiga za tre}eg 
i ~etvrtog |aka dinara i  
poklona za |ake prvake) 4.850.000  4.850.000 0,18%

     103 472300 Naknade iz buxeta za decu 
i porodicu (Ova 
aproprijacija namewena je 
za sprovo|ewe akcije 
"Tre}e dete") 1.500.000  1.500.000 0,06%

     104 472300 Naknade iz buxeta za decu 
i porodicu (Ova apropri-
jacija namewena je za pru-
`awe pomo}i nezaposle-
nim porodiqama) 11.000.000  11.000.000 0,41%

     105 472300 Naknade iz buxeta za decu 
i porodicu (Ova apro-
prijacija namewena je za 
pru`awe pomo}i mladim 
parovima za poku{aj 
vantelesne oplodwe) 1.000.000  1.000.000 0,04%

       UKUPNO BUXETSKI 
FOND ZA 
POPULACIONU 
POLITIKU: 18.480.000  18.480.000 0,69%

       Izvori finansirawa      
       01 Prihodi iz buxeta 18.480.000     
         
 4 04 80664    BUXETSKI FOND ZA 

FINANSIRAWE 
AKTIVNE POLITIKE 
ZAPO[QAVAWA     

         
    050   Nezaposlenost    
         
     106 454100 Teku}e subvencije priva-

tnim preduze}ima  (Ova 
aproprijacija namewena 
je za subvencionisawe  za-
po{qavawa i stru~nog 
osposobqavawa priprav-
nika, za subvencionisawe 
poslodavaca za otvarawe 
novih radnih mesta i 
nezaposlenih lica za 
samozapo{qavawe) 31.075.000  31.075.000 1,16%

       UKUPNO BUXETSKI 
FOND ZA ZA 
FINANSIRAWE 
AKTIVNE POLITIKE 
ZAPO[QAVAWA: 31.075.000  31.075.000 1,16%

       Izvori finansirawa      
       01 Prihodi iz buxeta  31.075.000     
         
 5 05 80663    BUXETSKI FOND  ZA 

PODSTICAWE  
RAZVOJA    
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POQOPRIVREDE
         
    421   Poqoprivreda    
         
     107 424900 Ostale specijalizovane 

usluge 5.700.000  5.700.000 0,21%
     108 451200 Kapitalne subvencije 

javnim nefinansijskom 
preduze}ima i organi-
zacijama (poqoprivre-
dnim proizvo|a~ima) 19.000.000  19.000.000 0,71%

       UKUPNO BUXETSKI 
FOND ZA PODSTI-
CAWE  RAZVOJA 
POQOPRIVREDE: 24.700.000  24.700.000 0,92%

       Izvori finansirawa      
       01 Prihodi iz buxeta 24.700.000     
         
 6 06 10076    BUXETSKI FOND ZA 

ZA[TITU @IVOTNE 
SREDINE   

         
    560   Za{tita `ivotne 

sredine neklasifi-
kovana na drugom mestu    

         
     109 424300 Medicinske usluge (Ova 

aproprijacija namewena 
je za analizu vode, vazduha 
i buke, ispitivawa 
alergogenog polena u 
vazduhu i  ispitivawe 
kvaliteta zemqi{ta) 6.500.000  6.500.000 0,24%

     110 424500 Usluge odr`avawa  pri-
rodnih povr{ina (Ova 
aproprijacija namewena 
je za uni{tavawe ambro-
zije  i za{titu prirodnih 
dobara) 2.400.000  2.400.000 0,09%

     111 424900 Ostale specijalizovane 
usluge (Ova aproprija-
cija namewena je za 
projekte iz oblasti 
ekologije) 6.100.000  6.100.000 0,23%

       UKUPNO BUXETSKI 
FOND  ZA ZA[TITU 
@IVOTNE SREDINE 
GRADA KRU[EVCA: 15.000.000  15.000.000 0,56%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 15.000.000     
 7 07 05510    STALNI TRO[KOVI    
         
    130   Op{te usluge  
         
     112 421100 Tro{kovi platnog 

prometa i bankarskih 
usluga 3.700.000   3.700.000 0,14%

       UKUPNO STALNI 
TRO[KOVI: 3.700.000  3.700.000 0,14%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 3.700.000     
           
 8 08 05512    SLU@BA MESNIH  

ZAJEDNICA I MESNE 
ZAJEDNICE    
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    130   Op{te usluge  
         
     113 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 29.267.000 2.500.000 31.767.000 1,19%
     114 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 3.219.000 275.000 3.494.000 0,13%
     115 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 1.800.000 160.000 1.960.000 0,07%
     116 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 220.000 20.000 240.000 0,01%
     117 413100 Naknade u naturi 650.000  650.000 0,02%
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova  1.000.000 1.000.000 0,04%

     118 414300 Otpremnine i pomo}i 200.000 50.000 250.000 0,01%
     119 414400 Pomo} u medicinskom 

le~ewu zaposlenog ili 
~lanova u`e porodice i 
druge pomo}i zaposlenom 50.000 50.000 100.000

     120 416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi 400.000  400.000 0,01%

     121 421100 Tro{kovi platnog pro-
meta i bankarskih usluga 200.000 250.000 450.000 0,02%

     122 421200 Energetske usluge 2.231.000 1.750.000 3.981.000 0,15%
     123 421300 Komunalne usluge 60.000 1.400.000 1.460.000 0,05%
     124 421400 Usluge komunikacija 430.000 455.000 885.000 0,03%
      421500 Tro{kovi osigurawa 150.000 150.000 0,01%
      421600 Zakup imovine i opreme  20.000 20.000
     125 421900 Ostali tro{kovi 20.000 300.000 320.000 0,01%
     126 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 50.000 60.000 110.000
     127 422300 Tro{kovi putovawa u 

okviru redovnog rada 300.000  300.000 0,01%
      422900 Ostali tro{kovi 

transporta  200.000 200.000 0,01%
      423100 Administrativne usluge  200.000 200.000 0,01%
     128 423200 Kompjuterske usluge 50.000 270.000 320.000 0,01%
     129 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 20.000 150.000 170.000 0,01%
      423400 Usluge informisawa  270.000 270.000 0,01%
      423500 Stru~ne usluge  300.000 300.000 0,01%
      423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo  100.000 100.000
      423700 Reprezentacija  200.000 200.000 0,01%
      423900 Ostale op{te usluge  500.000 500.000 0,02%
      424200 Usluge obrazovawa, 

kulture i sporta 100.000 100.000
      424300 Medicinske usluge  240.000 240.000 0,01%
      424600 Usluge o~uvawa `ivotne 

sredine, nauke i 
geodetske usluge  470.000 470.000 0,02%

      424900 Ostale specijalizovane 
usluge 1.500.000 1.500.000 0,06%

     130 425100 Teku}e popravke i 
odr`avawe zgrada i 
objekata 110.000 14.700.000 14.810.000 0,55%

     131 425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme 35.000 200.000 235.000 0,01%

     132 426100 Administrativni 80.000 300.000 380.000 0,01%
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materijal
      426200 Materijali za 

poqoprivredu  20.000 20.000
     133 426300 Materijali za obrazo-

vawe i usavr{avawe 
zaposlenih 50.000 50.000 100.000

     134 426400 Materijali za saobra}aj 20.000 375.000 395.000 0,01%
      426600 Materijali za obrazo-

vawe, kulturu i sport  100.000 100.000
     135 426800 Materijali za odr`avawe 

higijene i ugostiteqstvo 15.000 845.000 860.000 0,03%
     136 426900 Materijali za posebne 

namene 100.000 800.000 900.000 0,03%
      451100 Teku}e subvencije javnim 

nefinansijskim predu-
ze}ima i organizacijama  3.500.000 3.500.000 0,13%

     137 451200 Kapitalne subvencije 
javnim nefinansijskim 
preduze}ima i organi-
zacijama (sredstva gra|a-
na od samodoprinosa) 100.000 18.000.000 18.100.000 0,68%

      472900 Ostale naknade iz buxeta  50.000 50.000
      481100 Dotacije neprofitnim 

organizacijama koje 
pru`aju pomo} 
doma}instvima  100.000 100.000

      481900 Dotacije ostalim 
neprofitnim 
institucijama  1.650.000 1.650.000 0,06%

      482100 Ostali porezi 150.000 150.000 0,01%
      482200 Obavezne takse  180.000 180.000 0,01%
     138 483100 Nov~ane kazne i penali 

po re{ewu sudova (Ova 
aproprijacija namewena 
je za u~e{}e u 
finansirawu zarada 
osoba sa invaliditetom -
za 1 radnika) 280.000 200.000 480.000 0,02%

      484100 Naknada {tete za povrede 
ili {tetu nanetu usled 
elementarnih nepogoda  50.000 50.000

      511200 Izgradwa zgrada i 
objekata  5.000.000 5.000.000 0,19%

      511300 Kapitalno odr`avawe 
zgrada i objekata   4.700.000 4.700.000 0,18%

      511400 Projektno planirawe  1.300.000 1.300.000 0,05%
     139 512100 Oprema za saobra}aj 900.000  900.000 0,03%
     140 512200 Administrativna oprema 420.000 790.000 1.210.000 0,05%
      541100 Zemqi{te  1.000.000 1.000.000 0,04%
       UKUPNO SLU@BA 

MESNIH ZAJEDNICA 
I MESNE 
ZAJEDNICE: 41.277.000 67.000.000 108.277.000 4,04%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 41.277.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  30.000.000  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki  1.000.000  
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buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe) 

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina  36.000.000   

         
       KULTURA             
    820   Usluge kulture    
         
 9 09 05573    Istorijski arhiv             
     141 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 19.041.000 2.040.000 21.081.000 0,79%
     142 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 2.095.000 258.000 2.353.000 0,09%
     143 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 1.171.000 150.000 1.321.000 0,05%
     144 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 143.000 23.500 166.500 0,01%
     145 413100 Naknade u naturi 340.000 216.000 556.000 0,02%
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova  300.000 300.000 0,01%

      414300 Otpremnine i pomo}i  40.000 40.000
      414400 Pomo} u medicinskom 

le~ewu zaposlenog ili 
~lanova u`e porodice i 
druge pomo}i zaposlenom  25.000 25.000

     146 416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi 68.000 351.000 419.000 0,02%

     147 421100 Tro{kovi platnog pro-
meta i bankarskih usluga 85.000 37.000 122.000

     148 421200 Energetske usluge 662.000 66.500 728.500 0,03%
     149 421300 Komunalne usluge 34.000 62.000 96.000
     150 421400 Usluge komunikacija 79.000 149.500 228.500 0,01%
     151 421500 Tro{kovi osigurawa 73.000  73.000
     152 421900 Ostali tro{kovi 10.000 60.000 70.000
     153 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 55.000 210.000 265.000 0,01%
     154 423200 Kompjuterske usluge 25.000 15.000 40.000
      423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih  10.000 10.000
     155 423400 Usluge informisawa 230.000 120.000 350.000 0,01%
     156 423500 Stru~ne usluge 50.000 30.000 80.000
      423700 Reprezentacija  40.000 40.000
      424200 Usluge obrazovawa, 

kulture i sporta  30.000 30.000
     157 425100 Teku}e popravke i 

odr`avawe zgrada i 
objekata 65.000 207.000 272.000 0,01%

     158 425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme 3.000 121.000 124.000

     159 426100 Administrativni 
materijal 75.000 75.000 150.000 0,01%

     160 426300 Materijali za obrazo-
vawe i usavr{avawe 
zaposlenih 65.000  65.000

     161 426600 Materijali za 
obrazovawe, kulturu i 
sport 60.000 200.000 260.000 0,01%

      426800 Materijali za odr`avawe  47.000 47.000
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higijene i ugostiteqstvo
      426900 Materijali za posebne 

namene  7.000 7.000
      431200 Amortizacija opreme  60.000 60.000
      482200 Obavezne takse  2.000 2.000
     162 483100 Nov~ane kazne i penali 

po re{ewu sudova (Ova 
aproprijacija namewena 
je za u~e{}e u finansi-
rawu zarada osoba sa 
invaliditetom - za  1 
radnika) 280.000  280.000 0,01%

     163 511300 Kapitalno odr`avawe 
zgrada i objekata 50.000  50.000

      512200 Administrativna oprema  65.000 65.000
     164 512600 Oprema za obrazovawe,  

kulturu i sport 300.000 476.000 776.000 0,03%
      512800 Oprema za javnu 

bezbednost  20.000 20.000
      515100 Nematerijalna imovina  40.000 40.000
       Ukupno Istorijski arhiv: 25.059.000 5.553.500 30.612.500 1,14%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 25.059.000   
       02 Transfer izme|u 

korisnika na istom nivou 
- SO Trstenik  3.115.500  

       04 Sopstveni prihodi 
buxetskih korisnika  2.312.000  

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010. 
godine 50.000 dinara i 
sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz ranijih 
godina 76.000 dinara) 126.000 

           
 10 10 05574    Kru{eva~ko pozori{te    
         
     165 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 30.154.000  30.154.000 1,13%
     166 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 3.317.000  3.317.000 0,12%
     167 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 1.854.000  1.854.000 0,07%
     168 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 226.000  226.000 0,01%
     169 413100 Naknade u naturi 80.000 30.000 110.000
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova  1.700.000 1.700.000 0,06%

     170 416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi 55.000 400.000 455.000 0,02%

     171 421100 Tro{kovi platnog prome-
ta i bankarskih usluga 140.000 130.000 270.000 0,01%

     172 421200 Energetske usluge 3.810.000 200.000 4.010.000 0,15%
     173 421300 Komunalne usluge 90.000 50.000 140.000 0,01%
     174 421400 Usluge komunikacija 119.000 420.000 539.000 0,02%
     175 421500 Tro{kovi osigurawa 313.000  313.000 0,01%
      421600 Zakup imovine i opreme  30.000 30.000
     176 421900 Ostali tro{kovi 550.000 400.000 950.000 0,04%
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     177 422100 Tro{kovi slu`benih 
putovawa u zemqi 765.000 4.215.000 4.980.000 0,19%

     178 422200 Tro{kovi slu`benih 
putovawa u inostranstvo 100.000 1.800.000 1.900.000 0,07%

     179 423200 Kompjuterske usluge 30.000 50.000 80.000
     180 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 20.000 55.000 75.000
     181 423400 Usluge informisawa 350.000 650.000 1.000.000 0,04%
     182 423500 Stru~ne usluge 4.100.000 4.500.000 8.600.000 0,32%
      423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo  25.000 25.000
      423700 Reprezentacija 500.000 500.000 0,02%
      423900 Ostale op{te usluge  600.000 600.000 0,02%
      424300 Medicinske usluge  50.000 50.000
     183 425200 Teku}e popravke i 

odr`avawe opreme 70.000 270.000 340.000 0,01%
     184 426100 Administrativni 

materijal 90.000 30.000 120.000
     185 426300 Materijali za 

obrazovawe i 
usavr{avawe zaposlenih 60.000 100.000 160.000 0,01%

     186 426600 Materijali za obrazo-
vawe, kulturu i sport 440.000 600.000 1.040.000 0,04%

     187 426800 Materijali za odr`avawe 
higijene i ugostiteqstvo 60.000 30.000 90.000

      431100 Amortizacija zgrada i 
gra|evinskih objekata  160.000 160.000 0,01%

      431200 Amortizacija opreme 40.000 40.000
     188 472700 Nagrade iz buxeta za 

obrazovawe, kulturu, 
nauku i sport (Ova 
aproprijacija namewena 
je za dodelu nagrade 
"Bora Mihajlovi}") 50.000  50.000

      482100 Ostali porezi  25.000 25.000
      482200 Obavezne takse  20.000 20.000
     189 483100 Nov~ane kazne i penali 

po re{ewu sudova (Ova 
aproprijacija namewena 
je u~e{}u u finansirawu 
zarada osoba sa 
invaliditetom - za  1 
radnika) 280.000  280.000 0,01%

     190 511300 Kapitalno odr`avawe 
zgrada i objekata 3.050.000 723.000 3.773.000 0,14%

     191 512200 Administrativna oprema 1.500.000 140.000 1.640.000 0,06%
      512600 Oprema za obrazovawe, 

kulturu i sport 330.000 330.000 0,01%
       Ukupno Kru{eva~ko 

pozori{te: 51.673.000 18.273.000 69.946.000 2,61%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 51.673.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  15.510.000  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki 
buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe)  1.700.000  

       07 Donacije od ostalih  700.000  
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nivoa vlasti (republi~ki 
buxet) 

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010. 
godine)  363.000   

         
 11 11 05575    Kulturni centar    
         
     192 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 17.922.000 6.810.000 24.732.000 0,92%
     193 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 1.972.000 750.000 2.722.000 0,10%
     194 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 1.102.000 420.000 1.522.000 0,06%
     195 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 134.000 50.000 184.000 0,01%
     196 413100 Naknade u naturi 145.000 30.000 175.000 0,01%
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova  1.550.000 1.550.000 0,06%

     197 414300 Otpremnine i pomo}i 150.000 50.000 200.000 0,01%
      414400 Pomo} u medicinskom 

le~ewu zaposlenog ili 
~lanova u`e porodice i 
druge pomo}i zaposlenom  50.000 50.000

      415100 Naknade tro{kova za 
zaposlene  445.000 445.000 0,02%

     198 416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi 20.000 95.000 115.000

     199 421100 Tro{kovi platnog 
prometa i bankarskih 
usluga 120.000 150.000 270.000 0,01%

     200 421200 Energetske usluge 4.685.000 300.000 4.985.000 0,19%
     201 421300 Komunalne usluge 120.000  120.000
     202 421400 Usluge komunikacija 119.000  119.000
     203 421500 Tro{kovi osigurawa 288.000 5.000 293.000 0,01%
     204 421600 Zakup imovine i opreme 350.000 5.000 355.000 0,01%
     205 421900 Ostali tro{kovi 15.000 5.000 20.000
     206 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 250.000 55.000 305.000 0,01%
     207 422200 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u inostranstvo 55.000 50.000 105.000
     208 423200 Kompjuterske usluge 30.000 20.000 50.000
     209 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 10.000 5.000 15.000
     210 423400 Usluge informisawa 580.000 70.000 650.000 0,02%
     211 423500 Stru~ne usluge 2.000.000 970.000 2.970.000 0,11%
      423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo  120.000 120.000
      423700 Reprezentacija  250.000 250.000 0,01%
      423900 Ostale op{te usluge  600.000 600.000 0,02%
      424200 Usluge obrazovawa, 

kulture i sporta  700.000 700.000 0,03%
     212 424300 Medicinske usluge 15.000 15.000 30.000
      424600 Usluge o~uvawa `ivotne 

sredine, nauke i 
geodetske usluge  5.000 5.000

     213 425100 Teku}e popravke i odr`a- 808.000 100.000 908.000 0,03%
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vawe zgrada i objekata
     214 425200 Teku}e popravke i 

odr`avawe opreme 442.000 190.000 632.000 0,02%
     215 426100 Administrativni 

materijal 85.000 120.000 205.000 0,01%
     216 426300 Materijali za obrazovawe 

i usavr{avawe zaposlenih 80.000 20.000 100.000
     217 426400 Materijali za saobra}aj 30.000 10.000 40.000
     218 426600 Materijali za obrazo-

vawe, kulturu i sport 100.000 50.000 150.000 0,01%
     219 426800 Materijali za odr`avawe 

higijene i ugostiteqstvo 80.000 160.000 240.000 0,01%
      426900 Materijali za posebne 

namene  30.000 30.000
      431100 Amortizacija zgrada i 

gra|evinskih objekata  300.000 300.000 0,01%
      431200 Amortizacija opreme  200.000 200.000 0,01%
      482100 Ostali porezi  20.000 20.000
      482200 Obavezne takse  30.000 30.000
     220 511300 Kapitalno odr`avawe 

zgrada i objekata 450.000  450.000 0,02%
     221 512200 Administrativna oprema 640.000  640.000 0,02%
     222 512600 Oprema za obrazovawe, 

nauku, kulturu i sport 200.000 300.000 500.000 0,02%
     223 512800 Oprema za javnu 

bezbednost 60.000  60.000
     224 515100 Nematerijalna imovina 150.000  150.000 0,01%

      

523100 Zalihe robe za daqu 
prodaju  1.700.000 1.700.000 0,06%

       Ukupno Kulturni centar : 33.207.000 16.805.000 50.012.000 1,87%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 33.207.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  15.105.000  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki 
buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe ) 1.400.000 

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010.  
godine) 300.000 

 12 12 05576    Narodna biblioteka    
         
     225 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 18.376.000  18.376.000 0,69%
     226 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 2.021.000  2.021.000 0,08%
     227 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 1.130.000  1.130.000 0,04%
     228 412300 Doprinos za nezaposlenost 138.000  138.000 0,01%
     229 413100 Naknade u naturi 155.000 6.490 161.490 0,01%
      415100 Naknade tro{kova za 

zaposlene 54.000 54.000
     230 416100 Nagrade zaposlenima i 

ostali posebni rashodi 197.000  197.000 0,01%
     231 421100 Tro{kovi platnog prome-

ta i bankarskih usluga (Deo 
ove aproprijacije u iznosu 75.000 41.000 116.000
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od 6.000 dinara odnosi se na 
preneta sredstva Mini-
starstva kulture iz 2010. 
godine za mati~ne funkcije 
Biblioteke)

     232 421200 Energetske usluge 1.162.798  1.162.798 0,04%
     233 421300 Komunalne usluge 10.000 35.000 45.000
     234 421400 Usluge komunikacija 

(Deo ove aproprijacije u 
iznosu od 6.884 dinara 
odnosi se na preneta 
sredstva Ministarstva 
kulture iz 2010. godine za 
mati~ne funkcije 
Biblioteke) 154.000 95.000 249.000 0,01%

     235 421500 Tro{kovi osigurawa 76.000  76.000
     236 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi  (Deo 
ove aproprijacije u 
iznosu od 45.944 dinara 
odnosi se na preneta 
sredstva Ministarstva 
kulture iz 2010. godine za 
mati~ne funkcije 
Biblioteke) 57.000 300.000 357.000 0,01%

     237 422200 Tro{kovi slu`benih 
putovawa u inostranstvo 40.000 120.000 160.000 0,01%

     238 423300 Usluge obrazovawa i 
usavr{avawa zaposlenih 
(Ova  aproprijacija od-
nosi se na preneta sred-
stva Ministarstva kultu-
re iz 2010. godine za ma-
ti~ne funkcije 
Biblioteke) 10.000 20.000 30.000

     239 423400 Usluge informisawa(Deo 
ove aproprijacije  odnosi 
se na preneta sredstva 
Ministarstva kulture iz 
2010. godine u iznosu od 
43.000 za mati~ne 
funkcije Biblioteke) 70.000 118.000 188.000 0,01%

     240 423500 Stru~ne usluge (Deo ove 
aproprijacije  odnosi se 
na preneta sredstva 
Ministarstva kulture iz 
2010. godine u iznosu od 
48.414 za mati~ne 
funkcije Biblioteke) 142.000 160.000 302.000 0,01%

     241 423600 Usluge za doma}instvo i 
ugostiteqstvo (Ova 
aproprijacija odnosi se 
na preneta sredstva 
Ministarstva kulture iz 
2010. godine za mati~ne 
funkcije Biblioteke) 5.819 45.000 50.819

      423700 Reprezentacija  20.000 20.000
      423900 Ostale op{te usluge  35.000 35.000
     242 425100 Teku}e popravke i odr`a-

vawe zgrada i objekata 
(Deo ove aproprijacije u 30.000 21.000 51.000
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iznosu od 6.000 dinara od-
nosi se na preneta sred-
stva Ministarstva kultu-
re iz 2010. godine za mati-
~ne funkcije Biblioteke)

     243 425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme 19.000 30.000 49.000

     244 426100 Administrativni materi-
jal  (Deo ove aproprijacije 
u iznosu od 26.383 dinara 
odnosi se na preneta sred-
stva Ministarstva kulture 
iz 2010. godine za mati~ne 
funkcije Biblioteke) 31.383 153.000 184.383 0,01%

     245 426300 Materijali za 
obrazovawe i 
usavr{avawe zaposlenih 50.000 150.000 200.000 0,01%

     246 426600 Materijali za obrazo-
vawe, kulturu i sport 
(Deo ove aproprijacije  
odnosi se na preneta 
sredstva Ministarstva 
kulture iz 2010. godine u 
iznosu od 5.000 za mati~ne 
funkcije Biblioteke) 27.000 113.000 140.000 0,01%

     247 426800 Materijali za odr`avawe 
higijene i ugostiteqstvo 10.000 8.000 18.000

      426900 Materijali za posebne 
namene  60.000 60.000

      431300 Amortizacija ostalih 
nekretnina i opreme   30.000 30.000

      512200 Administrativna oprema  102.000 102.000
     248 512600 Oprema za obrazovawe, 

kulturu i sport 79.000 62.000 141.000 0,01%
     249 515100 Nematerijalna imovina 1.421.000 350.000 1.771.000 0,07%
       Ukupno Narodna 

biblioteka: 25.487.000 2.128.490 27.615.490 1,03%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 25.283.556   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  1.716.490  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki 
buxet)  400.000  

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(Preneta sredstva iz 2010. 
godine od Ministarstva 
kulture za mati~ne 
funkcije biblioteke) 203.444  

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010. 
godine)  12.000   

 13 13 05577    Narodni muzej    
         
     250 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 24.497.000  24.497.000 0,91%
     251 412100 Doprinos za penzijsko i 2.656.000  2.656.000 0,10%



28.12.2010.                                SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                  529 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

invalidsko osigurawe
     252 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 1.523.000  1.523.000 0,06%
     253 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 181.000  181.000 0,01%
     254 413100 Naknade u naturi 184.000  184.000 0,01%
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova 1.000.000 1.000.000 0,04%

     255 416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi 80.000  80.000

     256 421100 Tro{kovi platnog pro-
meta i bankarskih usluga 100.000 19.000 119.000

     257 421200 Energetske usluge 2.590.000  2.590.000 0,10%
     258 421300 Komunalne usluge 96.000  96.000
     259 421400 Usluge komunikacija 119.000 227.000 346.000 0,01%
     260 421500 Tro{kovi osigurawa 210.000  210.000 0,01%
     261 421900 Ostali tro{kovi 15.000 10.000 25.000
     262 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi  (Deo 
ove aproprijacije u 
iznosu od 149.670 dinara 
odnosi se na preneta 
sredstva Ministarstva 
kulture iz 2010. godine za 
projekte Muzeja) 200.000 126.000 326.000 0,01%

     263 422200 Tro{kovi slu`benih 
putovawa u inostranstvo 18.000 18.000 36.000

     264 422300 Tro{kovi putovawa u 
okviru redovnog rada  
(Deo ove aproprijacije u 
iznosu od 49.738 dinara 
odnosi se na preneta 
sredstva Ministarstva 
kulture iz 2010. godine za 
projekte Muzeja) 54.738 33.000 87.738

     265 422900 Ostali tro{kovi 
transporta 120.000 45.000 165.000 0,01%

     266 423100 Administrativne usluge 6.000 6.000 12.000
     267 423200 Kompjuterske usluge 30.000 11.000 41.000
     268 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 25.000 4.500 29.500
     269 423400 Usluge informisawa 

(Deo ove aproprijacije u 
iznosu od 20.000 dinara 
odnosi se na preneta 
sredstva Ministarstva 
kulture iz 2010. godine za 
projekte Muzeja) 700.000 45.000 745.000 0,03%

     270 423500 Stru~ne usluge (Deo ove 
aproprijacije u iznosu od 
238.724 dinara odnosi se 
na preneta sredstva 
Ministarstva kulture iz 
2010. godine za projekte 
Muzeja) 1.549.789 85.000 1.634.789 0,06%

      423600 Usluge za doma}instvo i 
ugostiteqstvo  60.000 60.000

      423700 Reprezentacija  155.500 155.500 0,01%
     271 425100 Teku}e popravke i odr`a- 90.000 19.000 109.000
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vawe zgrada i objekata
     272 425200 Teku}e popravke i 

odr`avawe opreme 100.000 12.500 112.500
     273 426100 Administrativni mate-

rijal (Deo ove apropri-
jacije u iznosu od 11.509 
dinara odnosi se na pre-
neta sredstva Ministar-
stva kulture iz 2010. go-
dine za projekte Muzeja) 90.473 16.500 106.973

     274 426300 Materijali za 
obrazovawe i 
usavr{avawe zaposlenih 60.000 6.000 66.000

     275 426600 Materijali za obrazo-
vawe, kulturu i sport 
(Deo ove aproprijacije u 
iznosu od 33.433 dinara 
odnosi se na preneta 
sredstva Ministarstva 
kulture iz 2010. godine za 
projekte Muzeja) 50.000 29.500 79.500

     276 426800 Materijali za odr`avawe 
higijene i ugostiteqstvo 135.000 55.500 190.500 0,01%

     277 426900 Materijali za posebne 
namene (Deo ove apro-
prijacije u iznosu od 
29.200 dinara odnosi se na 
preneta sredstva Mini-
starstva kulture iz 2010. 
godine za projekte 
Muzeja) 50.000 4.500 54.500

      431100 Amortizacija zgrada i 
gra|evinskih  objekata  35.000 35.000

      431300 Amortizacija ostalih 
nekretnina i opreme  44.000 44.000

      482200 Obavezne takse  12.500 12.500
     278 511300 Kapitalno odr`avawe 

zgrada i objekata 20.050.000 35.200 20.085.200 0,75%
     279 511400 Projektno planirawe 175.000  175.000 0,01%
     280 512200 Administrativna oprema 375.000  375.000 0,01%
      512600 Oprema za obrazovawe, 

kulturu i sport  44.000 44.000
     281 515100 Nematerijalna imovina 400.000  400.000 0,01%
      523100 Zalihe robe za daqu 

prodaju  100.000 100.000
       Ukupno Narodni muzej : 56.530.000 2.259.200 58.789.200 2,19%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 35.997.726   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  1.180.000  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki 
buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe)  1.000.000  

       10 Primawa od doma}ih 
zadu`ivawa 20.000.000   

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(preneta sredstva iz 2010. 532.274   
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godine od Ministarstva 
kulture za projekte 
muzeja) 

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010. 
godine) 79.200 

           
 14 14     Ustanova u kulturi 

"Kulturno prosvetna 
zajednica"  

         
     282 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 8.779.000  8.779.000 0,33%
     283 412100 Doprinos za penzijsko 

invalidsko osigurawe 966.000  966.000 0,04%
     284 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 540.000  540.000 0,02%
     285 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 66.000  66.000
     286 413100 Naknade u naturi 80.000  80.000
     287 421100 Tro{kovi platnog 

prometa i bankarskih 
usluga 60.000 5.000 65.000

     288 421200 Energetske usluge 180.000  180.000 0,01%
     289 421300 Komunalne usluge 26.000  26.000
     290 421400 Usluge komunikacija 49.000 35.000 84.000
     291 421500 Tro{kovi osigurawa 45.000  45.000
     292 421600 Zakup imovine i opreme 300.000  300.000 0,01%
     293 421900 Ostali tro{kovi 25.000  25.000
     294 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 200.000 20.000 220.000 0,01%
     295 423200 Kompjuterske usluge 25.000  25.000
     296 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 40.000  40.000
     297 423400 Usluge informisawa 110.000  110.000
     298 423500 Stru~ne usluge 2.612.000  2.612.000 0,10%
     299 423700 Reprezentacija 50.000  50.000
     300 423900 Ostale op{te usluge 20.000  20.000
     301 425100 Teku}e popravke i odr`a-

vawe zgrada i objekata 80.000 10.000 90.000
     302 425200 Teku}e popravke i 

odr`avawe opreme 21.000  21.000
     303 426100 Administrativni 

materijal 50.000  50.000
     304 426300 Materijali za obrazo-

vawe i usavr{avawe 
zaposlenih 70.000  70.000

     305 426400 Materijali za saobra}aj 90.000  90.000
     306 426600 Materijali za 

obrazovawe, kulturu i 
sport 50.000  50.000

     307 426800 Materijali za odr`avawe 
higijene i ugostiteqstvo 100.000  100.000

     308 472700 Naknade iz buxeta za 
obrazovawe, kulturu, 
nauku i sport 30.000  30.000

     309 482200 Obavezne takse 16.000  16.000
     310 511300 Kapitalno odr`avawe 50.000  50.000
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zgrada i objekata
       Ukupno Ustanova u 

kulturi "Kulturno 
prosvetna zajednica": 14.730.000 70.000 14.800.000 0,55%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 14.730.000   
       08 Donacije od nevladinih 

organizacija i pojedinaca  70.000  
       UKUPNO KULTURA: 206.686.000 45.089.190 251.775.190 9,39%
         
       DRU[TVENA BRIGA O 

DECI    
         
 15 15 05572    Ustanova "Nata 

Veqkovi}"  
         
    040   Porodica i deca    
         
     311 411100 Plate dodaci i naknade 

zaposlenih 133.963.000 90.140.000 224.103.000 8,36%
     312 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 14.748.000 9.916.000 24.664.000 0,92%
     313 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 8.238.000 5.544.000 13.782.000 0,51%
     314 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 1.004.000 677.000 1.681.000 0,06%
     315 413100 Naknade u naturi 2.100.000 850.000 2.950.000 0,11%
      414100 Isplata naknada za vreme

odsustvovawa s posla na 
teret fondova  6.000.000 6.000.000 0,22%

     316 414300 Otpremnine i pomo}i 2.000.000 1.700.000 3.700.000 0,14%
      414400 Pomo} u medicinskom 

le~ewu zaposlenog ili 
~lanova u`e porodice i 
druge pomo}i zaposlenom 50.000 50.000

      415100 Naknade tro{kova za 
zaposlene  1.200.000 1.200.000 0,04%

      416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi  1.000.000 1.000.000 0,04%

      421100 Tro{kovi platnog prome-
ta i bankarskih usluga  1.200.000 1.200.000 0,04%

     317 421200 Energetske usluge 28.500.000 4.450.000 32.950.000 1,23%
     318 421300 Komunalne usluge 585.000 180.000 765.000 0,03%
      421400 Usluge komunikacija  900.000 900.000 0,03%
     319 421500 Tro{kovi osigurawa 1.984.000 1.135.000 3.119.000 0,12%
      421600 Zakup imovine i opreme  700.000 700.000 0,03%
      422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi  685.000 685.000 0,03%
      422200 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u inostranstvo  100.000 100.000
      423200 Kompjuterske usluge  730.000 730.000 0,03%
      423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih  494.000 494.000 0,02%
      423400 Usluge informisawa  490.000 490.000 0,02%
      423700 Reprezentacija  400.000 400.000 0,01%
      423900 Ostale op{te usluge  5.200.000 5.200.000 0,19%
     320 424300 Medicinske usluge 1.600.000  1.600.000 0,06%
      424900 Ostale specijalizovane 

usluge  170.000 170.000 0,01%
      425100 Teku}e popravke i 

odr`avawe zgrada i 
objekata  2.110.000 2.110.000 0,08%
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      425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme  890.000 890.000 0,03%

      426100 Administrativni 
materijal  820.000 820.000 0,03%

      426300 Materijali za obrazo-
vawe i usavr{avawe 
zaposlenih  300.000 300.000 0,01%

      426400 Materijali za saobra}aj 2.700.000 2.700.000 0,10%
      426600 Materijali za obrazo-

vawe, kulturu i sport 1.100.000 1.100.000 0,04%
      426700 Medicinski i 

laboratorijski 
materijali  90.000 90.000

     321 426800 Materijali za odr`avawe 
higijene i ugostiteqstvo 11.736.000 13.664.000 25.400.000 0,95%

      426900 Materijali za posebne 
namene  500.000 500.000 0,02%

      431100 Amortizacija zgrada i 
gra|evinskih objekata  3.620.000 3.620.000 0,14%

      431200 Amortizacija opreme  1.380.000 1.380.000 0,05%
      481100 Dotacije neprofitnim 

organizacijama koje 
pru`aju pomo} 
doma}instvima  480.000 480.000 0,02%

      482100 Ostali porezi  235.000 235.000 0,01%
     322 482200 Obavezne takse 190.000 200.000 390.000 0,01%
     323 483100 Nov~ane kazne i penali 

po re{ewu sudova (Ova 
aproprijacija namewena 
je u~e{}u u finansirawu 
zarada osoba sa 
invaliditetom - za 10 
radnika) 2.750.000  2.750.000 0,10%

     324 511300 Kapitalno odr`avawe 
zgrada i objekata 5.000.000 3.500.000 8.500.000 0,32%

      512200 Administrativna oprema  880.000 880.000 0,03%
      512600 Oprema za obrazovawe, 

kulturu i sport  600.000 600.000 0,02%
      522100 Zalihe materijala  14.000.000 14.000.000 0,52%
      523100 Zalihe robe za daqu 

prodaju  1.300.000 1.300.000 0,05%
       Ukupno Ustanova "Nata 

Veqkovi}": 214.398.000 182.280.000 396.678.000 14,80%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 214.398.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  117.800.000  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki 
buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe)  6.000.000  

       07 Donacije od ostalih 
nivoa vlasti (republi~ki 
buxet)  47.000.000  

       08 Donacije od 
nevladinih organizacija 
i pojedinaca  500.000  

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 4.980.000 
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(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010. 
godine) 

       16 Roditeqski dinar za 
vannastavne aktivnosti  6.000.000   

         
       UKUPNO DRU[TVENA 

BRIGA O DECI: 214.398.000 182.280.000 396.678.000 14,80%
           
       SOCIJALNA 

ZA[TITA    
         
    070   Socijalna pomo} ugro-

`enom stanovni{tvu 
neklasifikovana na 
drugom mestu  

         
 16 16 00231    Centar za socijalni rad    
         
     325 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 
(teku}i rashodi) 15.001.000  15.001.000 0,56%

     326 463100 Teku}i transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 
(jednokratne pomo}i) 28.304.000  28.304.000 1,06%

     327 463200 Kapitalni  transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike)  
(investicioni rashodi) 2.500.000  2.500.000 0,09%

       Ukupno Centar za 
socijalni rad: 45.805.000  45.805.000 1,71%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 45.805.000     
         
 17 17 00184    Gerontolo{ki centar    
         
     328 463100 Teku}e transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 718.000   718.000 0,03%

       Ukupno Gerontolo{ki 
centar: 718.000  718.000 0,03%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 718.000   718.000  
         
 18 18 00000    Dotacije neprofitnim 

organiacijama koje 
pru`aju pomo} 
doma}instvima (Crveni 
krst za narodnu kuhiwu)  

         
     329 481100 Dotacije neprofitnim 

organizacijama koje 
pru`aju pomo} 
doma}instvima (Dotacije 
Crvenom krstu Srbije -
op{tinskoj organizaciji) 3.929.000  3.929.000 0,15%

     330 481100 Dotacije neprofitnim 
organizacijama koje pru`a-
ju pomo} doma}instvima 
(Narodna kuhiwa) 10.206.000  10.206.000 0,38%

       Ukupno Crveni krst: 14.135.000  14.135.000 0,53%
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       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 14.135.000     
         
 19 19 80829    Ustanova "Centar za 

osobe sa invaliditetom"    
         
     331 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 2.120.000  2.120.000 0,08%
     332 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 225.000  225.000 0,01%
     333 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 125.000  125.000
     334 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 15.000  15.000
     335 413100 Naknade u naturi 48.000  48.000
     336 421100 Tro{kovi platnog prome-

ta i bankarskih usluga 150.000  150.000 0,01%
     337 421200 Energetske usluge 100.000  100.000
     338 421300 Komunalne usluge 10.000  10.000
     339 421400 Usluge komunikacija 106.000  106.000
     340 421500 Tro{kovi osigurawa 110.000  110.000
     341 421900 Ostali tro{kovi 15.000  15.000
     342 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 50.000  50.000
     343 423200 Kompjuterske usluge 10.000  10.000
     344 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 25.000  25.000
     345 423500 Stru~ne usluge 50.000  50.000
     346 425100 Teku}e popravke i 

odr`avawe zgrade i 
objekata 85.000  85.000

     347 425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme 14.000  14.000

     348 426100 Administrativni 
materijal 24.000  24.000

     349 426300 Materijali za 
obrazovawe i 
usavr{avawe zaposlenih 10.000  10.000

     350 426600 Materijali za obrazo-
vawe, kulturu i sport 24.000  24.000

     351 426800 Materijali za odr`avawe 
higijene i ugostiteqstvo 65.000  65.000

     352 511300 Kapitalno odr`avawe 
zgrada i objekata 720.000  720.000 0,03%

     353 512200 Administrativna oprema 45.000  45.000
     354 512800 Oprema za javnu 

bezbednost 10.000  10.000
     355 515100 Nematerijalna imovina 10.000  10.000
       Ukupno Ustanova 

"Centar za osobe sa 
invaliditetom": 4.166.000  4.166.000 0,16%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 4.166.000     
         
         
    090   Socijalna za{tita 

neklasifikovana na 
drugom mestu             

 20 20 00000    Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe    
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programa i projekata od 
javnog interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa (za strategiju 
reforme socijalne 
za{tite) 

         
     356 465100 Ostale teku}e dotacije i 

transferi (1.143.900 
dinara od prenetih 
sredstva iz 2009. godine 
od igara na sre}u za 
projekat "Socijalno 
uslu`ni centar") 8.825.000  8.825.000 0,33%

     357 465200 Ostale kapitalne 
dotacije i transferi  2.800.000  2.800.000 0,10%

       Ukupno programi i 
projekti od javnog 
interesa iz oblasti  
reforme socijalne 
za{tite: 11.625.000   11.625.000 0,43%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 10.481.100   
       13 Neraspore|eni vi{ak 

prihoda iz ranijih godina 
( preneta sredstva iz 
2009. godine od igara na 
sre}u za projekat 
"Socijalno uslu`ni 
centar" u iznosu od 
1.143.900 dinara ) 1.143.900     

       UKUPNO SOCIJALNA 
ZA[TITA: 76.449.000  76.449.000 2,85%

         
       FIZI^KA KULTURA    
    810   Usluge rekreacije i 

sporta    
         
 21 21 00000    Sportski centar    
         
     358 481900 Dotacije ostalim 

neprofitnim 
institucijama (teku}i 
rashodi) 51.949.000  51.949.000 1,94%

     359 481900 Dotacije ostalim 
neprofitnim 
institucijama 
(investicioni rashodi) 15.000.000  15.000.000 0,56%

       Ukupno Sportski centar: 66.949.000  66.949.000 2,50%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta  66.949.000     
       UKUPNO FIZI^KA 

KULTURA: 66.949.000  66.949.000 2,50%
         
       OSNOVNO 

OBRAZOVAWE    
         
    912   Osnovno obrazovawe    
         
 22 22 00669    O[ "Brana Pavlovi}" 

Kowuh  
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     360 463100 Teku}i transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.155.000  6.155.000 0,23%

     361 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 2.460.000  2.460.000 0,09%

       Ukupno O[ "Brana 
Pavlovi}" Kowuh: 8.615.000  8.615.000 0,32%

         
 23 23 00670    O[ "Branko Radi~evi}"    
     362 463100 Teku}itransferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 7.972.000  7.972.000 0,30%

     363 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 750.000  750.000 0,03%

       Ukupno O[ "Branko 
Radi~evi}": 8.722.000  8.722.000 0,33%

         
 24 24 00671    O[ "Vasa Pelagi}" 

Pade`  
     364 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.540.000  6.540.000 0,24%

     365 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 690.000  690.000 0,03%

       Ukupno O[ "Vasa 
Pelagi}" Pade`: 7.230.000  7.230.000 0,27%

         
 25 25 00672    O[ "Velizar Stankovi} 

Kor~agin" V. [iqegovac  
     366 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 13.855.000  13.855.000 0,52%

     367 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 3.500.000  3.500.000 0,13%

       Ukupno O[ "Velizar 
Stankovi} Kor~agin"  
V. [iqegovac: 17.355.000  17.355.000 0,65%

         
 26 26 00673    O[ "Vladislav Savi} 

Jan" Parunovac             
     368 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.385.000  6.385.000 0,24%

     369 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.000.000  6.000.000 0,22%

       Ukupno O[ "Vladislav 
Savi} Jan" Parunovac: 12.385.000  12.385.000 0,46%

         
 27 27 00674    O[ "Vuk Karaxi}"    
     370 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 7.306.000  7.306.000 0,27%

     371 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 250.000  250.000 0,01%

       Ukupno O[ "Vuk 
Karaxi}": 7.556.000  7.556.000 0,28%
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 28 28 00675    O[ "Dositej 
Obradovi}"  

         
     372 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.339.000  6.339.000 0,24%

     373 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 640.000  640.000 0,02%

       Ukupno O[ "Dositej 
Obradovi}": 6.979.000  6.979.000 0,26%

         
 29 29 00676    O[ "Dragomir 

Markovi}"             
     374 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 9.520.000  9.520.000 0,36%

     375 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 570.000  570.000 0,02%

       Ukupno O[ "Dragomir 
Markovi}": 10.090.000  10.090.000 0,38%

         
 30 30 00677    O[ "Stanislav 

Bini~ki" Jasika           
     376 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 9.180.000  9.180.000 0,34%

     377 463200 Kapitalni  transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 2.190.000  2.190.000 0,08%

       Ukupno O[ "Stanislav 
Bini~ki" Jasika: 11.370.000  11.370.000 0,42%

         
 31 31 00678    O[ "Jovan Jovanovi} 

Zmaj"             
     378 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 9.917.000  9.917.000 0,37%

     379 463200 Kapitalni  transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 1.270.000  1.270.000 0,05%

       Ukupno O[ "Jovan 
Jovanovi} Zmaj": 11.187.000  11.187.000 0,42%

         
 32 32 00679    O[ "Jovan Popovi}"             
     380 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 7.192.000  7.192.000 0,27%

     381 463200 Kapitalni  transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 670.000  670.000 0,03%

       Ukupno O[ "Jovan 
Popovi}": 7.862.000  7.862.000 0,29%

         
         
 33 33 00680    O[ "Knez Lazar" Veliki 

Kupci           
     382 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 5.246.000  5.246.000 0,20%

     383 463200 Kapitalni  transferi 570.000  570.000 0,02%
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ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike)

       Ukupno O[ "Knez 
Lazar" Veliki Kupci: 5.816.000  5.816.000 0,22%

         
 34 34 00681    O[ "Nada Popovi}"             
     384 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 8.726.000  8.726.000 0,33%

     385 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 830.000  830.000 0,03%

       Ukupno O[ "Nada 
Popovi}": 9.556.000  9.556.000 0,36%

         
 35 35 00682    O[ "Despot  Stefan" 

Gorwi Stepo{           
     386 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 4.541.000  4.541.000 0,17%

     387 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 2.700.000  2.700.000 0,10%

       Ukupno O[ "Despot 
Stefan" Gorwi Stepo{: 7.241.000  7.241.000 0,27%

         
 36 36 00683    O[ "Sveti Sava" ^itluk             
     388 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.275.000  6.275.000 0,23%

     389 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 510.000  510.000 0,02%

       Ukupno O[ "Sveti 
Sava" ^itluk: 6.785.000  6.785.000 0,25%

         
 37 37 00684    O[ "Strahiwa 

Popovi}" Dvorane           
     390 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 4.680.000  4.680.000 0,17%

     391 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 710.000  710.000 0,03%

       Ukupno O[ "Strahiwa 
Popovi}" Dvorane: 5.390.000  5.390.000 0,20%

         
 38 38 00685    O[ "@abare" @abare             
     392 463100 Teku}i  transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.847.000  6.847.000 0,26%

     393 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 1.650.000  1.650.000 0,06%

       Ukupno O[ "@abare" 
@abare: 8.497.000  8.497.000 0,32%

         
 39 39 01573    [kola za u~enike 

o{te}enog vida "Veqko 
Ramadanovi}" Zemun           

     394 463100 Teku}i transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 150.000  150.000 0,01%
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       Ukupno [kola za u~enike 
o{te}enog vida "Veqko 
Ramadanovi}" Zemun: 150.000  150.000 0,01%

         
 40 40 01580    Specijalna {kola za osno-

vno i sredwe obrazovawe 
"Veselin Nikoli}"           

     395 463100 Teku}i transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 5.534.000  5.534.000 0,21%

     396 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 1.690.000  1.690.000 0,06%

       Ukupno {kola "Veselin 
Nikoli}": 7.224.000  7.224.000 0,27%

         
 41 41 01586    [kola za decu o{te}enog 

sluha "11. maj" Jagodina           
     397 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 1.100.000  1.100.000 0,04%

       Ukupno [kola za decu 
o{te}enog sluha "11. maj" 
Jagodina: 1.100.000  1.100.000 0,04%

         
 42 42 01620    Muzi~ka {kola za osnovno 

i sredwe obrazovawe 
"Stevan Hristi}"           

     398 463100 Teku}i transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 3.018.000  3.018.000 0,11%

     399 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 480.000  480.000 0,02%

       Ukupno Muzi~ka {kola 
"Stevan Hristi}": 3.498.000  3.498.000 0,13%

         
 43 43 01970    [kola za muzi~ke 

talente u ]upriji             
     400 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 100.000  100.000

       Ukupno [kola za muzi~ke 
talente u ]upriji: 100.000  100.000

       Izvori finansirawa za 
osnovne {kole      

       01 Prihodi iz buxeta 164.708.000   
         
 44 44 05578    Narodni univerzitet             
    960   Pomo}ne usluge  

obrazovawu    
      411100 Plate, dodaci i naknade  

zaposlenih  10.000.000 10.000.000 0,37%
      412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe  1.790.000 1.790.000 0,07%
      412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe  630.000 630.000 0,02%
      412300 Doprinos za 

nezaposlenost  75.000 75.000
      413100 Naknade u naturi  170.000 170.000 0,01%
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova  370.000 370.000 0,01%
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      414300 Otpremnine i pomo}i  200.000 200.000 0,01%
      414400 Pomo} u medicinskom 

le~ewu zaposlenog ili 
~lanova u`e porodice i 
druge pomo}i zaposlenom 80.000 80.000

      416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi  250.000 250.000 0,01%

     401 421100 Tro{kovi platnog prome-
ta i bankarskih usluga 70.000 120.000 190.000 0,01%

     402 421200 Energetske usluge 1.700.000 400.000 2.100.000 0,08%
      421300 Komunalne usluge  30.000 30.000
      421400 Usluge komunikacija  250.000 250.000 0,01%
     403 421500 Tro{kovi osigurawa 67.000 110.000 177.000 0,01%
      421900 Ostali tro{kovi  250.000 250.000 0,01%
      422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi  95.000 95.000
      422300 Tro{kovi putovawa u 

okviru redovnog rada  50.000 50.000
      423100 Administrativne usluge  130.000 130.000
      423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih  20.000 20.000
      423400 Usluge informisawa  20.000 20.000
      423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo  30.000 30.000
      423700 Reprezentacija  40.000 40.000
      423900 Ostale op{te usluge  50.000 50.000
      424200 Usluge obrazovawa, 

kulture i sporta  320.000 320.000 0,01%
      425100 Teku}e popravke i 

odr`avawe zgrada i 
objekata  490.000 490.000 0,02%

      425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme  120.000 120.000

      426100 Administrativni 
materijal 90.000 90.000

      426300 Materijali za obrazova-
we i usavr{avawe 
zaposlenih  30.000 30.000

      426600 Materijali za obrazova-
we, kulturu i sport  50.000 50.000

      426800 Materijali za odr`avawe 
higijene i ugostiteqstvo  40.000 40.000

      431100 Amortizacija zgrada i 
gra|evinskih objekata  40.000 40.000

      482200 Obavezne takse  20.000 20.000
      512600 Oprema za obrazovawe, 

nauku, kulturu i sport  35.000 35.000
       Ukupno Narodni  

univerzitet: 1.837.000 16.395.000 18.232.000 0,68%
       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 1.837.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  16.360.000  
       13 Neraspore|eni vi{ak 

prihoda iz ranijih godina 
(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010. god.)  35.000  

       UKUPNO OSNOVNO 
OBRAZOVAWE: 166.545.000 16.395.000 182.940.000 6,83%
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       SREDWE 

OBRAZOVAWE             
    920   Sredwe obrazovawe             
 45 45 01704    Gimnazija             
     404 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 10.764.000  10.764.000 0,40%

     405 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 2.840.000  2.840.000 0,11%

       Ukupno Gimnazija: 13.604.000  13.604.000 0,51%
         
 46 46 01879    Ekonomsko-trgovinska 

{kola           
     406 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 5.548.000  5.548.000 0,21%

     407 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 303.000  303.000 0,01%

       Ukupno Ekonomsko 
trgovinska {kola: 5.851.000  5.851.000 0,22%

         
 47 47 01880    Ma{insko -

elektrotehni~ka {kola             
     408 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 11.915.000  11.915.000 0,44%

     409 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 270.000  270.000 0,01%

       Ukupno Ma{insko -
elektrotehni~ka {kola: 12.185.000  12.185.000 0,45%

         
 48 48 01881    Medicinska {kola           
     410 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 6.000.000  6.000.000 0,22%

     411 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 270.000  270.000 0,01%

       Ukupno Medicinska 
{kola: 6.270.000  6.270.000 0,23%

         
 49 49 01882    Tehni~ka {kola             
     412 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 5.418.000  5.418.000 0,20%

     413 463200 Kapitalni transferi 
ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 390.000  390.000 0,01%

       Ukupno Tehni~ka {kola: 5.808.000  5.808.000 0,22%
         
         
 50 50 01883    Hemijsko -tehnolo{ka 

{kola           
     414 463100 Teku}i transferi 

ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike) 8.931.000  8.931.000 0,33%

     415 463200 Kapitalni transferi 1.190.000  1.190.000 0,04%
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ostalim nivoima vlasti 
(nivou Republike)

       Ukupno Hemijsko-              
-tehnolo{ka {kola: 10.121.000  10.121.000 0,38%

       Izvori finansirawa za 
sredwe {kole    

       01 Prihodi iz buxeta 53.839.000     
       UKUPNO SREDWE 

OBRAZOVAWE: 53.839.000  53.839.000 2,01%
         
 51 51 05515    FOND ZA 

PODSTICAWE 
RAVOJA  MLADIH 
TALENATA             

    960   Pomo}ne usluge 
obrazovawu           

     416 421100 Tro{kovi platnog pro-
meta i bankarskih usluga 55.000  55.000

     417 421500 Tro{kovi osigurawa 20.000  20.000
     418 421600 Zakup imovine i opreme 150.000  150.000 0,01%
     419 422200 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u inostranstvo 165.000  165.000 0,01%
     420 423400 Usluge informisawa 175.000  175.000 0,01%
     421 423700 Reprezentacija 135.000  135.000 0,01%
     422 424900 Ostale specijalizovane 

usluge 5.000  5.000
     423 426100 Administrativni 

materijal 5.000  5.000
     424 472700 Naknade iz buxeta za 

obrazovawe, kulturu, 
nauku i sport 13.110.000 1.266.000 14.376.000 0,54%

       UKUPNO FOND ZA 
PODSTICAWE 
RAZVOJA MLADIH 
TALENATA: 13.820.000 1.266.000 15.086.000 0,56%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 13.820.000   
       08 Donacije od nevladinih 

organizacija i pojedinaca  816.000  
       15 Neutro{ena sredstva 

donacija iz prethodnih 
godina  450.000   

         
 52 52 80679    CENTAR ZA STRU^NO 

USAVR[AVAWE    
         
    960   Pomo}ne usluge 

obrazovawu           
     425 411100 Plate, dodaci i naknade 

zaposlenih 3.535.000  3.535.000 0,13%
     426 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 389.000  389.000 0,01%
     427 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 217.000  217.000 0,01%
     428 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 27.000  27.000
      413100 Naknade u naturi  20.000 20.000
     429 421100 Tro{kovi platnog pro-

meta i bankarskih usluga 100.000 30.000 130.000
      421300 Komunalne usluge  162.000 162.000 0,01%
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     430 421400 Usluge komunikacija 140.000 100.000 240.000 0,01%
     431 421500 Tro{kovi osigurawa 5.000  5.000
     432 421900 Ostali tro{kovi 15.000 15.000 30.000
     433 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 140.000 300.000 440.000 0,02%
      422200 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u inostranstvo  350.000 350.000 0,01%
     434 423100 Administrativne usluge 96.000 30.000 126.000
     435 423200 Kompjuterske usluge 30.000 200.000 230.000 0,01%
     436 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 25.000 200.000 225.000 0,01%
     437 423400 Usluge informisawa 70.000 340.000 410.000 0,02%
     438 423500 Stru~ne usluge 2.000.000 3.130.000 5.130.000 0,19%
      423700 Reprezentacija  90.000 90.000
      425100 Teku}e popravke i 

odr`avawe zgrada i 
objekata  20.000 20.000

     439 425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme 20.000  20.000

     440 426100 Administrativni 
materijal 80.000 220.000 300.000 0,01%

     441 426300 Materijali za 
obrazovawe i 
usavr{avawe zaposlenih 80.000  80.000

      426400 Materijali za saobra}aj  50.000 50.000
      426600 Materijali za obrazova-

we, kulturu i sport  25.000 25.000
     442 426800 Materijali za odr`avawe

higijene i ugostiteqstvo 25.000 850.000 875.000 0,03%
     443 512800 Oprema za javnu 

bezbednost 20.000  20.000
     444 515100 Nematerijalna imovina 82.000 150.000 232.000 0,01%
       UKUPNO CENTAR ZA 

STRU^NO 
USAVR[AVAWE: 7.096.000 6.282.000 13.378.000 0,50%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 7.096.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  4.452.000  
       05 Donacije od inostra-

nih zemaqa (donacija 
[vajcarske vlade)  1.830.000  

          
 53 53 05513    TURISTI^KA 

ORGANIZACIJA 
GRADA KRU[EVCA    

         
    473   Turizam             
     445 411100 Plate,  dodaci i naknade 

zaposlenih 3.225.000  3.225.000 0,12%
     446 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 355.000  355.000 0,01%
     447 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 198.000  198.000 0,01%
     448 412300 Doprinos za 

nezaposlenost 24.000  24.000
     449 413100 Naknade u naturi 40.000 70.000 110.000
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova 1.306.000 1.306.000 0,05%
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      414400 Pomo} u medicinskom le-

~ewu zaposenog ili ~la-
nova u`e porodice i dru-
ge pomo}i zaposlenima 50.000 50.000

      416100 Nagrade, zaposlenima i 
ostali posebni rashodi 100.000 100.000

     450 421100 Tro{kovi platnog pro-
meta i bankarskih usluga 50.000 70.000 120.000

     451 421200 Energetske usluge 231.000  231.000 0,01%
     452 421300 Komunalne usluge 11.000  11.000
     453 421400 Usluge komunikacija 77.000 125.000 202.000 0,01%
     454 421500 Tro{kovi osigurawa 93.000  93.000
     455 421600 Zakup imovine i opreme 74.000 20.000 94.000
     456 421900 Ostali tro{kovi 10.000 25.000 35.000
     457 422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi 240.000 150.000 390.000 0,01%
     458 422200 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u inostranstvo 90.000 140.000 230.000 0,01%
     459 423100 Administrativne usluge 150.000  150.000 0,01%
     460 423200 Kompjuterske usluge 25.000 20.000 45.000
     461 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 265.000 100.000 365.000 0,01%
     462 423400 Usluge informisawa 550.000 200.000 750.000 0,03%
     463 423500 Stru~ne usluge 900.000 200.000 1.100.000 0,04%
      423700 Reprezentacija  200.000 200.000 0,01%
     464 425100 Teku}e popravke i odr`a-

vawe zgrada i objekata 150.000 20.000 170.000 0,01%
     465 425200 Teku}e popravke i 

odr`avawe opreme 55.000  55.000
     466 426100 Administrativni 

materijal 40.000  40.000
     467 426300 Materijali za obrazovawe 

i usavr{avawe zaposlenih 15.000  15.000
     468 426400 Materijali za saobra}aj 50.000 40.000 90.000
     469 426600 Materijali za obrazova-

we, kulturu i sport 10.000  10.000
     470 426800 Materijali za odr`avawe 

higijene i ugostiteqstvo 20.000  20.000
      431200 Amortizacija opreme  15.000 15.000
     471 511300 Kapitalno odr`avawe 

zgrada i objekata 500.000  500.000 0,02%
      512200 Administrativna oprema 30.000 30.000
       UKUPNO 

TURISTI^KA 
ORGANIZACIJA 
GRADA KRU[EVCA: 7.448.000 2.881.000 10.329.000 0,39%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 7.448.000   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  1.605.000  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki 
buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe) 1.246.000 

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(sredstva za obra~unatu 
amortizaciju iz 2010. 
godine) 30.000 

         
 54 54 09447    JP "DIREKCIJA ZA 

URBANIZAM I  
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IZGRADWU" 
KRU[EVAC

         
    620   Razvoj zajednice             
     472 411100 Plate,  dodaci  i naknade 

zaposlenih 51.462.000  51.462.000 1,92%
     473 412100 Doprinos za penzijsko i 

invalidsko osigurawe 5.661.000  5.661.000 0,21%
     474 412200 Doprinos za zdravstveno 

osigurawe 3.165.000  3.165.000 0,12%
     475 412300 Doprinos za nezaposlenost 386.000  386.000 0,01%
     476 413100 Naknade u naturi 516.000 600.000 1.116.000 0,04%
      414100 Isplata naknada za vreme 

odsustvovawa s posla na 
teret fondova 1.500.000 1.500.000 0,06%

     477 414300 Otpremnine i pomo}i 160.000 200.000 360.000 0,01%
      414400 Pomo} u medicinskom 

le~ewu zaposlenog ili 
~lanova u`e porodice i 
druge pomo}i zaposlenom 350.000 350.000 0,01%

     478 416100 Nagrade zaposlenima i 
ostali posebni rashodi 500.000 4.000.000 4.500.000 0,17%

     479 421100 Tro{kovi platnog prome-
ta i bankarskih usluga 700.000 200.000 900.000 0,03%

     480 421200 Energetske usluge 2.130.000  2.130.000 0,08%
     481 421200 Energetske usluge-javna 

rasveta 56.505.000  56.505.000 2,11%
     482 421300 Komunalne usluge 80.000 50.000 130.000
     483 421300 Komunalne usluge - javne 

~esme 1.800.000  1.800.000 0,07%
     484 421400 Usluge komunikacija 250.000 570.000 820.000 0,03%
     485 421500 Tro{kovi osigurawa 591.000  591.000 0,02%
      421600 Zakup imovine i opreme  70.000 70.000
      422100 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u zemqi  750.000 750.000 0,03%
      422200 Tro{kovi slu`benih 

putovawa u inostranstvo  700.000 700.000 0,03%
      423200 Kompjuterske usluge  400.000 400.000 0,01%
     486 423300 Usluge obrazovawa i 

usavr{avawa zaposlenih 300.000 250.000 550.000 0,02%
      423400 Usluge informisawa  400.000 400.000 0,01%
     487 423500 Stru~ne usluge 200.000 1.600.000 1.800.000 0,07%
      423600 Usluge za doma}instvo i 

ugostiteqstvo 200.000 200.000 0,01%
      423700 Reprezentacija  800.000 800.000 0,03%
      423900 Ostale op{te usluge  500.000 500.000 0,02%
      424900 Ostale specijalizovane 

usluge 300.000 300.000 0,01%
     488 425100 Teku}e popravke i odr`a-

vawe zgrada i objekata 
(Deo ove aproprijacije u 
iznosu od 10.045.600 dina-
ra izvr{i}e se iz prene-
tih buxetskih sredstava sa 
izvorom 13) 103.750.000 390.000 104.140.000 3,89%

      425200 Teku}e popravke i 
odr`avawe opreme  575.000 575.000 0,02%

     489 426100 Administrativni 
materijal 800.000 350.000 1.150.000 0,04%

     490 426300 Materijali za obrazo-
vawe i usavr{avawe 
zaposlenih 242.000 100.000 342.000 0,01%
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     491 426400 Materijali za saobra}aj 600.000 110.000 710.000 0,03%
      426800 Materijali za odr`avawe 

higijene i ugostiteqstvo  400.000 400.000 0,01%
      426900 Materijali za posebne 

namene  200.000 200.000 0,01%
      465100 Ostale teku}e dotacije i 

transferi  3.000.000 3.000.000 0,11%
      481900 Dotacije ostalim nepro-

fitnim institucijama  250.000 250.000 0,01%
     492 482100 Ostali porezi 300.000  300.000 0,01%
     493 482200 Obavezne takse 300.000 80.000 380.000 0,01%
     494 483100 Nov~ane kazne i penali 

po re{ewu sudova (Ova 
aproprijacija namewena 
je u~e{}u u finansirawu 
zarada osoba sa invali-
ditetom - za  dva radnika) 560.000  560.000 0,02%

     495 511200 Izgradwa zgrada i 
objekata 161.650.000 5.000.000 166.650.000 6,22%

     496 511300 Kapitalno odr`avawe 
zgrada i objekata (Deo 
ove aproprijacije u izno-
su od 700.000 dinara odno-
si se na ure|ewe prosto-
rije za potrebe sprovo|e-
wa projekta GIS ,  deo u 
iznosu od 5.000.000 dinara 
odnosi se na realizaciju 
dela programa za unapre-
|ewe bezbednosti saobra-
}aja na teritoriji grada-
poligon za obuku voza~a, 
deo u iznosu od 7.300.000 
odnosi se na popravku sa-
obra}ajne infrastruktu-
re po Zakonu o bezbedno-
sti saobra}aja na putevi-
ma, deo se odnosi  na u~e-
{}e od 10% u finansira-
wu rekonstrukcije obje-
kata od javnog zna~aja i to 
- ure|ewe centra grada u 
iznosu od 2.600.000 dinara 
i ure|ewe parka Bagdala 
u iznosu od 350.000 dinara 
i preneta sredstva iz 
2009. od Ministarstva za 
dr`avnu upravu i lokalnu 
samoupravu za sanaciju 
mosta na lokalnom putu 
Veliki [iqegovac - 
Belasica o{te}enog 
poplavama u iznosu od 
1.499.990 dinara) 18.950.000 700.000 19.650.000 0,73%

      512100 Oprema za saobra}aj  1.000.000 1.000.000 0,04%
     497 512200 Administrativna oprema 1.300.000 700.000 2.000.000 0,07%
     498 515100 Nematerijalna imovina 440.000  440.000 0,02%
       UKUPNO JP 

"DIREKCIJA ZA 
URBANIZAM I 413.298.000 26.295.000 439.593.000 16,40%
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IZGRADWU" 
KRU[EVAC: 

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta  271.752.410   
       04 Sopstveni prihodi 

buxetskih korisnika  23.795.000  
       07 Donacije od ostalih 

nivoa vlasti (republi~ki 
buxet - refundacija 
rashoda za bolovawe)  1.500.000  

       10 Primawa od doma}ih 
zadu`ivawa 130.000.000   

       13 Neraspore|eni vi{ak 
prihoda iz ranijih godina 
(preneta sredstva iz 
prethodne godine - ra~un 
izvr{ewa buxeta u iznosu 
od 10.045.600 dinara i 
preneta sredstva iz 2009. 
godine od Ministarstva 
za dr`avnu upravu i 
lokalnu samoupravu za 
sanaciju mosta na 
lokalnom putu Veliki 
[iqegovac - Belasica 
o{te}enog poplavama u 
iznosu od 1.499.990 
dinara) 11.545.590 1.000.000   

           
 55 55 00000    JP "RTK " KRU[EVAC    
         
    830   Usluge emitovawa i 

{tampawa             
     499 451100 Teku}e subvencije javnim 

nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 28.000.000  28.000.000 1,04%

     500 451200 Kapitalne subvencije 
javnim nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 3.000.000  3.000.000 0,11%

       UKUPNO JP "RTK" 
KRU[EVAC: 31.000.000  31.000.000 1,16%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 31.000.000     
         
         
        

 
 
 
  

 56 56 00000    JP "POSLOVNI 
CENTAR" KRU[EVAC             

    660   Poslovi stanovawa i 
zajednice neklasifi-
kovani na drugom mestu  

     501 451100 Teku}e subvencije javnim 
nefinansijskim predu- 53.000.000  53.000.000 1,98%
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ze}ima i organizacijama 
(80%  prihoda ostvarenih 
od davawa u zakup 
poslovnog prostora 
19.500.000 dinara i 100%  
prihoda od takse za 
parkirawe 33.500.000 
dinara

     502 451200 Kapitalne subvencije 
javnim nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 10.000.000  10.000.000 0,37%

       UKUPNO JP 
"POSLOVNI 
CENTAR" KRU[EVAC: 63.000.000  63.000.000 2,35%

       Izvori finansirawa  
       01 Prihodi iz buxeta    
       10 Primawa od doma}ih 

     zadu`ivawa 63.000.000     
           
 57 57 00000    JKP "KRU[EVAC" 

KRU[EVAC    
    510   Upravqawe otpadom             
     503 451200 Kapitalne subvencije 

javnim nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 25.000.000  25.000.000 0,93%

       UKUPNO JKP
"KRU[EVAC"KRU[EVAC: 25.000.000  25.000.000 0,93%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 10.805.908   
       10 Primawa od doma}ih 

zadu`ivawa 10.000.000   
       13 Neraspore|eni vi{ak 

prihoda iz ranijih godina 
(preneta sredstva iz 2009. 
godine od Fonda solidar-
ne stambene izgradwe za 
ure|ewe WC-u Arheo-
lo{kom parku i uznosu od 
4.194.092 dinara) 4.194.092   

           
 58 58 00000    JKP "VODOVOD  

KRU[EVAC" 
KRU[EVAC             

    630   Vodosnabdevawe             
     504 451200 Kapitalne subvencije 

javnim nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 70.000.000  70.000.000 2,61%

       UKUPNO JKP 
"VODOVOD 
KRU[EVAC" 
KRU[EVAC: 70.000.000  70.000.000 2,61%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta  20.000.000   
       10 Primawa od doma}ih

      zadu`ivawa 50.000.000     
         
 59 59 00000    JKP "GRADSKA 

TOPLANA"    
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KRU[EVAC         
    430   Gorivo i energija             
     505 451200 Kapitalne subvencije 

javnim nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 23.350.000  23.350.000 0,87%

       UKUPNO JKP 
"GRADSKA TOPLANA"
KRU[EVAC: 23.350.000  23.350.000 0,87%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta  13.350.000   
       10 Primawa od doma}ih 

zadu`ivawa 10.000.000     
         
 60 60 00000    JP AERODROM 

"ROSUQE" 
KRU[EVAC    

    454   Vazdu{ni saobra}aj             
     506 451100 Teku}e subvencije javnim 

nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 2.000.000  2.000.000 0,07%

     507 451200 Kapitalne subvencije 
javnim nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 15.000.000  15.000.000 0,56%

       UKUPNO JP 
AERODROM 
"ROSUQE" 
KRU[EVAC: 17.000.000  17.000.000 0,63%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 17.000.000     
         
 61 61 00000    "BIZNIS 

INKUBATOR DOO" 
KRU[EVAC             

    660   Poslovi stanovawa i 
zajednice neklasifi-
kovani na drugom mestu             

     508 451100 Teku}e  subvencije 
javnim nefinansijskim 
preduze}ima i 
organizacijama 6.300.000  6.300.000 0,24%

       UKUPNO "BIZNIS 
INKUBATOR" DOO 
KRU[EVAC: 6.300.000  6.300.000 0,24%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 6.300.000     
         
       

 
 
 

 62 62 00000    DOTACIJE OSTALIM 
NEPROFITNIM 
INSTITUCIJAMA 
(UDRU@EWA GRA\A-
NA I POLITI^KE 
STRANKE):    

         
    840   Verske i ostale usluge    



28.12.2010.                                SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                  551 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

zajednice         
     509 481900 Crkvene op{tine 

(investicioni rashodi)  1.000.000  1.000.000 0,04%
     510 481900 Dotacije ostalim nepro-

fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe pro-
grama i projekata od javnog 
interesa na osnovu spro-
vedenog javnog konkursa - 
za udru`ewa iz oblasti 
socijalne za{tite) 800.000  800.000 0,03%

     511 481900 Dotacije ostalim nepro-
fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe pro-
grama i projekata od jav-
nog interesa na osnovu 
sprovedenog javnog kon-
kursa - za udru`ewa iz 
oblasti bora~ko- 
- invalidske za{tite) 1.345.000  1.345.000 0,05%

     512 481900 Dotacije ostalim nepro-
fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe pro-
grama i projekata od javnog 
interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti zaштите лица са 
инвалидитетом) 5.873.500  5.873.500 0,22%

     513 481900 Dotacije ostalim nepro-
fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansira-
we i finansirawe progra-
ma i projekata od javnog 
interesa na osnovu sprove-
denog javnog konkursa - za 
udru`ewa iz oblasti 
dru{tvene brige o deci) 200.000  200.000 0,01%

     514 481900 Dotacije ostalim nepro-
fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe 
programa i projekata i  od 
javnog interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti dru{tvene brige o 
mladima) 800.000  800.000 0,03%

     515 481900 Dotacije ostalim 
neprofitnim 
institucijama (Sredstva 
za sufinansirawe i 
finansirawe programa 
projekata i  od javnog 
interesa na osnovu 150.000  150.000 0,01%
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sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti dru{tvene brige 
o starim osobama) 

     516 481900 Dotacije ostalim 
neprofitnim 
institucijama 
(Sredstva za 
sufinansirawe i 
finansirawe programa i 
projekata i  od javnog 
interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti nauke, 
obrazovawa, stru~nog 
usavr{avawa i 
informisawa) 600.000  600.000 0,02%

     517 481900 Dotacije ostalim 
neprofitnim 
institucijama (Sredstva 
za sufinansirawe i 
finansirawe programa i 
projekata i  od javnog 
interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti kulture) 4.470.000  4.470.000 0,17%

     518 481900 Dotacije ostalim 
neprofitnim 
institucijama (Sredstva 
za sufinansirawe i 
finansirawe programa i 
projekata i  od javnog 
interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti sporta) 63.500.000  63.500.000 2,37%

     519 481900 Dotacije ostalim 
neprofitnim 
institucijama (Sredstva 
za sufinansirawe i 
finansirawe programa i 
projekata i  od javnog 
interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti za{tite qudskih 
i prava nacionalnih 
mawina) 250.000  250.000 0,01%

         
         
     520 481900 Dotacije ostalim nepro-

fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe pro-
grama i projekata i  od 
javnog interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 150.000  150.000 0,01%
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konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti za{tite zdravqa)

     521 481900 Dotacije ostalim nepro-
fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe pro-
grama i projekata i  od 
javnog interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti za{tite `ivoti-
wa i `ivotne sredine) 500.000  500.000 0,02%

     522 481900 Dotacije ostalim nepro-
fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinansi-
rawe i finansirawe pro-
grama i projekata i  od 
javnog interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za udru`ewa iz 
oblasti razvoja me|una-
rodne saradwe) 600.000  600.000 0,02%

     523 481900 Dotacije ostalim nepro-
fitnim institucijama 
(Sredstva za sufinan-
sirawe i finansirawe 
programa i projekata od 
javnog interesa na osnovu 
sprovedenog javnog 
konkursa - za ostala udru-
`ewa od zna~aja za grad) 2.530.000  2.530.000 0,09%

     524 481900 Politi~ke stranke (0,1% 
za redovan rad stranaka) 1.700.000  1.700.000 0,06%

       UKUPNE DOTACIJE 
OSTALIM NEPROFI-
TNIM  INSTITUCI-
JAMA (UDRU@EWA 
GRA\ANA I POLI-
TI^KE STRANKE): 84.468.500  84.468.500 3,15%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 84.468.500     
           
 63 63 05511    TRANSAKCIJE 

VEZANE ZA JAVNI DUG           
    170   Transakcije javnog duga           
     525 441400 Otplata kamata doma}im 

kreditorima 17.000.000  17.000.000 0,63%
     526 611400 Otplata glavnice doma-

}im poslovnim bankama 2.200.000  2.200.000 0,08%
       UKUPNE 

TRANSAKCIJE VEZANE 
ZA JAVNI DUG: 19.200.000  19.200.000 0,72%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta 19.200.000              
 64 64     SREDSTVA REZERVI  
    490   Ekonomski poslovi 

neklasifikovani na 
drugom mestu             

     527 499110 Stalna rezerva  8.000.000  8.000.000 0,30%
     528 499120 Teku}a rezerva  21.125.000  21.125.000 0,79%
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       UKUPNO SREDSTVA 
REZERVI: 29.125.000  29.125.000 1,09%

       Izvori finansirawa    
       01 Prihodi iz buxeta  29.125.000     

              UKUPNI RASHODI: 2.297.500.000 382.572.090 2.680.072.090 100,00%
 

 
III  IZVR[AVAWE BUXETA 

 
^lan 4. 

 
Za izvr{avawe ove odluke odgovoran je 

gradona~elnik. 
Naredbodavac za izvr{avawe buxeta je 

gradona~elnik. 
Gradona~elnik podnosi izve{taj Skup{tini 

grada o realizaciji Odluke o buxetu i kori{}ewu 
stalne i teku}e buxetske rezerve. 

 
^lan 5. 

 
Gradona~elnik mo`e doneti re{ewe o promeni 

aproprijacije u skladu sa ~lanom 61. Zakona o 
buxetskom sistemu. 

 
^lan 6. 

 
U slu~aju da vi{i nivo vlasti svojim aktom 

opredeli ni`em nivou vlasti namenska sredstva za 
nadoknadu {teta usled elementarnih nepogoda, 
lokalni organ uprave nadle`an za finansije na 
osnovu tog akta otvara odgovaraju}e aproprijacije 
za izvr{avawe izdataka po tom osnovu. 

U slu~aju da jedan nivo vlasti svojim aktom 
opredeli drugom nivou vlasti namenska transferna 
sredstva, kao i u slu~aju ugovarawa donacije, ~iji 
iznosi nisu bili poznati u postupku dono{ewa 
buxeta, organ uprave nadle`an za finansije na 
osnovu tog akta otvara odgovaraju}e aproprijacije 
za izvr{avawe rashoda po tom osnovu u skladu sa ~l. 
5. Zakona o buxetskom sistemu. 

 
^lan 7. 

 
Sredstva teku}e buxetske rezerve u iznosu od 

21.125.000 dinara, koristi}e se na osnovu re{ewa o 
upotrebi teku}e buxetske rezerve koje na predlog 
Odseka za finansije, privredu i ekologiju, donosi 
gradona~elnik. 

Sredstva stalne buxetske rezerve u iznosu od 
8.000.000 dinara, koristi}e se u otklawawu 
posledica vanrednih okolnosti, kao {to su 
poplava, su{a, zemqotres, po`ar, klizi{ta, 
sne`ni nanosi, grad, `ivotiwske i biqne bolesti, 
ekolo{ka katastrofa i druge elementarne 
nepogode, odnosno drugih vanrednih doga|aja, koji 
mogu da ugroze `ivot i zdravqe qudi ili 
prouzrokuju {tetu ve}ih razmera. 

Re{ewe o upotrebi sredstava stalne buxetske 
rezerve donosi gradona~elnik, na predlog Odseka 
za finansije, privredu i ekologiju." 

 
^lan 8. 

 
Preneta sredstva iz 2010. godine sa ra~una 

izvr{ewa buxeta u iznosu od 17.619.300 dinara 
tro{i}e se u 2011. godini: 

- po poziciji 231 - Tro{kovi platnog prometa i 
bankarskih usluga u okviru indirektnog korisnika 
Narodna biblioteka u iznosu od 6.000 dinara; 

- po poziciji 234 - Usluge komunikacija u okviru 
indirektnog korisnika Narodna biblioteka u 
iznosu od 6.884 dinara; 

- po poziciji 236 - Tro{kovi slu`benih puto-
vawa u zemqi u okviru indirektnog korisnika 
Narodna biblioteka u iznosu od 45.944 dinara; 

- po poziciji 238 - Usluge obrazovawa i 
usavr{avawa zaposlenih u okviru indirektnog 
korisnika Narodna biblioteka u iznosu od 10.000 
dinara; 

- po poziciji 239 - Usluge informisawa u 
okviru indirektnog korisnika Narodna biblio-
teka u iznosu od 43.000 dinara; 

- po poziciji 240 - Stru~ne usluge u okviru 
indirektnog korisnika Narodna biblioteka u 
iznosu od 48.414 dinara; 

- po poziciji 241 - Usluge za doma}instvo i 
ugostiteqstvo u okviru indirektnog korisnika 
Narodna biblioteka u iznosu od 5.819 dinara; 

- po poziciji 242 - Teku}e popravke i odr`avawe 
zgrada i objekata u okviru indirektnog korisnika 
Narodna biblioteka u iznosu od 6.000 dinara; 

- po poziciji 244 - Administartivni materijal u 
okviru indirektnog korisnika Narodna 
biblioteka u iznosu od 26.383 dinara; 

- po poziciji 246 - Materijali za obrazovawe, 
kulturu i sport u okviru indirektnog korisnika 
Narodna biblioteka u iznosu od 5.000 dinara; 

- po poziciji 262 - Tro{kovi slu`benih 
putovawa u zemqi u okviru indirektnog korisnika 
Narodni muzej  u iznosu od 149.670 dinara; 

- po poziciji 264 - Tro{kovi putovawa u okviru 
redovnog rada u okviru indirektnog korisnika 
Narodni muzej u iznosu od 49.738 dinara; 

- po poziciji 269 - Usluge informisawa u 
okviru indirektnog korisnika Narodni muzej u 
iznosu od 20.000 dinara; 

- po poziciji 270 - Stru~ne usluge u okviru 
indirektnog korisnika Narodni muzej u iznosu od 
238.724 dinara; 

- po poziciji 273 - Administartivni materijal u 
okviru indirektnog korisnika Narodni muzej u 
iznosu od 11.509 dinara; 
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- po poziciji 275 - Materijali za obrazovawe, 
kulturu i sport u okviru indirektnog korisnika 
Narodni muzej  u iznosu od 33.433 dinara; 

- po poziciji 277 - Materijali za posebne namene 
u okviru indirektnog korisnika Narodni muzej  u 
iznosu od 29.200  dinara; 

- po poziciji 356 - Ostale teku}e dotacije i 
transferi u okviru Strategije reforme socijalne 
za{tite u iznosu od 1.143.900 dinara; 

- po poziciji 488 - Teku}e popravke i odr`avawe 
zgrada i objekata u okviru indirektnog korisnika 
JP "Direkcija za urbanizam i izgradwu" Kru{evac 
u iznosu od 10.045.600 dinara; 

- po poziciji 496 - Kapitalno odr`avawe zgrada 
i objekata u okviru indirektnog korisnika JP 
"Direkcija za urbanizam i izgradwu" Kru{evac u 
iznosu od 1.499.990 dinara i 

- po poziciji 503 - Kapitalne subvencije javnim 
nefinansijskim preduze}ima i organizacijama u 
okviru JKP "Kru{evac" u iznosu od 4.194.092 dinara. 

 
^lan 9. 

 
Sredstva raspore|ena ovom Odlukom prenose se ko-

risnicima srazmerno ostvarenim prihodima buxeta. 
Ako se u toku godine primawa buxeta smawe, 

izdaci buxeta izvr{ava}e se po prioritetima i to: 
obaveze utvr|ene zakonskim propisima - na 
postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za nesmetano funkcionisawe korisnika 
buxetskih sredstava.  

Ako korisnici buxetskih sredstava ne ostvare 
dodatne prihode, aproprijacije utvr|ene iz tih 
prihoda ne}e se izvr{avati na teret sredstava buxeta. 

Ako korisnici buxetskih sredstava ostvare 
dodatne prihode u iznosu ve}em od iznosa planiranog 
ovom Odlukom, mogu koristiti sredstva ostvarena iz 
dodatnih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i 
ostvarena, a za namene utvr|ene ovom Odlukom. 

Korisnik buxetskih sredstava, koji odre|eni 
rashod izvr{ava iz sredstava buxeta i iz drugih 
prihoda, obavezan je da izmirewe tog rashoda prvo 
vr{i iz prihoda iz tih drugih izvora. 

 
^lan 10. 

 
Za zakonito i namensko kori{}ewe sredstava 

raspore|enih ovom Odlukom, odgovorni su 
rukovodioci direktnih i indirektnih korisnika 
buxeta. 

 
^lan 11. 

 
Odsek za finansije, privredu i ekologiju grada 

Kru{evca obavezan je da redovno prati izvr{ewe 
buxeta i najmawe dva puta godi{we informi{e 
izvr{ne organe (Gradona~elnika i Gradsko ve}e), a 
obavezno u roku od 15 dana po isteku 
{estomese~nog, odnosno devetomese~nog perioda. 

U roku od 15 dana po podno{ewu izve{taja iz 
stava 1. ovog ~lana, Gradsko ve}e usvaja i dostavqa 
izve{taj Skup{tini grada. 

Izve{taj sadr`i i odstupawa izme|u usvojenog 
buxeta i izvr{ewa i obrazlo`ewe velikih 
odstupawa. 

 
^lan 12. 

 
Raspored i kori{}ewe sredstava vr{i se 

Godi{wim planom, koji donosi gradona~elnik po 
pribavqenom mi{qewu Gradskog ve}a neposredno 
po dono{ewu buxeta. 

 
^lan 13. 

 
Direktni i indirektni korisnici sredstava 

buxeta mogu preuzimati obaveze na teret buxeta 
samo do iznosa aproprijacije utvr|ene Odlukom. 

Korisnici buxetskih sredstava preuzimaju 
obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog 
pravnog akta, ukoliko zakonom nije druga~ije 
propisano. 

Preuzete obaveze ~iji je iznos ve}i od iznosa 
sredstava predvi|enih Odlukom ili su u 
suprotnosti sa Zakonom o buxetskom sistemu, ne 
mogu se izvr{avati na teret buxeta. 

 
^lan 14. 

  
Direktni i indirektni korisnici sredstava 

buxeta mogu koristiti sredstva raspore|ena ovom 
Odlukom samo za namene za koje su im po wihovim 
zahtevima ta sredstva odobrena i preneta. 

Direktni i indirektni korisnici sredstava 
buxeta mogu vr{iti pla}awe u granicama 
odobrenih aproprijacija. 

 
^lan 15. 

 
Sredstva raspore|ena za finansirawe programa 

korisnika buxeta, prenose se na osnovu wihovog 
zahteva i u skladu sa odobrenim aproprijacijama. 

Uz zahtev, korisnici su du`ni da dostave 
kompletnu dokumentaciju na pla}awe (kopije). 

 
^lan 16. 

 
Sredstva za isplatu plata zaposlenih kod 

direktnih i indirektnih korisnika buxetskih 
sredstava utvr|ena su u iznosu od 645.910.000 
dinara u skladu sa ~lanom 27 e Zakona o buxetskom 
sistemu. 

 
 

^lan 17. 
 

Rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog 
korisnika sredstava buxeta, podnosi izve{taj 
Odseku za finansije, privredu i ekologiju grada 
Kru{evca - Grupi za trezor o zaradama ispla}enim 
u prethodnom mesecu najkasnije do 10. u teku}em 
mesecu. 

 
^lan 18. 
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Gradona~elnik podnosi Ministarstvu finan-
sija - Upravi za trezor izve{taj o platama 
ispla}enim u prethodnom mesecu najkasnije do 15. u 
teku}em mesecu. 

 
^lan 19. 

 
Buxetski korisnici su du`ni da, na zahtev 

Odseka za finansije, privredu i ekologiju, stave 
na uvid dokumentaciju o wihovom finansirawu, 
kao i da dostavqaju tromese~ne izve{taje o 
ostvarewu prihoda i izvr{ewu rashoda (obrazac 
broj 5) u roku od 5 dana po isteku tromese~ja (05.04., 
05.07., 05.10.2011. godine i godi{wi do 10.01.2012. 
godine). 

Buxetski korisnici su du`ni da obaveste 
Skup{tinu grada o svim promenama. 

 
^lan 20. 

 
U slu~aju da za izvr{ewe odre|enog pla}awa 

korisnika sredstava buxeta nije postojao pravni 
osnov, sredstva se vra}aju u buxet grada. 

 
^lan 21. 

 
Gradona~elnik posebnim aktom raspore|uje 

sredstva za dotacije:  
1.  udru`ewima gra|ana za sufinansirawe i 

finansirawe programa i projekata od javnog 
interesa  i  

2. crkvenim op{tinama na teritoriji grada 
Kru{evca za izgradwu, odr`avawe i obnovu 
verskih objekata.  

Sredstva iz stava 1., ta~ka 1. ovog ~lana 
raspore|uju se na predlog Odseka za dru{tvene 
delatnosti po sprovedenom konkursu. 

Sredstva iz stava 1., ta~ka 2. ovog ~lana raspo-
re|uju se po podnetim zahtevima crkvenih op{tina. 

 
^lan 22. 

 
Finansirawe politi~kih stranaka vr{i se u 

skladu sa posebnim Zakonom.  
 

^lan 23. 
 

Korisnik buxetskih sredstava mo`e zasnovati 
radni odnos sa novim licima uz saglasnost 
Gradskog ve}a i gradona~elnika ukoliko su 
obezbe|ena sredstva potrebna za isplatu plata tih 
lica u okviru iznosa sredstava predvi|enih za 
plate tom buxetskom korisniku u skladu sa ovom 
odlukom. 

 
^lan 24. 

 
Direktni i indirektni korisnici buxetskih 

sredstava, ~ija se delatnost u celini ili prete`no 
finansira iz buxeta, obra~unava}e amortizaciju 
sredstava za rad u 2011. godini, na teret kapitala 

srazmerno delu sredstava obezbe|enih u buxetu i 
sredstava ostvarenih po osnovu donacija. 

 
^lan 25. 

 
Ugovor o nabavci dobara, pru`awu usluga i 

izvo|ewu gra|evinskih radova zakqu~uju direktni 
i indirektni korisnici buxetskih sredstava, a 
moraju biti doneti u skladu sa propisima koji 
reguli{u javne nabavke. 

Nabavkom male vrednosti, u smislu propisa o 
javnim nabavkama smatra se nabavka ~ija je 
vrednost definisana zakonom kojim se ure|uje 
buxet Republike Srbije za 2011. godinu. 

 
^lan 26. 

 
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u 

postupku privatizacije u 2011. godini koristi}e se 
u skladu sa Zakonom o privatizaciji. 

 
^lan 27. 

  
U slu~aju neuravnote`enog kretawa u javnim 

prihodima i javnim rashodima mogu se koristiti 
kratkoro~ne pozajmice za otklawawe deficita 
teku}e likvidnosti buxeta u skladu sa ~l. 35. 
Zakona o javnom dugu. 

Gradona~elnik donosi Odluku o uzimawu 
kratkoro~nih kredita za otklawawe deficita 
teku}e likvidnosti. 

 
^lan 28. 

 
Skup{tina grada donosi Odluku o zadu`ivawu 

radi finansirawa kapitalnih investicija na 
predlog Gradskog ve}a, a po prethodno pribavqe-
nom mi{qewu Ministarstva finansija Republike 
Srbije. 

 
^lan 29. 

 
Primawa od zadu`ivawa od poslovnih banaka u 

zemqi u ukupnom iznosu od 220.000.000 dinara bi}e 
ulo`ena u realizaciju investicionih projekata 
planiranih u okviru slede}ih pozicija buxeta, i 
to:  

- po poziciji 278  - Kapitalno odr`avawe zgrada 
i objekata u okviru indirektnog korisnika 
Narodni muzej u iznosu od 20.000.000 dinara;  

- po poziciji 495 - Izgradwa zgrada i objekata u 
okviru indirektnog korisnika JP " Direkcija za 
urbanizam i izgradwu "  u iznosu od 130.000.000 
dinara;  

- po poziciji 503 - Kapitalne subvencije javnim 
nefinansijskim preduze}ima i organizacijama 
preko JKP "Kru{evac" u iznosu od 10.000.000 
dinara;  

- po poziciji 504 - Kapitalne subvencije javnim 
nefinansijskim preduze}ima i organizacijama 
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preko JKP "Vodovod Kru{evac" u iznosu od 
50.000.000 dinara;  

- po poziciji 505 - Kapitalne subvencije javnim 
nefinansijskim preduze}ima i organizacijama 
preko JKP "Gradska toplana" u iznosu od 
10.000.000 dinara. 

 
^lan 30. 

 
Privremeno raspolo`iva sredstva na ra~unu 

KRT-a, mogu se kratkoro~no plasirati ili 
oro~avati kod banaka ili drugih finansijskih 
organizacija. 

Ugovor iz stava 1. ovog ~lana zakqu~uje 
gradona~elnik. 

 
^lan 31. 

 
Direktni i indirektni korisnici buxetskih 

sredstava koji koriste poslovni prostor u dr`a-
vnoj svojini, a finansiraju se u celini ili 
delimi~no sredstvima buxeta, ne pla}aju zakup u 
2011. godini.  

 
^lan 32. 

 
Direktni i indirektni korisnici buxetskih 

sredstava koji se u celini ili delimi~no 
finansiraju sredstvima buxeta grada Kru{evca ne 
pla}aju naknadu za kori{}ewe gra|evinskog 
zemqi{ta u 2011. godini. 

Politi~ke stranke koje imaju odbornike u 
Skup{tini grada Kru{evca ili poslanike u 
Narodnoj skup{tini ne pla}aju naknadu za 
kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta u 2011. godini, 
ako koriste poslovni prostor u dr`avnoj svojini. 

 
^lan 33. 

 
Ovu Odluku dostaviti Ministarstvu finansija 

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

^lan 34. 
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru-
{evca", a primewiva}e se od 01. januara 2011. 
godine. 

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 401-5/2010                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
292 
Na osnovu ~lana 6., 7., 11., 17. i 18. Zakona o 

finansirawu lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS" 
br.62/06) i ~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list 
gra da Kru{evca" br.8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca na sednici odr`anoj dana 
27.12.2010. godine, donela je  

 
O D L U K U 

 
O IZMENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM 
TAKSAMA 

 
^lan 1. 

 
U Odluci o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list 

grada Kru{evca" br. 12/09) u Taksenoj   tarifi, tarifni 
broj 1. ta~ka 1. mewa se i glasi: 

 
"1. Takseni obveznici koji obavqaju slede}e 

delatnosti: 
 

- prenos i distribucija 
elektri~ne energije u svim 
zonama.......................................... 1.200.000,00 din.

 
- finansijsko posredovawe, 

osigurawe, penzijski fon-dovi, 
trgovina naftom i naftnim 
derivatima, trgo-vina i 
distribucija gasa, po{tanske 
usluge, kazina, kockarnice i 
prire|iva~i igara na sre}u, 
proizvodwa alkoholnih i 
bezalkoholnih pi}a, no}ni 
barovi u svim 
zonama.......................................... 500.000,00 din.

 
- telekomunikacije u svim 

zonama.......................................... 400.000,00 din.

 
^lan 2. 

 
U tarifnom broju 3. posle stava 3 dodaje se novi stav 

koji glasi: 
 
"Za zaustavqawe i parkirawe vozila mimo utvr|enog 

re`ima saobra}aja radi snabdevawa, utvr|uje se taksa po 
vozilu u mese~nom iznosu od 1.000,00 dinara." 

 
^lan 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

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

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 352-1714/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 
 
 

293 
На основу члана 6. став 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 

62/06), члана 95. Закона о планирању и израдњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевцa" бр. 8/08), 
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Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 27.12.2010. године, донела је 
 

O D L U K U  
O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADI ZA KORI[]EWE  

GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
 

Члан 1. 
 

У  Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Крушевац",  бр. 1/05, 
4/06, 7/07 и "Сл. лист града Крушевцa" бр. 12/08, 13/08 и 12/09)  чл. 8. мења се и гласи:  

  
Висина накнаде за коришћење јавног и осталог грађевинског земљишта месечно износи динара      

по м2. 
 

 
Ред. 
бр. 
 

ДЕЛАТНОСТ 
ЕКСТРА
зона 

I 
зона 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

1. Становање (стамбени простор) 
 

1,29 1,13 0,70 0,49 0,30 0,10

2. Помоћни и сл. објекти  
(гараже, летње кухиње и сл.)  

1,26 1.08 0,64 0,47 0,21 0,07

 
3. 

 
Производни и посл. и др. објекти у производном комплексу - предузећа и радњи (правна лица) 
 

3.1. У обл.  производње и прераде коже, гуме, 
папира, извођење радова и услуга у области 
нискоградње који запошљавају  више од 100 
радника  

1,93 1,41 1.09 0,82 0,49 0,16

3.2. У области производње и прераде хемијских 
производа, алкохол. и безалкохол. пића, 
прерада метала, амбалаже од пластичних 
маса, грађ. матер  

6.39 3.16 2,55 1,41 1,12 0,35

3.3. У области производње и прераде текстила, 
дрвета, метал. машина и уређаја и произв.  
прехрамб. произв. у правним лицима која 
запошљавају преко 50 радника, извођења 
радова и услуге у области високоградње који 
запошљавају преко 100 радника  

1,43 1,13 0,85 0,67 0,38 0,11

3.4. У области производње и прераде млека и   
млечних производа, јестивих уља и масти  

16,97 16,46 16,14 15,80 15,63 4,65

3.5. У области произв.прераде и складишт. 
брашна и млинарских производа  

14,88 14,48 14,22 13,79 13,63 4,15

3.6. У области производње пецива и хлеба у 
правним лицима која запошљавају до  
50 радника  

22,52 22,12 21,44 20,95 20,62 6,16

3.7. У области извођ. радова и услуга у високо-
радњи која запошљавају до 100 радника  

22,12 21,44 20,95 20,45 19,96 5,99

   
   
4. Пословни простор у коме се обављају следеће 

делатности: 
- Дистрибуција и пром. нафте и  
  нафтних деривата 
- Услуге у платном промету и услуге јавних и  

82,99 64,36 48,23
 

37,91 20,78 6,31
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Ред. 
бр. 
 

ДЕЛАТНОСТ 
ЕКСТРА
зона 

I 
зона 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

  др. предузећа у области ПТТ и ТТ услуга 
- Банкарске организац. и меwачнице 
- Осигурање имовине и лица 
- Спољна трговина и шпедиција 
- Лутрија и кладионице 
- Приређив. забавних игара у просторијама  
  (атутомати за игру на срећу) 
- Производња, пренос и дистрибуција гаса 
- Агенција за некретнине 
- Пројектовање и сродне услуге 
- Трговина на мало у објектима до 6 м2 

5. Пословни простор за обављање  трговине на 
велико и трговине на мало у објектима преко 6м2 

26,78 19,46 17,81 11,80 8,65 2,66

6. Складишни простор за трговину на велико и продају грађ. материјала на велико и мало 
6.1. Затворени простор 32,91 16,14 12,64 7,97 5,48 2,49
6.2. Полуотворени простор (надстрешн. и тремови) 12,13 7,48 4,64 2,99 1,16 0,33
6.3. Отворени простор (плаћа се по м2 земље) 3,82 2,49 1,16 0,65 0,42 0,11
7. Складирање  и прерада отпадн. матер. и  

секундарних сировина 
1,41 1,09 0,63 0,47 0,21 0,06

8. Објекти за обављање  угоститељских  услуга 
8.1. Ресторани (ван комплекса хотела), посла-

тичарнице, ћевабџинице, бурегџијске радње 
32.43 25.10 23,96 20,93 15,63 8,31

8.2. Кафићи, касина и објекти за производњу и 
промет брзе хране 

38,92 29,44 26,78 23,62 18,30 10,14

8.3. Производња и промет сладоледа и других 
смрзнутих смеса 

27,44 20,95 17,94 15,62 14,31 8,31

8.4. Хотели, мотели и комплетни објекти 
(смештај и исхрана) 

8,31 7,65 6,82 5,48 4,32 3,33

9. Објекти за забаву (билијар, флипери, видео клу-
бови, барови и ноћни клубови, видео игре и сл.) 

179,46 113,93 83,65 52,22 26,61 7,97

10. Пословни простор за  обављање занатских  услуга и сервиса 
10.1. Одржавање, поправка и прање моторних вози-

ла, поправка и одржавање апарата за дома-
ћинст., сервиси за чишћење и прање стамбеног
и посл. простора, фризери, часовничари, по-
правка и сервисирање телеф. апарата 
(фиксних и мобилних), оправка и сервисирање 
машина за умножавање и факс апарата 

10,32 8,14 6,66 5,15 2,84 0,82

10.2. Обућари, хемијско чишћење и кројачи 7,97 5,15 3,49 2,16 1,24 0,37
11. Објекти за обављање услужних делатности, 

фотокопирање и умножавање материјала, 
фотографисање, фотостудија, златарске 
радње, печаторесци, оптичари, козметичари, 
салони, бижутерије и графичари 

76,67 52,39 38,43 24,94 14,14 4,48

12. Објекти за пружање интелект.услуга, 
адвокатуре, посредовање компјутер-ске услуге
(израда програма, продаја и сервисирање, 
агенције за вођење пословних књига, 
превођење и друге услужне и интелект. услуге

60,34 42,91 35,59 24,45 14,31 8,66

13. Пијачни простор 

13.1. Отворени 2,92 2,16 1,66 1,32 0,82 0,26

13.2. Затворени 5,16 3,82 2,66 1,92 1,17 0,38

14. Комерцијални објекти  за спортску  рекреацију 



 560                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

 
Ред. 
бр. 
 

ДЕЛАТНОСТ 
ЕКСТРА
зона 

I 
зона 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

14.1. Теретане, фитнес клубови и сл. у оквиру 
стамбених и пословних простора 

37,91 31,60 22,12 14,64 12,81 3,99

14.2. Тениски и др. рекреативни 
спортски терени 

13,39 10,82 7,98 5,41 4,08 1,21

15. Објекти за обављање  здравствених  услуга 

15.1. Здравствени центри (комплетне садрж.) 16,14 14,81 13,22 12,13 9,57 2,99
15.2. Стоматолошке ординације лекарске 

ординације, апотеке, поликлинике, клинике и 
сл. (објекти самостални) и нису у склопу 
здравственог центра 

34,10 28,93 24,45 20,95 14,97 8,98

16. Комерцијалне ветеинарске услуге 68,19 57,73 48,57 39,26 30.11 8,98
17. Канцелар и др. посл. простор који се користи 

за сопствене потребе чији су корисници јавна 
предузећа, установе, школе, универзитети, 
факултети, политичке странке, удружења гра-
ђана, заједнице (инвалидс.пензијс., здравств., 
социјална, за културу) превоз пу-тника и роба 
у друмском и железничком саобраћају 

33,43 28,76 27,45 23,12 19,96 6,07

18. Ауто школе 
18.1. Канцелар. и простор 

за одржавање наставе 
42,42 39,42 36,58 33,43 31,11 9,15

18.2. Простор за обуку на полигону (отворени 
простор) 

22,12 19,80 17,46 16,63 14,97 4,65

19. Пословни простор за обављање делатности  и послова јавног информисања 

19.1. Радио станице и студија 27,45 25,96 24,12 22,79 21,28 6,48

19.2. ТВ станице и студија 37,91 36,58 33,26 31,60 29,11 8,98
20. Пословни простор у коме се обавља делатост 

преноса и дистрибуције електичне енергије 
248,97 193,08 144,69 113,73 62,34 18,93

21. Пословни простор који се не користи за 
обављање делатности (празан) плаћа се 
износ из тачке 1 (становање) увећан за 50%, а 
на основу записника службеног лица 

 

 
^lan 2.  

Члан 9. мења се и гласи:  
"За земљиште непокривено грађевинским објектима у оквиру комплекса  предузећа плаћа се накнада по 

м2, земљиште у висини од 10% од накнаде по м2  корисне  површине објекта." 
 

^lan 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

 I Broj: 463-219/2010                         PREDSEDNICA 
                                                    Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 
294 
Na osnovu ~lana 6. stav 1. ta~ka 6. Zakona o finansirawu 

lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik RS" br. 62/06), ~lana 
92, 93 i 94. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni 

glasnik RS"br. 72/09 i 81/09) i ~lana 19. stav 1. ta~ka 14. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br.8/08)  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
27.12.2010. godine, donela je  
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O D L U K U 
 

O IZMENI ODLUKE O KRITERUJUMIMA I 
MERILIMA ZA UTVR\IVAWE NAKNADE ZA 
URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA  

 
^lan 1. 

 
U Odluci o kriterijumima i merilima za utvr|ivawe 

naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ("Sl. list 
grada Kru{evca" br. 12/09,1/2010, 2/2010 i 4/2010),  u ~lanu 
21. u stavu       3. re~i "do 31.12.2010." zamewuje se re~ima             
"do 31.12.2011."  

 
^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: 463-220/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 

 
 

295  
Na osnovu ~l. 33. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. 

glasnik RS" br. 129/07) i ~lana 19. Statuta grada 
Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08) i ta~ke I 
Odluke Skup{tine grada Kru{evca br. 022-139/010 od 
27.08.2010. godine, 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
27.12. 2010. godine, donela je  

 
O D L U K U 

 
O PRIHVATAWU OBAVEZE SERVISIRAWA 

DUGA U FINANSIRAWU PROJEKATA OD 
JAVNOG ZNA^AJA 

 
I 

 
Ovom Odlukom Grad Kru{evac prihvata  obavezu 

servisirawa duga za odobrene projekte po Javnom pozivu za 
kandidovawe  projekata za finansirawe izgradwe, 
rekonstrukcije, odnosno adaptacije {kola i obdani{ta, 
zdravstvenih ustanova, sportskih objekata, institucija 
kulture, objekata stanogradwe i drugih objekata od javnog 
zna~aja u 2010/2011. godini Ministarstva `ivotne sredine i 
prostornog planirawa Republike Srbije. 

 
II 

 
Grad Kru{evac prihvata obavezu servisirawa duga po 

osnovu kredita za finansirawe 50% od 80% ukupne 
vrednosti (sa PDV-om) Projekata, prema uslovima Javnog 
poziva, i to:   

1. Adaptacija parka "Bagdala"- deo sa spor-tskim 
terenima u Kru{evcu  

Ukupna vrednost Projekta adaptacije parka "Bagdala"- 
deo sa sportskim terenima sa PDV-om iznosi  3.404.169,50 
dinara. 

  

2. Adaptacija objekta u Obili}evoj ulici - zgrada 
"De~ja radost" u Kru{evcu 

 Ukupna vrednost Projekta adaptacija objekta u 
Obili}evoj ulici - zgrada "De~ja radost" u Kru{evcu sa 
PDV-om iznosi   13.904.806,48 dinara. 

 
3. Glavni projekat adaptacije posebnog objekta u 

proizvodno-izlo`beno-prodajni objekat starih zanata u 
Kru{evcu  

 Ukupna vrednost Projekta Glavni projekat adaptacije 
posebnog objekta u proizvodno-izlo`beno-prodajni 
objekat starih zanata u Kru{evcu  sa PDV-om iznosi  
3.735.689,86 dinara.   

 
4. Glavni projekat izgradwe {kolskog objekta u selu 

Gaglovo  
Ukupna vrednost Projekta Glavni projekat izgradwe 

{kolskog objekta u selu Gaglovo sa    PDV-om iznosi   
27.928.907,50 dinara. 

 
5. Glavni projekat izgradwe {kolskog objekta- 

fiskulturne sale  u selu Kowuh  O[" Brana Pavlovi} 
"Kowuh. 

Ukupna vrednost Projekta Glavni projekat izgradwe 
{kolskog objekta- fiskulturne sale  u selu Kowuh  O[" 
Brana Pavlovi} "Kowuh sa PDV-om iznosi   17.844.101,26 
dinara. 

 
6. Modernizacija gradskog stadiona u Kru{evcu, ~iji je 

investitor Grad Kru{evac 
 Ukupna vrednost Projekta modernizacija grad-skog 

stadiona u Kru{evcu, ~iji je investitor Grad Kru{evac sa 
PDV-om iznosi 150.000.000,00 dinara. 

 
7. Glavni projekat rekonstrukcije platoa ispred Doma 

sindikata u Kru{evcu . 
Ukupna vrednost Projekta Glavni  projekat re-

konstrukcije platoa ispred Doma sindikata u Kru{evcu  
sa  PDV-om iznosi 25.719.315,90 dinara. 

 
8. Glavni projekat izgradwe igrali{ta u O[ u  selu 

]elije. 
Ukupna vrednost Projekta  Glavni projekat izgradwe 

igrali{ta u O[ u ]elijama sa  PDV-om iznosi    
2.200.813,30 dinara. 

9. Glavni projekat izgradwe igrali{ta u O[ u selu 
Qubava.  

Ukupna vrednost Projekta Glavni projekat izgradwe 
igrali{ta u  O[ u selu Qubava.  sa  PDV-om iznosi 
1.679.534,10 dinara. 

 
III 

 
Ro~nost kredita iz ta~ke II ove  Odluke  je pet godina 

od dana povla~ewa sredstava, odnosno datuma efektuirawa 
ugovora o kreditu, sa jednom godinom perioda po~eka. 

Kamatna stopa  je jednaka referentnoj kamatnoj stopi 
Narodne banke Srbije uve}anoj za 2,5%. 

Otplatu kredita Grad Kru{evac }e vr{iti iz 
sredstava obezbe|enih u buxetu Grada. 

 
IV 
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Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u 
"Slu`benom listu grada Kru{evca". 
  

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 401-613/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 

 
 

296 
На основу члана 64. и чл.66 Закона о буџетском 

систему ("Сл.гласник РС" бр.54/2009) и чл.19 
Статута града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" 
бр.8/2008) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.12.2010. godine, донела је  

 
O D L U K U   

O UKIDAWU BUXETSKOG FONDA ZA 
ZA[TITU OD PO@ARA GRADA 

KRU[EVCA 
 

^lan  1.  
 

Укида се Буџетски фонд за заштиту од пожара 
града Крушевца са 31.12.2010. године. 

 
^lan  2.  

 
Права и обавезе Буџетског фонда за заштиту од 

пожара града Крушевца преузима Градска управа 
града Крушевца. 

 
^lan  3.  

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" . 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 325-6/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
297 
На основу члана 35. Закона о друштвеној бризи 

о деци (“ Сл.гласник РС” број 49/92, 29/93, 53/93, 
67/93, 28/94, 47/94, 25/96 и 29/01), члана  9. Закона 
о финансијској подршци породици са децом 
("Сл.гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09) члана 
50. Закона о предшколском васпитању и 
образовању ("Сл.гласник РС" број 18/10)и члана 
19. Статута града Крушевца (“Сл.лист града 
Крушевца” број 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 27.12.2010 године, донела je   

 
O D L U K U 

 
O DRU[TVENOJ BRIZI O DECI 

 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују се права у области 

друштвене бриге о деци  из надлежности Града, 
као и  услови и начин остваривања тих права. 

 
Члан 2. 

 
Права из  ове Одлуке обезбеђују се свим 

грађанима који имају  пребивалиште на територији 
града Крушевца, 

Права утврђена овом Одлуком остварују се у 
Установи за предшколско васпитање, образовање 
и исхрану деце "Ната Вељковић" Крушевац. 

 
Члан 3. 

 
Права утврђена Законом и овом Одлуком 

односе се на: 
1. бесплатно коришћење програма у предшкол-

ској установи 
2. регресирање трошкова боравка деце у пред-

школској установи 
3. регресирање трошкова одмора и рекреације 

деце из предшколске установе. 
 
II    БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

Члан 4. 
 

Право на регресирање свих трошкова боравка у 
предшколској установи има дете без родитељског 
старања. 

Дете  без родитељског старања, у смислу ове 
одлуке, је дете које нема живе родитеље, чији су 
родитељи непознати или нестали, чији родитељи 
из било ког разлога привремено или трајно не 
извршавају своја родитељска права и дужности. 

Статус детета без родитељског старања 
утврђује се према налазу  Центра за социјални 
рад.  

 
Члан 5. 

 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има  дете са сметњама у 
развоју. 

Дете са сметњама у развоју, у смислу ове 
одлуке, је дете о чијем је степену ометености 
надлежна градска комисија   за преглед деце 
ометене у развоју донела акт о разврставању, 
односно интерресорна комисија  донела акт о 
потреби пружања додатне образовне подршке.  

 
Члан 6. 

 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има  дете  ратног војног 
инвалида  I-VI    категорије из оружаних акција 
после 17.августа 1990 године. 
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Статус ратног војног инвалида утврђује се на 
основу решења надлежног одсека Градске управе. 

 
Члан 7. 

 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има  дете корисника права 
на материјално обезбеђење породице по пропи-
сима о социјалној заштити. 

Статус корисника права на материјално обез-
беђење утврђује се на основу решења Центра за 
социјални рад. 

 
Члан 8. 

 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има  дете које борави у 
Дому "Јефимија", а у оквиру спровођења услуге 
интервентног смештаја деце у кризним 
ситуацијама, по прописима о социјалној заштити. 

Статус детета из става 1. овог члана утврђује 
се на основу  решењa Центра за социјални рад. 

 
Члан 9. 

 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има  треће и свако наредно 
дете  у породици.  

Број деце у породици утврђује се у односу на 
дан подношења захтева за остваривање права 
утврђених овим Правилником, према датуму и 
часу рођења уписаних у матичну књигу рођених. 

Број деце из разведеног брака или ванбрачне 
заједнице утврђује се према родитељу са којим 
дете живи по одлуци надлежног органа или по 
споразуму родитеља. 

Број деце која су у време развода брака или 
престанка ванбрачне заједнице била пунолетна 
утврђују се према родитељу с којим живе. 

Број деце за које је у току поступак утврђивања 
породично правног статуса пред неким од 
надлежних органа одређују се према родитељу са 
којим живе.  

Чињеница са којим родитељом дете живи, у 
смислу ст. 2. до 4. овог члана, утврђује се према 
налазу  Центра за социјални рад. 

 
Члан 10. 

 
Установа "Ната Вељковић", приликом доно-

шења финансијског плана и извештаја о 
финансијском пословању за календарску годину,  
посебно  евидентира и исказује расходе из буџета 
града за права из члана 6, 7, 8,и 9 и приходе из 
буџета Републике по основу ослобађања плаћања 
трошкова боравка деце из категорија утврђених 
члановима  4 и 5. ове Одлуке. 

 
III     УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  

        РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА  
        ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 11. 
 

Право на регресирање трошкова, у зависности 
од укупних прихода  породице, имају родитељи 
чија деца  користе услуге предшколске установе 
која се налази у мрежи установа за децу на 
територији града Крушевца, имају пребивалиште 
или боравиште на територији града Крушевца и 
испуњавају услове одређене овoм Odlukom. 

 
3.1. Утврђивање чланова породице  

 
Члан 12.  

 
Породицу у смислу ове одлуке чине: родитељи, 

односно старатељи,  хранитељи, усвојитељи и 
деца, као и сродници у правој линији, а у побочној 
до другог степена сродства, под условом да живе 
у заједничком домађинству. 

 
Члан 13. 

 
Заједничко домаћинство, у смислу ове одлуке, 

јесте заједница живљења, привређивања и 
трошења средстава. 

Заједничко домаћинство подносилац захтева 
доказује изјавом о броју чланова домаћинства. 

 
Члан 14. 

 
Самохрани родитељ, у смислу овe Odluke, 

јесте родитељ који самостално врши родитељско 
право у складу са одредбама Поро-дичног закона 
(“Службени гласник  РС” број 18/05): 

 
Родитељ ће се сматрати самохраним и у 

случају: 
1. када је други родитељ постао потпуно и 

трајно неспособан за привређивање, а није стекао 
право на пензију;   

2. kada se drugi roditeq nalazi na odslu-
`ewu redovnog vojnog roka;  

3. када се други родитељ налази на 
издржавању казне затвора дуже од шест месеци; 

 
Статус самохраног родитеља може се доказати: 
 
1. изводом из матичне књиге умрлих или 

решењем надлежног органа о проглашењу 
несталог лица умрлим;   

2. одлуком надлежног органа о вршењу роди-
тељског права;   

3. изводом из матичне књиге рођених за децу;   
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4. решењем инвалидске комисије и потврдом 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање да 
није остварио право на пензију;   

5. potvrdom nadle`nog vojnog odseka  
6. потврдом надлежне казнено поправне 

установе.  
 

Члан 15.  
 

Дете коме је у потпуности обезбеђено 
издржавање на терет друштвене заједнице,  
односно лице које се налази на издржавању казне 
затвора дуже од шест месеци, не  сматра се 
чланом заједничког домаћинства.  

 
3.2. Утврђивање прихода породице 
 

Члан 16. 
 

Приходи по члану породице, утврђују се на 
основу следећих доказа, поднетих уз захтев и то: 

 
1) Приходи који подлежу опорезивању пре-

ма закону којим се утврђује порез на доходак 
грађана  

 
1. зараде - потврда послодавца   
2. од пољопривреде и шумарства - уверење 

организације надлежне за геодетске послове   
3. од самосталне делатности - уверење 

организације надлежне за јавне приходе за 
регистроване делатности   

4. од ауторских права - уверење организације 
надлежне за јавне приходе односно потврда 
одговарајуђег удружења  

5. од капитала - потврда финансијских и 
других организација односно потврда послодавца 
о исплађеној добити, дивиденди и сл;  

6. од издавања у закуп непокретности - 
уверење организације надлежне за јавне приходе, 
односно потврда исплатиоца;   

7. од капиталних добити - уверење 
организације надлежне за јавне приходе о 
оствареном добитку;   

8. остали приходи - уверење организације 
надлежне за јавне приходе односно потврда 
исплатиоца.  

 
2) Приходи остварени од:  
 
1. пензија и инвалиднина - потврда организа-

ције надлежне за пензијско и инвалидско 
осигурање   

2. примања по прописима о правима ратних 
инвалида - потврда надлежног органа о 
испла}еној инвалиднини   

3. сродника који има законску обавезу 
издржавања - судска пресуда или потврда  
послодавца   

4. отпремнина у случају престанка потребе за 
радом запослених услед технолошких, економских 
или организационих промена остварених у години 
пре подношења захтева - потврда послодавца   

5. накнада по основу социјалних програма -
потврда послодавца, односно исплатиоца   

6. накнада за време незапослености - потврда 
организације надлежне за запошљавање;   

7. реализованих новчаних и других ликвидних 
средстава у години пре подношења захтева - 
потврда послодавца, односно исплатиоца   

8. нерегистроване делатности - изјава 
корисника,  

9. приходи издржаваоца за редовне ученике и 
студенте-кориснике услуга. 

Када се приход утврђује у паушалном износу, 
за приход се узима основица за обрачунавање 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. 

Приходи који се исказују као годишњи узимају 
се у висини просечног месечног износа. 

Приходи из става 1. исказују се умањени за 
порезе и доприносе који се на њих обрачунавају и 
плаћају.  

Корисници услуга, који не доставе потврде о 
приходима односно потврду Центра за социјални 
рад о оствареном праву на материјално 
обезбеђење породице, разврставају се у највишу 
регресну групу. 

 
 
 
 
 

IV    РЕГРЕСНЕ ГРУПЕ 
Члан 17. 

 
 Утврђују се регресне групе и регресна скала за кориснике услуга појединачно, процентуално у 
односу на утврђену економску цену, према следећој скали: 
 
Регресна група 
за целодневни 
и полудневни 

Укупан месечни приход по члану породице 
у односу на просечну нето зараду у 

привреди града Крушевца,  

% учешћа 
родитеља 

% учешћа 
буџета Града 
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боравак у % 

I до  15% износ у висини 
дечјег додатка 

разлика до 
висине економске 

цене 

II од 15% до 25% 25% 75 % 

III од 25% до 35% 35% 65 % 

IV од 35% до 45% 45% 60% 

V од 45% до 60% 50% 50% 

VI од 60% до 80% 55% 45% 

VII од 80% до 100% 60% 40% 

VIII  преко 100% 100%  
 
 

Члан 18. 
 

Регресирање трошкова целодневног и полу-
дневног боравка деце предшколског узраста обез-
беђује се у  буџету Града у укупном износу од 80% 
од економске цене,  просечно по детету. 

 
Члан 19. 

 
Право на регресирање дела трошкова боравка 

у предшколској установи оставарују родитељи за 
прво дете у износу од 20%, ако су у предшколској 
установи смештена два детета, и то од тренутка 
уписа другог детета у предшколску установу.  

 
Члан 20. 

 
Самохраном родитељу, пре утврђивања права 

на регресирање трошкова, приходи од утицаја за 
одлучивање о праву умањују се за 25%. 

 
Члан 21. 

 
Градско веће града Крушевца доноси Решење 

о утврђивању економске цене смештаја детета у 
Установу”  Ната Вељковић” за све облике 
васпитно-образовног рада на основу образло-
женог предлога Управног одбора Установе ”Ната  
Вељковић" Крушевац . 

Образложени предлог из става 1. овог члана 
треба да садржи све елементе о формирању 
економске цене прописане Правилником о 
мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим 
установама (“Сл.гласник РС” број 1/93 и 6/96 )и 
других одлука  органа оснивача. 

IV     НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА  
        РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА  
        ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 22. 
 

Право на регресирање трошкова корисницима 
услуга утврђује се у зависности од укупних 
прихода породице у смислу  члана 15. ове Одлуке, 

остварених у претходна  три месеца пре 
подношења захтева. 

 
Члан 23. 

 
У зависности од укупних месечних прихода по 

члану породице, корисници се разврставају у 
одговарајуће регресне групе из  члана 16 ове 
Одлуке. 

Укупан месечни приход по члану породице 
утврђује се тако што се укупан приход породице, 
остварен  у смислу члана 15. ове Одлуке, подели 
на 3 месеца и бројем  чланова породице који живе 
у  заједничком  домаћинству, осим за приходе који 
се утврђују на годишњем нивоу, који се деле на 12 
месеци. 

 
Члан 24. 

 
Ако неко од чланова породице корисника услуга 

у претходна три месеца пре подношења захтева 
није остварио приходе или је у том периоду почео 
да их остварује, узима се  укупни приход породице 
остварен у месецу који претходи месецу од када 
се о праву одлучује, па се дели са бројем чланова 
породице који живе у заједничком домаћинству.  

Члан 25. 
 

Обрачун за наплату услуге по утврђеној цени у 
складу са чланом 16.  ове Одлуке, врши се у 
зависности од броја дана боравка детета у 
установи. 

За дане присуства детета и за дане 
неоправданог одсуства, услуга се наплаћује у 
пуном износу, а за дане оправданог одсуства у 
износу од 50% дневне цене, односно режијски 
трошкови. 

 
Члан 26. 

 
Обрачун средстава за регресирање трошкова 

боравка деце, предшколска установа доставља 
Градској управи града Крушевца - Одсеку за 
друштвене делатности, до 10-ог у месецу за 
претходни месец.  
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IV  РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОДМОРА И 
     РЕКРЕАЦИЈЕ 
 

Члан 27. 
 

Право на регресирање трошкова одмора и 
рекреације у објектима Установе има дете које 
борави у предшколској установи, у зависности од 
материјалног положаја породице, уз обавезно 
учешће у износу од 60% стварних трошкова 
одмора и рекреације. 

Преостали део појединачног учешћа корисника 
услуга из става 1. овог члана, утврђује се 
процентуално у односу на осталих 40% стварних 
трошкова одмора и рекреације, према скали из 
члана 16. ове Одлуке. 

Изузетно од става 2. овог члана, корисници чије 
је учешће 100%, плаћају цео износ стварних 
трошкова одмора и рекреације. 

 
Члан 28. 

 
Изузетно од члана 26. ове Одлуке, право на 

регресирање свих трошкова одмора и рекреације у 
смислу ове Одлуке има: 

- дете корисника права на материјално обез-
беђење породице по прописима о социјалној 
заштити, 

- дете ратног војног инвалида I до VI  групе, из 
оружаних акција после 17. августа 1990. године, 

- дете са сметњама у развоју и 
- дете без родитељског старања. 
Право из претходног става дете може да 

оствари једанпут у току две школске  године. 
 

Члан 29. 
 

Установа "Ната Вељковић", приликом 
доношења финансијског плана  и извештаја о 
финансијском пословању за календарску годину,  
посебно  евидентира и исказује расходе из буџета 
града по основу ослобађања плаћања трошкова 
боравка деце из категорија утврђених чланом 27. 
ове Одлуке. 

 
Члан 30. 

 
Обрачун средстава за регресирање трошкова 

одмора и рекреације деце, предшколска установа 
доставља Градској управи града Крушевца-Одсеку 
за друштвене делатности, до 10-ог у месецу за 
претходни месец.  

 
V ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  
 ПРАВА 
 

Члан 31. 
 

  Права утврђена овом Одлуком остварују се по 
прописима о општем управном поступку. 

 

Члан 32. 
 

О правима из члана 4. до 9. ове Одлуке  у 
првом степену решава  Градска управа/група за 
послове друштвене бриге о деци, у складу са 
Законом о финансијској подршци породици са 
децом. 

По жалбама на решења из става 1. овог члана 
решава Градско веће града Крушевца. 

 
Члан 33. 

 
Утврђивање група и регресних скала за  

регресирање трошкова боравка деце и 
регресирање трошкова одмора и рекреације деце 
утврђује Установа "Ната Вељковић" Крушевац.. 

 
Члан 34. 

 
Права утврђена овом Одлуком, корисник услуге 

остварује у предшколској установи. 
 

Члан 35. 
 

Право на регресирање трошкова, кориснику 
услуга признаје се од првог дана наредног месеца 
по поднетом захтеву. 

 
Члан 36. 

 
Корисник услуга дужан  је да пријави сваку 

промену која је од утицаја на остваривање права 
на регресирање трошкова, најкасније у року од 15 
дана од дана настале промене. 

 
Члан 37. 

 
Корисник права из ове Одлуке који је на основу 

неистинитих или нетачних података, или 
непријављивањем промена које утичу на губитак 
или обим права остварио право, дужан је да 
накнади штету, у складу са законом. 

 
VI  ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 38. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о друштвеној бризи о деци (“ Сл.лист 
општине Крушевац” бр.14/92, 4/93, 8/93, 8/95 1/02). 

 
Члан 39. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града 
Крушевца”. 

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 022-205/2010                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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На основу члана 81. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС"број  72 /09), члана 3. Закона о јавним 
службама ("Сл. гласник РС" број 42/91 и 71/94) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.12.2010. године донела је  
 

O D L U K U  
O OSNIVAWU USTANOVE U KULTURI 

"KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA" 
KRU[EVAC 

 
Члан 1. 

 
Ради остваривања потреба грађана у култури, 

развоја културног аматеризма , очувања традиције и 
развоја  културе на територији града Крушевца, 
оснива се Установа  u културi "Kulturno prosvet-na 
zajednica "Крушевац. 

   
Члан 2. 

 
Установа  ће пословати  под називом: Установа u 

културi "Kulturno prosvetna zajednica" Крушевац. 
Седиште  Установе је у Крушевцу, ул. Мајке 

Југовића број 12. 
Скраћени назив Установе је "Kulturno prosvet-na 

zajednica "Крушевац. 
 

Члан 3.  
 

На оснивање, организацију и рад Установе 
примењују се прописи о јавним службама. 

 
Члан 4. 

 
Установа има својство правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима установе утврђених 
законом, овом  Одлуком и статутом  Установе. 

Члан 5. 
 

О промени назива, седишта и статусној промени 
Установе сагласност даје оснивач. 

 
Члан 6. 

 
Делатност Установе је: 
9001-извођачка уметност 
9002-друге уметничке делатности у оквиру изво-

ђачке уметности 
9003-уметничко стваралаштво 
8552-уметничко образовање 
8559-остало образовање 
8560-помоћне образовне активности 
5812-издавање именика и адресара 
5811-издавање књига   
5814-издавање часописа и периодичних издања  
5819-остала издавачка делатност 

5914-делатност приказивања кинематографских 
дела 

4761-трговина на мало књигама у специјализо-
ваним продавницама 

4799-остала трговина на мало  izvan продавница, 
тезги и pijaca 

6820-изнајмљивање властитих или изнајмљenih  
некретнина и управљањe њима 

Установа може, без уписа у судски регистар да 
обавља и друге делатности које служе делатности 
уписаној у регистар, које се уобичајено обављају те 
делатности, у мањм обиму или привремено. 

Делатност Установе не може се мењати без 
сагласности оснивача. 

 
Члан 7. 

 
Почетна средства за оснивање  и почетаk рада 

Установе обезбеђују се у буџету града Крушевца и 
то новчана средства у износу од 100.000 динара. 

Средства за рад Установе обезбеђују се  у буџету 
Града. Установа може стицати приходе и непосредно 
од корисника, из донација, спонзорства домаћих и 
страних правних лица и из других извора у складу са 
законом.  

Члан 8. 
 

Органи Установе су: управни одбор, надзорни 
одбор и директор. 

 
Члан 9. 

 
Управни одбор Установе има 7 чланова. 
Председника и чланове Управног одбора именује 

и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака 
и познaвалаца културне делатности. 

Управни одбор чине: 2 представника запослених 
у установи и 5 представника локалне самоуправе. 

Представници запослених именују се на предлог 
репрезентативног синдиката установе, односно на 
предлог већине запослених. 

Најмање једна половина чланова Управног одбора 
из реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне - програмске делатности. 

Члан 10. 
 

Управни одбор Установе: 
1. доноси статут, 
2. доноси друге опште акте установе, предвиђене 

законом и статутом, 
3. утврђује пословну и развојну политику, 
4. одлучује о пословању установе, 
5. доноси програме рада установе, на предлог 

директора, 
6. доноси годишњи финансијски план, 
7. усваја годишњи обрачун, 
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању, 
9. даје предлог о статусним променама, у складу 

са законом, 
10. расписује конкурс за избор директора и даје 

предлог оснивачу о кандидату за директора, 
11. закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је изабран, 
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односно до његовог разрешења, а када је за 
директора именовано лице које је већ запослено у 
истој установи на неодређено време, закључује анекс 
уговора о раду, у складу са Законом о раду, 

12. одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом. 

Сагласност на акте из става 1. тачка 1, 5 , 6 ,8 и 9  
даје Скупштина града Крушевца. 

 
Члан 11. 

 
Оснивач може,  до именовања председника и 

чланова управног одбора, да именује вршиоца 
дужности председника и чланова управног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности 
председника и члана управног одбора и у случају 
када председнику, односно члану Управног одбора 
престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана 
Управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 

 
Члан 12. 

 
Установом руководи директор. 
Директора Установе именује и разрешава оснивач. 
Директор Установе именује се на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године, и може бити поново именован. 

Услови за избор кандидата за директора Установе 
утврђују се Статутом Установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја Установе, као саставни део 
конкурсне документације. 

Поступак расписивања и спровођења конкурса за 
избор директора ближе се уређује статутом установе. 

 
Члан 13. 

 
До именовања директора Установе, његове 

послове ће обављати вршилац дужности директора 
кога именује Скупштина града. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора, без спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре истека 
мандата, односно када јавни конкурс за директора 
није успео. 

Поступак именовања вршиоца дужности 
директора као и престанак дужности директора 
ближе се уређује статутом установе, у складу са 
законом. 

 
Члан 14. 

 
Директор Установе: 
1. организује и руководи радом установе,    
2. доноси акт о организацији и систематизацији 

послова и друга општа акта у складу са законом и 
статутом установе, 

3. извршава одлуке управног одбора установе, 
4. заступа установу, 
5. стара се о законитости рада установе, 
6. одговоран је за спровођење програма рада 

установе, 

7. одговоран је за материјално-финансијско 
пословање установе, 

8. врши друге послове утврђене законом и 
статутом установе. 

     Сагласност на акт о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова даје Градско веће града 
Крушевца. 

 
Члан 15. 

 
Установа, поред директора, може имати једног 

или више уметничких, односно   програмских 
директора који руководе уметничким, односно 
стручним пословима и за њих су одговорни. 

Начин и услови за избор, као и поступак за 
разрешење уметничког односно програмског 
директора, утврђује се статутом установе, у складу 
са законом. 

 
Члан 16. 

 
У установи се може образовати уметнички, 

програмски односно стручни савет. 
Састав, надлежност и начин рада уметничког, 

програмског и стручног савета, ближе се уређују 
статутом установе. 

 
Члан 17. 

 
Надзорни одбор Установе  именује и разрешава 

Скупштина града. 
Надзорни одбор  Установе има 3 члана. 
Два члана Надзорног одбора чине представници 

оснивача а једног члана бирају запослени у Установи  
из својих редова на начин одређен статутом. 

 
Члан 18. 

 
Надзорни одбор: 
1. врши надзор над пословањем, прегледа 

годишњи извештај и годишњи обрачун, 
2. о резулатима надзора у писменом облику 

обавештава Управни одбор и оснивача, 
3. врши и друге послове у складу са законом и 

Статутом Установе. 
Члан 19. 

 
Оснивач може, до именовања председника и 

чланова Надзорног одбора, да именује вршиоца 
дужности председника и чланова  Надзорног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности 
председника и члана  надзорног одбора и у случају 
када председнику, односно члану  надзорног одбора 
престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана 
надзорног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 

 
Члан 20. 

 
Скупштина града ће посебним Решењем  имено-

вати чланове Управног и Надзорног одбора  
Установе. 

Рок за доношење Статута Установе је  30 дана од 
дана ступања на снагу  ове Одлуке. 
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Члан 21. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''. 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-202/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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На основу члана 39. став 1. Закона о туризму 

("Сл.гласник РС" бр. 36/2009) и чл.19 Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.12.2010.godine, donela je 

 
О Д Л У К U 

 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Туристичке организације 

града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" 1/09-
пречишћен текст i 4/10) у члану 2. додаје се став 2.  
који гласи: 

"Шифре  делатности: 
- 8413 - уређење пословања и допринос успе-

шнијем пословању у области економије; 
- 5819 - остала издавачка активност 
- 5520 - одмаралиште и слични објекти за краћи  

боравак 
- 4778 - остала трговина на мало новим произво-

дима у специјализованим продавницама (продаја 
сувенира), 

- 4751 - трговина на мало текстилом у специја-
лизованим продавницама: 

- 1812 - остало штампање 
- 4799 - остала трговина на мало изван продав-

ница 
-7320 - истраживање тржишта и испитивање јав-

ног мњења 
- 8230-организовање сајмова и састанака" 
 

Члан 2. 
 

Додаје се члан  12 а који гласи: 
"Градско веће града Крушевца на предлог 

Управног одбора утврђује минимум рада у случају 
штрајка у Туристичкој организацији". 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 022-206/2010                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 89. Zakona o lokalnoj samoupravi 

("Sl.glasnik RS " br.129/2007) i ~lana  19. ta~ka 30. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 
8/08) i ~lana 5. Statuta Stalne konferencije gradova i 
op{tina - Saveza gradova i op{tina Srbije, 

Skup{tina grada Kru{evca na sednici odr`anoj 
27.12.2010. godine, donela je 

 
 O D L U K U 

 
O POTVR\IVAWU ^LANSTVA GRADA 

KRU[EVCA U STALNOJ KONFERENCIJI 
GRADOVA I OP[TINA- 

SAVEZU GRADOVA I OP[TINA SRBIJE 
 

I. Skup{tina grada Kru{evca potvr|uje da je grad 
Kru{evac ~lan Stalne konferencije gradova i op{tina- 
Saveza gradova i op{tina Srbije, sa sedi{tem u Beogradu, 
Makedonska 22. (u daqem tekstu: SKGO). 
 

II.  Skup{tina grada Kru{evca potvr|uje da prihvata 
sve odredbe Statuta SKGO, koji je usvojila 38. Skup{tina 
SKGO, odr`ana 7. decembra 2010. godine. 

 
III. Skup{tina grada Kru{evca potvr|uje da u skladu sa 

Statutom SKGO, grad Kru{evac preuzima obavezu:  
- da aktivno doprinosi ostvarivawu ciqeva SKGO; 
- da u~estvuje, u skladu sa interesovawem, u 

aktivnostima SKGO; 
- da obezbedi da wegovi predstavnici obavqaju 

funkciju u organu SKGO na koju je izabran grad Kru{evac; 
- da pla}a  ~lanarinu SKGO u skladu sa odlukom 

Skup{tine SKGO; 
- da obavqa druge aktivnosti koje mu povere Skup{tina 

i Predsedni{tvo SKGO. 
 
IV. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

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

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 011-6/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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На основу чл.40 Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник 
РС" бр. 36/2009) чл. 19. Статута  града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца"бр.8/2008) и мишљења 
br.33/2010 od 10.12.2010.godine Локалног савета за 
запошљавање града Крушевца                                                                

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.12.2010.godine, donela je  



 570                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗАПОШЉАВАЊА  ГРАДА  КРУШЕВЦА  

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 

Локални  акциони план запошљавања града 
Крушевца  за 2011. годину  (у даљем тексту ЛАПЗ) 
представља израз истинског настојања 
представника локалне власти да преузму 
иницијативу за већи утицај на тржиште рада, као и 
одговорност за резултате политике запошљавања 
на локалном нивоу. То је документ у коме се   
дефинишу циљеви и приоритети политике 
запошљавања Града и  дају одговори на питања: 
какво је стање на тржишту рада, какве су 
перспективе, које су мере на располагању, као и 
који ће ефекти бити постигнути. 

Pravni osnov za izradu LAPZ nalazi se u ~lanovima 
40. i 41. Zakona o zapo{qavawu i osigurawu za slu~aj 
nezaposlenosti ("Slu`beni glasnik RS" br. 36/09) kojim je 
definisano sprovo|ewe aktivne politike zapo{qavawa 
na nivou lokalne samouprave a u skladu sa Nacionalnim 
akcionim planom zapo{qavawa na godi{wem nivou (u 
daqem tekstu NAPZ). 

  При изради ЛАПЗ за 2011. годину  пошло се од 
НАПЗ за 2011. годину, чији је циљ децентра-лизација 
политике запошљавања и подстицање развоја 
регионалних и локалних политика запошљавања, 
односно развој акционих планова запошљавања на 
локалном нивоу.  

 
На седници Локалног савета за запошљавање 

града Крушевца  одржаној дана 24.11.2010. године  
сагледано је  садашње стање на тржишту рада, као 
и извештај о реализацији Локалног акционог плана 
за запошљавање 2010. године  по свим Програмима. 
Локални савет за запошљавање састављен од 
представника Националне службе за 
запошљавање, Расинског управног округа, 
Регионалног центра за развој малих и средњих 
предузећа, Уније послодаваца, Удружења 
предузетника, Већа савеза синдиката, Синдиката 
Независност,  упутио је  Препоруку бр.31/2010 од 
24.11.2010.  у коме су утврђени Програми за  
финансирање у 2011. години, са акцентом на 
делатностима  које је потребно потпомогнути 
(производне  и производно-услужне). 

Закључак је да је ЛАПЗ града Крушевца резултат 
заједничког рада представника локалне 
самоуправе и најразноврснијих локалних 
институција, чиме је задовољен партиципативан 
приступ планирању ЛАПЗ и обезбеђен плурализам 
пружања услуга у области запошљавања на 
територији града Крушевца.  

 
I  АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ  

 

Анализом стања у граду Крушевцу  могу се 
сагледати карактеристике економске ситуације, као 
и ситуација на тржишту рада. 

                                                                                                                                            
1. Економска ситуација 

 
Економски развој града Крушевца карактеришу 

две кључне одлике. С једне стране, ниво економске 
активности је низак. Главни показатељ нивоа 
економске активности је народни доходак по 
становнику. У стварању народног дохотка највеће 
учешће има приватни сектор. Последично, највећа 
одговорност за садашњи и будући економски развој 
Крушевца припада управо овом сектору. Приватни 
власници, међутим, нису још увек спремни да 
понесу бреме такве одговорности. Највећа 
одговорност лежи у решавању проблема високе 
незапослености. 

С друге стране, инфраструктура за подршку 
малих и средњих предузећа и предузетника све 
више јача. Кључни проблем је како да се неактивна 
економија повеже са локалним институцијама које 
су носиоци иновација у области привредног развоја. 

Проблем се своди на избор одговарајућих 
инструмената за деловање. У граду Крушевцу 
постоји развијена мрежа институција за подршку 
малих и средњих предузећа и предузетништва.. 
Доказ су постојање Бизнис инкубатор центра, 
Центра за развој малих и средњих предузећа, 
Канцеларије за локални економски развој, 
Привредна комора, Националне службе за 
запошљавање итд. 

Привредна активност града Крушевца одвија се 
у 12 сектора, али највећи утицај имају привредни 
субјекти из области прерађивачке индустрије, 
трговине, грађевинарства и саобраћаја, који 
запошљавају чак 92% укупног броја запослених у 
граду. 

Међутим, пад куповне моћи и раст 
незапослености основни су хендикепи које треба 
претворити у предности на путу достизања циљева 
локалног економског развоја. 

 
1.1. Привредни субјекти 

 
Највећи утицај на место града Крушевца на 

републичкој мапи развијености имају привредни 
субјекти из области хемијске, машинске, 
дрвопрерађивачке, прехрамбене и текстилне 
индустрије, чије пословање превазилази оквире 
локалне привреде. 

Са 5.218 привредних субјеката (1.224 привредних 
друштава и 3.994 предузетника), према подацима 
Агенције за привредне регистре на дан 11.03.2010. 
године, Крушевац данас представља економски 
центар од значаја за Расински округ.  

Када су привредна друштва у питању, мала и 
средња предузећа (МСП) добијају све већи значај у 
привредним токовима; њихова заступљеност је 99% 
укупног броја предузећа.  МСП су носиоци 
привредног раста и запошљавања и битан фактор 
унапређења економске ефикасности локалне 
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привреде. Њихова конкурентска предност огледа се 
у брзини, флексибилности и осетљивости на 
потребе потрошача, и на тај начин представљају 
најзначајније креаторе нових производа, дајући 
највећи допринос отварању нових радних места, 

највише доприносе променама привредне 
структуре и представљају најфлексибилнији и на 
потребе потрошача, најосетљивији део сваке 
привреде. 

 

Табела - Новоосновани и привредни субјекти брисани из регистра АПР 
 

 Новоосновани Брисани из регистра 

Тренд Предузе- 

тници 

Привредна 

друштва 
Укупно 

Предузе- 

тници 

Привредна  

друштва 
Укупно 

 1 2 3 (1+2) 4 5 6 (4+5) 7 (3-6) 

2006. 805 97 902 555 15 570 332 

2007. 1058 113 1171 632 30 662 509 

2008. 811 126 937 738 28 766 171 

2009. 680 96 766 748 36 784 -18 

 

Привредни субјекти У граду Крушевцу је од почетка 90-их година па 

све до 2009. године забележен растући тренд 

броја регистрованих привредних субјеката.  У 

2009. години, као последица светске економске 

кризе, Крушевац долази у ситуацију да има 

више привредних субјеката који су престали 

да постоје (784) од оних који су отпочели своје 

пословање (766), што доводи до смањења 

укупног броја регистрованих бизниса.  

 

1.2. Подршка привредном развоју 
 
Један од основних циљева будућег економског 

развоја, како Србије тако и локалних самоуправа, 
јесте обезбеђење услова да МСП постану окосница 
новог економског система. Развој постојећих и 
оснивање нових МСП знатно треба да допринесу 
повећању друштвеног производа, извоза и 
запослености и да омогуће убрзан друштвено-
економски развој у наредном периоду. 

Све државе развијених тржишних привреда имају 
разрађен и разуђен систем подршке развоју МСП. 
Влада Републике Србије одговорна је за стварање 
стимулативног, сигурног пословног окружења за све 
привредне субјекте (уклањање правних и 
административних препрека, развој инфраструктуре, 
развој тржишта, борба против сиве економије и сл.).   

 
Утицај републичких институција на привредни 

развој осећа се и на локалном нивоу и спроводи се 
посредством Агенције за привредне регистре, 
Националне службе за запошљавање, Републичке 
агенције за развој МСПП и Фонда за развој Републике 
Србије. 

Агенција за привредне регистре (АПР) основана је 
Законом о Агенцији за привредне регистре (Сл. 
гласник РС 55/2004). Увођењем новог система 
регистрације, АПР је преузела надлежност 
регистрације привредних субјеката од трговинских 
субјеката и органа локалне самоуправе. Агенција је 
основана ради формирања јединствене 
централизоване базе податаке - евиденције о 
регистрованим привредним субјектима, уговорима о 
финансијском лизингу и залози, која обезбеђује 
доступност ажурних података привредних субјеката 
њиховим потенцијалним пословним партнерима. У 
Градској управи града Крушевца постоји Канцеларија 
за пружање услуга привредним субјектима која се, на 
основу уговора о сарадњи са АПР, бави пословима 
пружања правне помоћи при регистрацији привредних 
субјеката. 

 
Подршка привредном развоју обезбеђује се и кроз 

активности Националне службе за запошљавање 
(НСЗ), а једна од њених филијала налази се у 
Крушевцу. Поред пружања услуга незапосленим 
лицима (пружање информација о правима и 
обавезама у случају незапослености, о услугама и 
могућностима подршке; организовање сајмова 

90
2

57
0

11
71

66
0

93
7

76
6

76
6 78

4

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009

Новоосновани

Брисани из
регистра



 572                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

запошљавања; обука за активно тражење посла), у 
НСЗ се спроводе и Програм развоја предузетништва, 
Програм запошљавања младих "Прва шанса", а у 
оквиру услуга послодавцима,  Програм обуке за 
познатог послодавца, менторинг програми и 
специјалистичке обуке, јавни радови као и  давање 
субвенција за отварање нових радних места. 

 
Републичка агенција за развој МСПП, кроз мрежу 

регионалних агенција, пружа све потребне врсте 
пословних и саветодавних услуга потенцијалним 
предузетницима. 

 
У циљу олакшавања приступа кредитима за МСП, 

Влада Републике Србије је, у оквиру надлежног 
министарства, формирала Фонд за развој Републике 
Србије, посредством кога бизнис сектор обезбеђује 
инвестициони кредит за почетни капитал или кредит 
за финансирање привредних активности.  

 
Најважнији субјекти у процесу стимулисања раста 

МСП сектора у Крушевцу јесу Канцеларија за локални 
економски развој, Регионална привредна комора 
Крушевац, Регионални центар за развој малих и 
средњих предузећа Крушевац,  Бизнис инкубатор доо 
Крушевац, Удружење предузетника, Унија посло-
даваца, као и Транзициони центар "14. октобар". 

 
Канцеларија за локални економски развој 

формирана је у Градској управи, у сарадњи са USAID-
ом, у сврху унапређења локалног економског развоја. 
Делокруг посла ове канцеларије је следећи: 
 Учествовање у процесу стратешког плани-

рања локалног економског развоја  
 Припрема и реализација пројеката локалног 

економског развоја и праћење реализације тих 
пројеката 
 Предлагање мера финансијске помоћи 

пословном сектору 
 Успостављање и одржавање редовних 

контаката са пословном заједницом 
 Редовни контакти са донаторима и 

потенцијалним инвеститорима, републичким 
министарствима, као и са владиним и невладиним 
организацијама 
 Организовање сајамских манифестација, 

едукативних радионица и трибина 
 Маркетиншке активности (подршка у изради 

промо материјала града Крушевца) 
 
Регионална привредна комора Крушевац, као 

интересна асоцијација привреде, представља место 
окупљања и договарања, усклађивања интереса и 
активности предузећа, размене искустава и 
успостављања међусобних пословних веза. Као један 
од својих приоритета наглашава развој предузетни-
штва у Крушевцу, односно Расинском округу, а неке од 
активности значајних за развој сектора МСП су: 
 Унапређење предузетништва и праћење и 

преношење међународних искустава са подручја 
других комора у тој области 

 Пружење и организовање стручне помоћи 
својим члановима ради унапређења њиховог 
пословања 
 Праћење законске регулативе и организова-

ње јавних расправа, 
 Одржавање семинара, радионица и 

презентација у циљу унапређења предузетништва 
 Давање обавештења о привредним 

дешавањима у Расинском округу и Србији 
 Стимулисање и ширење добрих пословних 

идеја у сектору пољопривреде и туризма Крушевца и 
многе сличне активности. 

 
У циљу подршке Програма за стварање 

институционалне мреже за нефинансијску помоћ и 
подршку малих и средњих предузећа и предузетни-
штва, основан је Регионални центар за развој малих и 
средњих предузећа Крушевац. Задатак Регионалног 
центра је да сектору МСП пружи велики број 
информативних и саветодавних услуга, као и програме 
обуке директно или посредно преко квалификованих 
пословних консултаната. Регионални центар спроводи 
и различите специјалистичке обуке за незапослене у 
циљу њиховог оспособљавања за отпочињање 
бизниса, односно у циљу развијања предузетничког 
духа код младих. 

Град Крушевац је априла 2008. године основао 
предузеће Бизнис инкубатор доо Крушевац, с циљем 
да се унапреди пословна инфрастурктура и допринесе 
креирању и отварању нових послова и нових радних 
места. Услуге инкубатора намењене су, пре свега, 
незапосленим лицима са евиденције филијале НСЗ, 
али и стартап предузећима, иноваторима, физичким и 
/ или правним лицима са добром пословном идејом. 
Основна услуга коју Бизнис инкубатор нуди својим 
станарима је издавање пословног простора у закуп, по 
повлашћеним ценама, предузетничка обука, пословно 
саветовање, финансијска подршка и технолошка 
подршка и кооперација. 

Значајне асоцијације за стимулисање МСП сектора 
јесу Удружење предузетника и Унија послодаваца. У 
питању су самосталне, пословно-стручне, интересне и 
струковне  организације предузетника, односно, 
привредника Крушевца, које су основане ради 
пружања  узајамне помоћи у раду и развоју и ради 
јачања економске, правне и социјалне сигурности 
чланова. Основне активности Удружења, односно, 
Уније су: 
 Повезивање привредника у струковне 

групације због решавања конкретних струковних 
проблема и заједничког наступа на тржишту 
 Успостављање и развијање сарадње са 

сличним организацијама ради размене искуства и 
стварања услова за проширење тржишта 
 Информисање јавности о раду и промовисање 

рада чланова Удружења, односно Уније. 
На подручју града Крушевца основан је 

Транзициони центар "14.октобар", у сврху решавања 
проблема вишкова запослених у процесу 
реструктурирања предузећа ИМК "14. октобар". 
Задатак транзиционог центра је да подстакне 
оснивање нових малих  предузећа, кроз низ 
разноврсних активности (програми обуке, 
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uvoz po robnim grupama 2009.godina
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консултације, информисање о актуелном пословном 
окружењу, идентификовање слободних и 
неискоришћених ресурса предузећа и подстицање 
њихове ефикасне употребе, подршка иновативном 
предузетништву, развој кооперантских и других 
облика сарадње новонасталих МСП и матичног 
предузећа, као и развој предузећа у локалној 
средини). 

  
1.3. Спољнотрговинска размена 

 

Вредност укупне спољнотрговинске размена 
Крушевца у периоду 2006 до 2009.г. показује тенденцију 
повећања извоза и увоза у прве три године а опадања 
у 2009.г. Наиме, услед економске кризе и општег стања 
привреде  на нашем и европском тржишту и у делу 
извозно – увозних послова дошло је до пада 
показатеља у 2009.г. Тако да је извоз у 2009.г. за око 35% 
мањи у односу на 2008г., увоз око 22% мањи у 2009. у 
односу на 2008.г. а укупна спољнотрговинска размена 
Крушевца  са дефицитом од 65, 875 мил долара и 
падом  од 27% у 2009.г. у односу на укупну 
спољнотрговинску размену у 2008. години. 
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 Ако посматрамо увоз у 2006.г. и 2009. години Немачка и Италија задржавају позиције земаља са 
највећим вредностима увоза, са повећаним процентом учешћа у укупном увозу који је повећан у односу на 
2006.г. за 39%. У 2006.г. следе Аустрија, Мађарска па Македонија а исто је и у 2009.г. , с тим што се повећава 
учешће  Кине, а стагнира са увозом из Македоније. 

 

 

 

  

 U izvozu 2006. godine najve}e u~e{}e me|u zemqama ima Bosna i Hercegovina sa 14% i Crna Gora sa pribli`no 
14% a slede Nema~ka sa 11% i Rumunija sa 8%. U 2009. g. pada u~e{}e Nema~ke na 4%, a raste u~e{}e Rumunije na 20%, 
dok uz blagi rast u~e{}e zadr`avaju Bosna i Hercegovina na 17% i Crna Gora na 14%, Makedonija 10%. 
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2. Стање на тржишту рада 
 

2.1.  Демографско стање 

 

 Према подацима Републичког завода за статистику на територији града Крушевца живи 131.368 

становника (попис становништва 2002.). Као и на читавој територији Републике Србије, приметан је пад 

наталитета и процес старења становништва. Претходни период карактерише и повећана миграција сеоског 
становништва у градско подручје. 

 

2.1.1. Старосна и полна структура 

 

Табела -  Демографски показатељи на подручју Крушевца за период 2005.-2009. године 

Показатељ 
Година 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Број деце старости 0 год. 1.382 1.270 1.252 1.209   

Број деце старости 1-4  год. 5.408 5.419 5.347 5.228   

Процењен број становника 130.083 129.370 128.758 128.196   

Удео мушкараца (%) 48,62 48,60 48,66 48,60   

Удео жена (%) 51,38 51,40 51,34 51,40   

Природни прираштај (број)* -633 -629 -417 -618 -580

Природни прираштај (стопа)* -4,9 -4,9 -3,2 -4,8 -4,5

Удео старијих од 65. година 17,40 17,44 17,40 17,43   

Удео младих 0-19 година 21,29 21,11 20,94 20,76   

Просечна старост становника 40,54 40,68 40,85 41,05   

Просечна старост мушкараца 39,38 39,52 39,61 39,83   

Просечна старост жена 41,64 41,78 41,97 42,21   

Индекс старења 0,82 0,83 0,83 0,84   

Стопа наталитета* 10,0 9,8 9,7 9,3 9

Стопа фертилитета* 43,20 42,84 42,72 41,33 39,98

Стопа морталитета* 14,9 14,7 13,0 14,1 13,5

 

* Подаци за 2009 годину су прелиминарни подаци, док су подаци за период 2005. -2008. године званични 

подаци Републичког завода за статистику 

  

 

 Када је полна структура у питању, према попису становништва из 2002. године, у незнатно већем 

проценту има више жена (51%) него мушкараца (49%). Идентичан процентуални однос, у корист популације жена, 

забележен је и пописом становништва из 1991. године. 
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Табела  - Становништво, према полу и старости,  

по попису 1981, 1991. и 2002. 

 

 

 

1981. 

 

 

% 

 

 

1991. 

 

 

% 

 

 

2002. 

 

 

% 

 

Мушкарци 0-9 9.878 15,13 8.349 12,36 6.403 10,04

Жене 0-9 9.458 13,97 7.977 11,30 6.159 9,11

Укупно 0-9 19.336 14,54 16.324 11,82 12.562 9,56

Мушкарци 10-14 4.194 6,42 4.958 7,34 3.690 5,79

Жене 10-14 4.039 5,96 4.730 6,70 3.557 5,26

Укупно 10-14 8.233 6,19 9.688 7,01 7.247 5,52

Мушкарци 15-29 14.856 2276 13.027 19,29 13.556 21,26

Жене 15-29 15.055 22,24 13.182 18,68 13.334 19,72

Укупно 15-29 29.911 22,49 26.209 18,98 26.890 20,47

Мушкарци 30-59 28.627 43,86 29.985 44,41 26.687 41,86

Жене 30-59 29.257 43,21 30.243 42,84 27.629 40,86

Укупно 30-59 57.884 43,54 60.228 43,61 54.316 41,35

Мушкарци преко 60 7.484 11,47 10.784 15,97 13.093 20,53

Жене преко 60 9.595 14,17 14.006 19,84 16.569 24,51

Укупно преко 60 17.079 12,84 24.790 17,95 29.662 22,58

Мушкарци непознато 230 0,35 419 0,62 328 0,51

Жене непознато 299 0,44 453 0,64 363 0,54

Укупно непознато 529 0,004 872 0,63 691 0,53

Укупно мушкарци 65.269 100 67.520 100 63.757 100

Укупно жене 67.703 100 70.591 100 67.611 100

УКУПНО 132.972 100 138.111 100 131.368 100

 
 

Табела  - Број домаћинстава према броју чланова (попис 2002.) 

 

Укупно 

Д о м а ћ и н с т в а 
Просечан бр. 

чланова 

домаћинстваса 1 

чланом 
са 2 члана 

са 3 

члана 

са 4 

члана 

са 5 

чланова
са 6 

чланова
са 7 

чланова

са 8 и 

више 

чланова 

 40.188 6.391 9.043 7.561 8.850 3.925 2.844 1.026 548 3,26 

 

 

2.1.2. Етничка структура 

 

Од укупног броја становника 127.077 су Срби, а најбројније националне мањине су Роми којих има 1.746, потом 

Црногорци - 572, Македонци - 201, Хрвати - 117, док је бројност осталих мањина незнатна. 
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Табела  - Становништво, према националној или етничкој припадности, по попису 2002. 

 

Срби 127.077 Бугари 29 Македонци 201 Руси 26 Хрвати 117

Црногорци 572 Буњевци 1 Муслимани 19 Русини 1 Чеси 10

Југословени 229 Власи 70 Немци 4 Словаци 3 Неизјашњени 264

Албанци 6 Горанци 12 Роми 1.746 Словенци 33 Регионално 

опредељени 

8

Бошњаци 6 Мађари 21 Румуни 41 Украјинци 8 Остали 864

 

 

2.1.3. Образовна структура становништва 

 

Статистичким подацима је, према школској спреми, обухваћено становништво старости 15 и више година и 

класификовано је у девет група. Полазећи од поменуте категорије становништва и класификације, по попису из 

2002. године, град Крушевац има 111.559 становника и то: 

 

Табела  - Становништво Крушевца према полу и школској спреми, по попису 2002. 
 

  
Расински 

округ 
Крушевац 

Школска спрема 
Укупно 220.876 111.559 

Жене 113.696 57.895 

Без школске спреме 
Укупно 17.260 7.416 

Жене 14.541 6.243 

1 - 3 разреда основне школе 
Укупно 7.425 2.941 

Жене 5.285 2.171 

4 -7 разреда основне школе 
Укупно 39.382 16.096 

Жене 20.777 8.979 

Основно образовање 
Укупно 55.985 27.597 

Жене 28.041 14.323 

Средње образовање 
Укупно 79.161 44.562 

Жене 35.552 20.325 

Више образовање 
Укупно 9.472 5.613 

Жене 4.407 2.678 

Високо образовање 
Укупно 9.378 6.275 

Жене 3.905 2.714 

Непознато 
Укупно 2.813 1.062 

Жене 1.188 462 

 

 

Табела  - Образовни ниво популације (према полној заступљености) 
 

 Мушкарци 

укупно 

Жене 

укупно 

Мушкарци 

% 

Жене 

 % 

 
Србија 

мушкарци 

Србија 

жене 

Основно образовање 13.274 14.323 48 52 46 54 

Средње образовање 24.237 20.325 54 46 54 46 

Више образовање 2.935 2.678 52 48 53 47 

Високо образовање 3.561 2.714 57 43 54 46 

Постдипломске студије 91 107 46 54 - - 
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 44.098 40.147 52 48 - - 

2.2. Запосленост 
 
 
По попису становништва из 2002. године, радни контигент града Крушевца чини 88.704 становника (68% 

укупног броја становника). Просечна бруто зарада у септембру 2010. године у Крушевцу износила је 39.461 
РСД.                                                        

Крушевац има 26.418 запослених лица, према подацима Републичког завода за статистику (годишњи 
просек 2009.) 
 
 

Табела - Запосленост у граду Крушевцу и  Расинском округу, по годинама 
 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Град 
Крушевац 

31.512 30.725 29.209 28.374 26.418 

Расински 
округ 

55.305 53.190 51.428 49.484 46.310 

 
 

2.2.1. Запосленост по секторима 
 

 
Табела - Запослени по секторима делатности 

 

Запослени по секторима делатности 2008. 2009. 

Пољопривреда, лов, шумарство 263 220 

Рибарство 0 0 

Вађење руда и камена 3 11 

Прерађивачка индустрија 7.372 6.827 

Производња (ел.енергије, гаса, воде) 750 754 

Грађевинарство 1.979 1.423 

Трговина и оправка моторних возила 3.525 3.174 

Хотели и ресторани 235 238 

Саобраћај, складиштење и везе 1.434 1.433 

Финансијско посредовање 307 349 

Некретнине и остале пословне активности 508 519 

Државна управа и социјално осигурање 1.209 1.221 

Образовање 2.146 2.153 

Здравствени и социјални рад 2.795 2.875 

Комуналне,друштвене и личне услуге 884 841 

Активно становништво-укупно 28.374 26.418 
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2.3. Nezaposlenost 
 

 

2.3.1. Кретање незапослености 
 

Продубљивање економске кризе током протеклог периода, као своју последицу имало је континуирано 

повећање броја незапослених. У време транзиције уобичајено је да запосленост представља једну од 

првих " жртава" структурних промена. Пад запослености, односно пораст незапослености је стога 

природан процес, јер је процес гашења старих, нерационалних радних места знатно бржи него стварање 

нових, здравих радних места. 

 
 
 

Taбела - Стопа незапослености по годинама 
 

 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Град Крушевац 27,4 28,3 26,6 27,8 29,5 30,9 31,2 

Расински округ 28,4 28,9 26,6 27,8 29,5 28,3 31,6 

Република Србија 14,6 18,5 20,8 20,9 18,1 24,0 25,9 

 

 У образовној структури незапослених доминира средња стручна спрема (58%), док вишу школу и факултет 

има 1% незапослених лица Крушевца. 

 

 

 

 

 

 

 

Запослени по секторима делатности

1%

31%

3%

7%

14%

1%

7%

2%

2%

5%

10%

13%

4%
Пољопривреда, шумарство,
водопривреда
Прерађивачка индустрија

Производња ел.енергије, гаса
и воде
Грађевинарство

Трговина на велико и мало

Хотели и ресторани

Саобраћај

Финансијско посредовање

Некретнине

Државна управа и социјално
осигурање
Образовање

Здравствени и социјални рад

Др.комуналне услуге
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Taбела - Незапосленост према степену стручне спреме,  

стање на дан 30.04.2010. 

 

  
Расински 
округ 

Град  
Крушевац 

I 
Укупно 7.585 4.063 

Жене 3.736 2.006 

II 
Укупно 1.898 1.108 

Жене 1.224 743 

III 
Укупно 8.258 4.686 

Жене 3.615 2.074 

IV 
Укупно 8.344 4.965 

Жене 5.195 3.139 

V 
Укупно 339 183 

Жене 57 36 

VI 
Укупно 1.595 962 

Жене 1.002 629 

VII - 1 
Укупно 1.200 835 

Жене 671 485 

VII - 2 
Укупно 16 6 

Жене 6 3 

VIII 
Укупно 1 0 

Жене 0 0 

УКУПНО Укупно 29.236 16.808 

 Жене 15.506 9.115 

  

 
У периоду 2005-2009 год. у граду Крушевцу није 

дошло до знатнијег померања у структури 

незапослености. Процентуално, у броју незапосле-
них лица,  веће је учешће жена. 

 

Број незапослених лица се од 2005.године до 

краја 2009.године смањио за 835 лица или 4,85%, иако 

се број тражиоца запослења у том периоду повећао 

за 95 лица. У том периоду повећао се број лица 

привремено неспособних или неспремних за рад за 

1.087 лица. Број лица којима мирују права по закону и 

лица која раде са непуним радним временом и 

запослени који траже промену запослења смањио 

се  за 97 лица односно 60 лица. 

 

Процентуално је веће учешће жена и  код лица 

која први пут траже запослење. Учешће лица која 

први пут траже запослење у укупној 
незапослености се од 2005.г.  процентуално 

смањивало,  што указује на то да се у том периоду 

повећавао број незапослених лица са претходним 

радним искуством. 

Карактеристике тржишта рада остају 

непромењене у смислу високе незапослености, 

погоршања стања у приватном сектору и ниске 

мобилности радне снаге.  

 

Опште карактеристике тржишта рада до 2010. 

године остају непромењене у односу на претходни 

период: неусаглашеност понуде и потражње радне 

снаге, велико учешће дугорочно незапослених, 

неповољна старосна и квалификациона структура 

незапослених, висока стопа незапослености 

младих, велики број незапослених који припадају 

теже запошљивим категоријама. 

 

Стопа незапослености у 2010. године наставља 

да расте. Тренд раста стопе незапослености је 

забележен и у свим развијеним земљама и 

земљама ЕУ. 
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 Кретање стопе незапослености: 
 

Година: Април 2008 Октобар 
2008

Април 2009 Октобар 
2009

Април 2010 Октобар 
2010

Град Крушевац 31,85% 31,01% 32,36% 34,11% 35,56% 33,35%

Расински округ 28,90% 27,90% 30,12% 31,40% 33,38% 31,40%

 

2.3.2.Старосна и полна структура 
 

Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2008-2010. године показује да највеће 
учешће у структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 25 до 34 године, а 
затим лица од 35 до 44 године.  
 

Старосна и полна структура незапослени лица 
 

Старосна 
група 

Април 2008 
женa 

Октобар 2008  
женa

Април 2009
женa

Октобар 2009  
женa

Април 2010 
женa 

Октобар 2010  
женa

15-24 год. 16,62% 
           15,60 

17,26%
           16,54    

14,58%
          13,67

14,14%
           13,23

14,11% 
           12,47 

13,47%
           12,06

25-34 14,90% 
           17,23 

14,43%
           17,21

28,99%
          33,52

29,07%
           33,15

29,99% 
           33,80 

29,70%
            33,15

35-44 24,73% 
            28,83 

24,78%
            28,68

21,53%
          24,57

22,34%
           25,45

23,01% 
           26,29 

23,46%
            26,40

45-54 19,29% 
            20,49 

19,51%
            20,68

20,87%
          20,53

20,17%
           20,29

19,66% 
           19,88 

19,90%
            20,33

55-64 24,49% 
            17,85 

24,02%
            16,90

14,01%
             7,68

14,28%
             7,89

13,24% 
             7,56 

13,47%
              8,07

 
2.3.3. Структура према дужини чекања на запослење 
 
Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају лица која 

чекају до 1 године, затим следе она која чекају 1-2 године, 3-5 година, 5-8 година, 2-3 године, преко 10  година и 
8-10 година. У 2009. години 71% незапослених лица чекало је дуже од годину дана на запослење. Од тога је 
било 57% жена. 
 

Структура према дужини чекања на запослење 
 

Дужина 
чекања  

Април 2008 
          женa

Октобар 2008  
женa 

Април 2009 
           женa

Октобар 2009  
женa

Април 2010 
          женa 

Октобар 2010  
женa 

До 1 године 16,81% 
            15,17 

16,91% 
            14,90  

31,92%
           28,52

29,34%
           26,19

28,96%
          25,55 

27,81%
            24,24

1-2 19,88% 
            18,74 

19,31% 
            18,43

14,61%
           14,19

16,35%
           15,08

18,77%
           17,06 

17,80%
            16,53

2-3 12,28% 
            11,76 

12,29% 
            11,91

 9,76%
             9,65

10,39%
           10,46

10,01%
           10,06 

11,29%
            10,65

3-5 18,24% 
            18,41 

18,09% 
            18,34

14,78%
           15,34

14,37%
           14,73

14,23%
           14,58 

13,37%
            13,90

5-8 17,45% 
            15,71 

17,17% 
            15,94

13,61%
           14,05

14,07%
           14,70

36,71%
           13,75 

12,75%
            13,90

8-10  3,85% 
              4,19 

  4,46% 
              4,28

 5,00%
             3,78

 4,84%
            3,98

 4,88%
             4,70 

 6,49% 
              6,03

Преко 10 г 11,48% 
            16,00 

11,78% 
            16,20

10,32%
           14,49

10,64%
           14,85

10,16%
           14,31 

10,49%
            14,74
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2.3.4.Квалификациона и полна структура незапослених лица 
 

Квалификациона структура незапослених лица из 
октобра 2010. године, показује да у укупној 
незапослености, незапослена лица са високим и 
средњим образовањем учествују са 70,02%, а лица 
без школе и нижег образовног нивоа са 29,98%. 
Међу незапосленим лицима најбројнија су лица са 
средњим образовањем код којих је и највиша стопа 

незапослености 57,49%, док је код лица са високим 
образовањем 13,3%. Дефицитарна занимања су 
професори математике, српског језика, енглеског, 
немачког, француског и италијанског језика, 
професори историје, стоматолошке сестре, зубни 
техничари, машинисти равне штампе-офсет, 
инструктори вожње. 

 

Степен 
стручне 
спреме 

Април 2008 
          женa 

Октобар 2008   
женa 

Април 2009 
            женa 

Октобар 2009    
женa 

Април 2010 
           женa 

Октобар 2010    
женa 

I 26,71% 
           24,82 

26,34% 
           24,52 

25,63% 
           23,36 

25,17% 
           23,06 

24,17% 
            22,01 

23,52% 
            21,44 

II  7,17% 
             9,05 

 7,00% 
             8,88 

 6,77% 
             8,51 

 6,73% 
             8,48 

 6,59% 
              8,15 

  6,46% 
              7,97 

III 27,55% 
           22,17 

27,67% 
           22,50 

27,81% 
           23,04 

27,65% 
           22,52 

27,88% 
            22,75 

27,21% 
            22,27  

IV 28,22% 
           33,69 

28,22% 
           33,19 

28,50% 
           33,49 

29,11% 
           31,06 

29,54% 
            34,44 

30,29% 
            34,92 

V  1,44% 
             0,41 

  1,35% 
             0,44 

  1,32% 
             0,43 

  1,21% 
              0,41 

  1,09% 
              0,39 

  1,06% 
              0,36 

VI  4,91% 
             5,61 

  5,05% 
             5,79 

  5,30% 
             6,00 

  5,44% 
             6,23 

  5,72% 
              6,90 

  5,85% 
              7,08 

VII  4,01% 
             4,24 

 4,37% 
             4,68 

 4,67% 
             5,17 

 4,68% 
             5,15 

  5,00% 
              5,35 

  5,62% 
              5,96 

VIII 0                
                 0 

0 
                  0 

0 
                 0 

0 
                 0 

0 
                  0 

0 
                  0 

 

 

2.3.5. Однос понуде и тражње на тржишту рада 
 
У 2009.години  највећи број слободних радних 

места био је у III степену стручне спреме и то за 
продавце, возаче друмског саобраћаја, браваре, 
електромонтере-инсталатере, текстилне раднике, 
келнере, куваре, месаре, руковаоце ватрогасном 
опремом, портире. Затим у IV степену стручне 
спреме, тражени су: медицинске сестре, продавци, 
економски техничари, комерцијални техничари, 
матуранти гимназије, електротехничари, машински 
техничари, техничари прераде и обраде дрвета, 
грађевински техничари, фармацеутски техничари, 
техничари осигурања. Најтраженији у V степену су 
инструктори вожње, у VI васпитачи предшколске 
деце, економисти за финансије, рачуноводство и 
банкарство, више медицинске сестре, а у VII - 
највише је тражено дипломираних економиста за 
општу економију, банкарство и финансије, 
професора математике, професора српског језика, 
професора разредне наставе, дипломираних 
правника, доктора медицине, доктора стоматологије,  
професора енглеског језика. Било је потребе и за 

магистрима економских наука, медицинских наука и 
универзитетским професорима педагогије.  

Највише су се запошљавали продавци, меди-
цински техничари, возачи, дипломирани економисти 
опште економије, банкарства и финансија, техничари 
економске струке, бравари, кројачи конфекционари, 
електромонтери инсталатери, келнери, израђивачи 
хемијских производа, комерцијални техничари,  
доктори медицине, дипломирани правници, 
професор математике, професори српског језика. 

Међу најугроженијим категоријама за запошља-
вање  спадају лица преко 50 година живота, инва-
лиди, Роми, жене, млади до 30 година старости и 
избегла и расељена лица.  

У циљу подстицања запошљавања, Скупштина 
града Крушевца  је основала Буџетски фонд за 
финансирање активне политике запошљавања. 
Национална служба је, такође, предвидела програме 
и мере активне политике запошљавања за неза-
послена лица којима су обухваћене и најугроженије 
категорије: 
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- Каријерно вођење и саветовање 
- Групно информисање 
- Саветовање и ФОЗ 
- Процена запошљивости и индивидуални пла-

нови запошљавања 
- Професионална селекција 
- Сајмови запошљавања 
- Мере активног тражења посла 
- Клуб за тражење посла 
- Обука за активно тражење посла 
- Тренинг самоефикасности 
- Програми додатног образовања и обуке 
- Функционално основно образовање одраслих 
- Приправници и волонтери 
- Обуке 
- Развој предузетништва и програми запошљавања 
- Информативне и саветодавне услуге у послов-

ним центрима 
- Едукативне услуге у пословним центрима 
- Субвенције за самозапошљавање 

- Једнократна исплата новчане накнаде за само-
запошљавање 

- Субвенције за отварање нових радних места 
- Субвенција доприноса обавезног социјалног оси-

гурања 
- Јавни радови 
- Пројекат "Oтпремнином до посла" 
 
Национална служба за запошљавање је у мо-гућно-

сти да подигне квалитет обука и едукује незапослене за 
послове за које посредује при запошљавању. Обуке су 
стандардизоване и сертификоване за знања и вештине, 
међу којима су најчешће: основна информатичка 
обука, основна информатичка обука ЕЦДЛ за лица са 
оштећеним слухом, енглески језик за рад у туризму и 
угоститељству, немачки језик за ме-дицинске сестре, 
обука за противпожарну заштиту са полагањем 
државног испита, за аутолакирере, за инсталирање и 
сервисирање гасних и унутрашњих инсталација, за 
термофасадере, за коваче, за машинско одржавање 
хигијене у пословним просторијама, као и обука  за 
ливце. 

 
 

2.3.6. Oсетљиве групе незапослених лица 
 
Најугроженије категорије за запошљавање  су лица преко 50 година живота, инвалиди, Роми, жене, млади 

до 30 година старости и избегла и расељена лица. 
Незапосленост жена у Граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца  у 2009. и 2010.г. години смањена је на 0,82 

процентних поена у односу на 2008. годину. 
 

Незапосленост  
жена 

Април 
2008. 

Октобар 
2008. 

Април 
2009. 

Октобар 
2009. 

Април 
2010. 

Октобар 
2010. 

Укупно 
незапослени 17137 16325 17204 16573 16808 15334 

Од тога жене 55,11% 55,79% 54,92% 54,85% 54,23% 54,50% 

 

Учешће дугорочне незапослености и даље наставља да се повећава и представља велики проблем. Према 
подацима  стопа дугорочне незапослености у октобру 2010. године се повећала за 1,7 процентна поена у односу на 
октобар 2009. године. 

 
  

Април 
2008 

 

Октобар 
2008 

Април 
2009 

Октобар 
2009 

 
Април 

2010 
Октобар 

2010 

Укупно 
незапослени 17137 16325 17204 16573 16808 15334 
Незапосленост  
младих 15-24г 16,62% 17,26% 14,58% 14,14% 14,11% 13,47% 
Нез. старијих 
преко 50 г.  24,49% 24,02% 25,28% 24,93% 23,63% 24,08% 
Дугорочна 
незапосленост 83,19% 83,10% 68,08% 70,66% 71,04% 72,19% 
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Посебно осетљиву групу на тржишту рада 

представљају незапослена лица ромске националности. 
Висока стопа незапослености и ниска стопа 
запослености карактеришу положај Рома на тржишту 
рада, који је знатно лошији у односу на укупну 
популацију. Посебан проблем је дугорочни карактер 
незапослености. Највећем броју радно способних Рома, 
недостаје адекватно образовање како би успешно 
учествовали на тржишту рада.  

Категорије теже запошљивих лица су: дугорочно 
незапослена лица, незапослени без квалификација или 
нискоквалификовани, вишак запослених, особе са 
инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и 
повратници по споразуму о реадмисији. 

 
2.3.7. Вишкови и корисници новчане накнаде 

 
Посебан проблем на тржишту рада  и даље 

представља велики број вишка запослених.  
Радно правни статус и запошљавање ове категорије 

незапослених, решавао се на различите начине и 
применом различитих мера активне политике 
запошљавања. Улагање отпремнина у ново 
запошљавање или самозапошљавање била је једна од 
мера која је примењивана у протеклом периоду. 

Број корисника новчане накнаде у октобру 2009. 
године износио је 2111 лица од чега је 71 лице са 
инвалидитетом, а у октобру ове године тај број се 
спустио на 1361 лице од чега је 19 особа са 
инвалидитетом. 

 
                    

II  ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 

Циљеви и приоритети 
 

1. Циљеви активне политике запошљавања у граду 
Крушевцу 2011. године усмерени су на: 

 
 повећање запослености 
 
2. Приоритети активне политике запошљавања у 

граду Крушевцу  су: 
 
 усклађивање понуде и тражње на тржишту рада 
 отварање нових радних места 
 подстицање запошљавања теже запошљивих 

лица и рањивих категорија 
 
 
III  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 
 

Одлуком о буџету града Крушевца којa је усвојенa 
на седници Скупштине града Крушевца дана 
27.12.2010. године у оквиру директног корисника 
"Градска управа", економска класификација 454200, 
опредељено је 30.000,00 динара за финансирање 
активне политике запошљавања. У складу са чланом 
60. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености ("Сл.гласник РС" 36/2009.) ова 
средства ће се удвостручити од стране Министарства за 
економију и регионални развој. Наведена средства 

распоредиће  се на следећи начин. Другим речима, Град 
Крушевац ће у 2011. години спроводити следеће 
програме и мере активне политике запошљавања: 

 
1. Субвенције за запошљавање послодавцима 

 
2. Подршка самозапошљавању 

 
3. Програм "Приправници 2011" 

 
1. Субвенције за запошљавање послодавцима 

 
Послодавци који припадају приватном сектору и 

који запошљавају незапослене на новоотвореним 
радним местима могу остварити право на субвенцију за 
отварање нових радних места. Субвенција се исплаћује 
у једнократном износу, ради запошљавања до 50 
незапослених лица која су пријављена на евиденцију 
НСЗ. Изузетно, субвенција се може одобрити за за-
пошљавање преко 50 незапослених лица ради уједна-
чавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на 
тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру 
гринфилд и браунфилд инвестиција.Субвенција се у 
2011. години одобрава у једнократном износу од 
100.000 динара по кориснику који се налази на еви-
денцији Националне службе за запошљавање - 
филијала Крушевац. 

Средства планирана буџетом града - 7.500.000,00 динара 
Уколико Министарство економије и регионалног 

развоја одобри средства, укупан износ средстава 
намењен реализацији овог програма износиће 
15.000.000,00 динара.  

Овим Програмом омогућиће се запошљавање 150 
лица који се налазе на евиденцији  Националне службе 
за запошљавање. 

Ову меру спроводиће представници Градске управе- 
Одсека за финансије, привреду и екологију, Комисија 
за израду предлога Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава Фонда, у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

Међусобна права и обавезе у реализацији 
запошљавања лица биће регулисано  уговором између 
послодавца и  Градоначелника града Крушевца. 

 
2. Подршка самозапошљавању 

 
Подршка самозапошљавању подразумева доделу 

субвенције за самозапошљавање и пружање стручне 
помоћи незапосленом лицу које се самозапошљава. 
Средства за самозапошљавање се одобравају у виду 
субвенције ради оснивања радње, задруге или другог 
облика предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за оснивање 
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему 
радни однос. Субвенција се у 2011. години одобрава у 
једнократном износу од 160.000 динара по кориснику. 

Средства планирана буџетом града - 16.000.000,00 
динара 

Уколико Министарство економије и регионалног 
развоја одобри средства, укупан износ средстава 
намењен реализацији овог програма износиће 
32.000.000,00 динара.   
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Овим Програмом омогућиће се  самозапошљавње 
200 лица у виду оснивања новог привредног субјекта на 
територији града Крушевца. 

Ову меру спроводиће представници Градске управе- 
Одсека за финансије, привреду и екологију, Комисија 
за израду предлога Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава Фонда, у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

Међусобна права и обавезе у реализацији 
запошљавања лица биће регулисано  уговором између  
лица које је добило субвенцију за самозапошљавње и  
Градоначелника града Крушевца . 

 
3. Програм "Приправници 2011" 

 
Програм "Приправници 2011" намењен је лицима 

која први пут заснивају радни однос у струци код 
послодавца који није из државног сектора  и која су на 
евиденцији филијале Националне службе за 
запошљавање у Крушевцу, до 35 година старости. 
Субвенција се опредељује у зависности од стручне 
спреме:  

- средња стручна спрема (16.000,00 динара)  
- виша стручна спрема (18.000,00 динара)  
- висока стручна спрема (20.000,00 динара) 
 
Средства планирана буџетом града - 6.500.000,00 

динара 
 
Уколико Министарство економије и регионалног 

развоја одобри средства, укупан износ средстава 
намењен реализацији овог програма износиће 
13.000.000,00 динара.  

 
Овим Програмом омогућиће се  заснивање  радног  

односа за око 46 лица  ради оспособљавања у струци, у 
зависности од стручне спреме која буде више 
заступљена  приликом конкурисања. 

 
Ову меру спроводиће представници Градске управе- 

Одсека за финансије, привреду и екологију, Комисија 
за израду предлога Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава Фонда, у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

 
Међусобна права и обавезе у реализацији 

запошљавања лица биће регулисано  уговором између 
послодавца, приправника и градоначелника града 
Крушевца. 

 
Сва три програма биће реализована на следећи 

начин: 
1. Пријем документације на писарници Градске 

управе - Канцеларија 31 
 
2. Преузимање документације од стране Одсека за 

фиинансије, привреду и екологију (Канцеларије за 
локални економски развој) 

3. Достављање комплетних предмета потенцијалних 
корисника Националној служби за запошљавање - 
филијала Крушевац, на бодовање, од стране 
Канцеларије за локални економски развој 

 
4. Добијање повратне информације - бодовне листе 

потенцијалних корисника средстава од стране 
Националне службе за запошљавање 

 
5. Локални савет за запошљавање даје мишљење о 

бодовној листи надлежном органу локалне самоуправе 
 
6. Комисија за израду акционог плана за 

запошљавање и избор корисника средстава даје 
предлог одлуке Градоначелнику  о додели субвенције 

 
7. Достављање Градоначелнику предлога одлуке о 

додели субвенција и мишљења Локалног савета 
 
8. Доношење коначне одлуке о додели субвенција 

од стране Градоначелника 
 
9. Проверавање документације  за закључење 

уговора од стране Канцеларије за локални економски 
развој и припремање уговора. 

 
10. Склапање уговора о додели субвенције 
 
11. Праћење реализације уговорних обавеза од 

стране Националне службе за запошљавање- филијала 
Крушевац. 

 
 

IV  ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

 
Финансирање активне политике запошљавања града 

Крушевца у 2011. години обавиће се из средстава 
буџета Републике Србије и буџета Града Крушевца. 

 
 

V  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ЛАПЗ-а 

 
Мере активне политике запошљавања на територији 

града Крушевца спроводи Град Крушевац, Национална 
служба за запошљавање- филијала Крушевац. 

 
 

VI  SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА 
ТРЖИШТУ РАДА 

 
Применом  SWOT анализе, све прикупљене 

информације о стању на тржишту рада и перспективама   
у интерном и екстерном економском и социјалном 
окружењу класификоване су  у оквиру четири 
категорије: снаге, слабости, шансе и опасности. 

Анализа служи за откривање унутрашњих и 
спољних фактора који имају `позитивни или негативни 
утицај на остварење циља- повећање запошљавања.  
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Табела 
  
Снаге (Strengths) Слабости ( Weeknesses)
 
-  Израђена Стратегија локалног одрживог развоја 
   града Крушевца ( 2010-2020.) 
-  Локални савет за запошљавање активно делује у 
   спровођењу стратегије запошљавања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Висока стопа укупне незапослености 
- Висока стопа незапослености појединих  
  категорија: лица преко 50 година живота,  
  инвалиди, Роми, жене, млади до 30 година  
  старости и избегла и расељена лица. 
- Недостатак инвестиција (нема нових радних места) 
- Несигурност радних места у појединим предузећима 
  (претња од од настанка нових потенцијалних  
   вишкова) 
- У укупној незапослености, незапослена лица без  
   школе и нижег образовног нивоа учествују  
   са 29,98%.  
- Незапослени нерадо прихватају обуке ако им се 
   не гарантује запослење 
- Послодавци нерадо примају старије 
- Застарела знања и вештине, радне навике- 
  посебно незапослених лица која су добила отказ 
  као вишкови 
- Велики број послодаваца који не пријављују  
  раднике (рад "на црно") 
- Недостатак образовних планова и програма   
  прилагођених потребама тржишта рада 

 
Шансе ( Opportunities)  Опасности (Threats) 
 
- Изградња индустријских зона као генератора  
  нових радних места 
- Образовање радне снаге према потребама  
  привреде 
- Постојање буџетских средстава намењених  
  подстицању запошљавања 

- Кашњење у реализацији  ЛАПЗ-а 
 
 
 
 
 
 
 

VII   ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

У периоду 2005- 2009. год. интересовање за 
програме самозапошљавања и запошљавање нових 
радника се повећавало. Програми субвенција за 
самозапошљавање, субвенције за отварање нових 
радних места, јавни радови, субвенције доприноса 
обавезног социјалног осигурања и програм 
"Отпремнином до посла" у посматраном периоду су 
порасли за 370,4%. 

Износ утрошених средстава у 2009. години за ове 
програме износио је 57.335.162,00 динара. Само у 
2009. години у Крушевцу је закључено  89 уговора, за 
чију реализацију је исплаћено 11.570.000,00 динара. 
За пријем нових радника закључено је 113 уговора са 
послодавцима и исплаћено је 9.040.000,00 динара. 
Пројектом "Отпремнином до посла" закључено је 24 
уговора, за које је исплаћено 3.120.000,00 динара. 
Једнократна новчана накнада у износу од 4.086.503,97 
динара исплаћена је за 17 лица. У 2009. години 

спроведено је 6 јавних радова у којима је било 
укључено 211 лица и исплаћено 29.538.659,00 динара 

У 2009. години посредством програма запошљава-
ња младих "Прва шанса" у Крушевцу се запослило 
308 приправника (182 лица са средњом стручном 
спремом, 44 са вишом и 82 са високом стручном 
спремом). 

Из наведених података који су достављени од стране 
Националне службе за запошљавање - филијала у 
Крушевцу, закључује се да је најтраженији облик 
помоћи "Самозапошљавање", што је резултирало да се 
за ту намену највише средстава и издвоји. 

Захваљујући реализацији програма активне 
политике запошљавања у 2010. години (закључно са 
24.11.2010.) посредством програма "Самозапошља-
вања", упослило се 52 лица, посредством програма 
"Нова радна места", посао је добило 20 лица, а 63 
приправника је започело своје пословне каријере, 
захваљујући програму "Приправници 2010". 
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II - Ovaj Plan objaviti u "Slu`benom listu grada 
Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 10-1/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 

 
302 
Na osnovu чlana 35. став 10 и ~lана 215. stav 6. 

Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS" 
br.72/09, 81/09) i ~l. 19.Statuta grada Kru{evca 
("Sl.list grada Kru{evca" br.8/08), 

Skup{tina града Kru{evcа na sednici odr`anoj 
dana 27.12.2010. godine, donела је  

 
PLAN  DETAQNE  REGULACIJE  

STAMBENOG KOMPLEKSA "RAVWAK 3B" U 
KRU[EVCU 

 
1. OP[TE ODREDBE PLANA 
 
1.1. Polo`aj i granice  podru~ja koji se  
        ure|uje  Planom  
 
Podru~je obuhva}eno Planom, nalazi se u jugo-zapadnom 

perifernom delu grada, ju`no od ulice Cara Lazara (ul. 
Nade Markovi}) i jugozapadno od O[ "Dositej 
Obradovi}". 

Od namene prostora u neposrednom okru`ewu mo`e se 
izdvojiti individualno stanovawe stambenog naseqa Ravwak 2 
i Ravwak 2A sa zapadne strane, individualno stanovawe 
stambenog naseqa Ravwak 3A sa severne strane i 
vi{eporodi~no stanovawe stambenog naseqa Lazarica 1 sa 
isto~ne strane i sa ju`ne strane neizgra|ene zelene povr{ine. 

Granicu podru~ja sa severne strane je ulica Ste-vana 
Sremca (ul. Save Erakovi}a)* do preseka sa Gar-skim 
potokom, zatim sa isto~ne strane granica ide Garskim 
potokom. Sa ju`ne strane zakqu~no sa k.p.br. 1792 KO 
Lazarica do preseka sa ulicom Alek-sandrova~kom, zatim sa 
zapadne strane ulicom Aleksandrova~kom do preseka sa 
ulicom Stevana Sremca. 

 
*U zagradi su dati stari nazivi ulica 
 
Ukupna bruto povr{ina kompleksa obuhva}enog 

Planom iznosi  24, 00 ha. 
Katastarske parcele koje su obuhva}ene granicom 

Plana pripadaju Katastarskoj op{tini Kru{evac  i 
Lazarica. 

 
1.2. Ciqevi  izrade Plana  
 
 ure|ivawe i regulisawe vodotoka Garskog potoka, 
 uskla|ivawe namene prostora prema novonastalim  

potrebama u skladu sa razvojem  dru{tvenih  prilika, 
 uskla|ivawe daqeg urbanog razvoja i ure|ewa 

podru~ja plana sa odredbama i elementima Zakona o 
planirawu i izgradwi  ("Sl. gl. RS" 72/2009 i 81/09), 

 stvarawe uslova za odre|ivawe javnog i ostalog 
gra|evinskog zemqi{ta, 

 parcelacija i preparcelacija javnog gra|e-vinskog 
zemqi{ta i stvarawe uslova za parcelaciju i 
preparcelaciju ostalog gra|evin-skog zemqi{ta, 

 fleksibilnost i  alternativnost u odre|i-vawu 
osnovne i druge namene lokacija  i  objekata,  

 odre|ivawe pravila za primenu Plana putem 
definisawa optimalnog stepena izgra|enosti i 
iskori{}enosti zemqi{ta, pravila gradwe i odre|ivawa 
lokacija za izradu Urbanisti~kih projekata, 

 definisawe uslova i pravila za izgradwu 
komunalne infrastrukture, 

 odre|ivawe uslova za ure|ewe i izgradwu 
slobodnih povr{ina,  

 uskla|ivawe organizacije, opremawa i ure|e-wa 
prostora i zemqi{ta sa potrebama i kri-terijumima za 
za{titu.  

 
1.3. Pravni i planski osnov za izradu Plana 
 
Pravni i Planski osnov za izradu Plana sadr`an je u: 
 
Pravni osnov 
 
 Zakon o planirawu i izgradwi - "Sl. gl. R.S." 

72/2009 i 81/09 
 Pravilnik o sadr`ini, na~inu izrade, na~inu 

vr{ewa stru~ne kontrole urb.plana, kao i uslovima 
ina~inu stavqawa plana na javni uvid - Sl.glasnik RS 
br.31/2010 

 Statut grada Kru{evca (na osnovu koga je doneta 
Odluka o izradi) - Sl.list grada Kru{evca  br.8/08 

 Odluka o izradi Plana detaqne regulacije  
I br. 350-858/08 

 
Planski osnov 
 
 Generalni plan Kru{evac 2021.g.-Sl.list Op{tine 

Kru{evac br. 4/05 
 
1.4. Analiza katastarskih planova i podloga 
       potrebnih za izradu Plana 
 
U skladu sa ~l. 32 Zakona o planirawu i izgradwi 

(Sl.glasnik RS br.72/2009 i 81/09) o vrsti i na~inu 
pribavqawa katastarskih podloga za potrebe izrade 
planske dokumenta-cije izvr{eno je pribavqawe podloga. 

Geodetska podloga za izradu plana dobijena je na  
compact disc-ovima koji su preuzeti od Op{tinske 
uprave. Na diskovima se nalaze skenirani i geore-
ferencirani katastarski planovi podzemnih vodova i 
objekata i to 

1. Disk broj ЛX3153XК2430158ДО nalazi se 
detaqni list: 76 u razmeri 1:1000 KO Kru{evac 

2. Disk broj EG84A14H0512S3 nalaze se de-
taqni listovi: 77,78 i 79 u razmeri 1:1000 KO 
Kru{evac 

3. Disk broj 405419LB28171 nalaze se detaqni 
listovi: 76 i 76a u razmeri  1:1000 KO Kru{evac 

4. Disk broj 405419RA28172 nalaze se detaqni 
listovi: 77, 77a, 78, 79 i 79a u razmeri  1:1000 KO 
Kru{evac 

Skenirani i georeferencirani katastarski planovi 
postavqeni su u dr`avni koordinatni sistem 
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odgovaraju}im softverom, tako da se dobila jedinstvena 
katastarska podloga za izradu plana. 

 
2. POSTOJE]E STAWE 
 
2.1. Prirodne karakteristike, vrednosti 
       i resursi 
 
Teren odnosno zemqi{te obuhva}eno Planom je 

prete`no ravno sa nagibom prema severoistoku od 2% do 
3% i delom prema severo-zapadu sa nagibom od 1% do 3%. 
Nadmorska visina kre}e se od kote 154.00  do kote 164.00m. 
Ekspozicija terena spada u kategoriju ravnih terena koji 
su izuzetno povoqni za izgradwu. 

Dominatni vetrovi se javqaju iz pravca istok-
jugoistok, severozapad i jug. 

Izvr{enom seizmi~kom mikroregionalizaci-jom, 
Kru{evac je u podru~ju sa maksimalnim mo-gu}im 
intezitetom potresa do 7 stepeni po Merkalijevoj skali. 

 
2.2.Ste~ene karakteristike podru~ja 
 
Prostor obuhva}en Planom delimi~no je 

izgra|en i koristi se kao vi{enamenski prostor. 
Najzastupqenija namena je porodi~no stanovawe. 
Mawi broj ovih objekata uz namenu stanovawe kao 
prate}u namenu imaju poslovni prostor 
orijentisan ka glavnim saobra}ajnicama. U jugo-
zapadnom delu podru~ja sme{ten je pogon firme 
Zadrugar koga tangira neure|ena zelena povr{ina, 
dok se  jugoisto~nom delu uz Garski potok izdvaja 
prostor neizgra|enog zemqi{ta. 

 
Osnovne urbane odlike prostora obuhva}enog 

Planom su: 
 
● 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  
● izgradwa objekata prete`no porodi~nog 

stanovawa niske spratnosti naj~e{}e P, P+1 
● neracionalno kori{}ewe prostora kroz 

neujedna~en stepen izgra|enosti i iskori{}enosti 
zemqi{ta 

 
2.3. Namena urbanisti~kih zona i   
       postoje}eg  stawa 
 
Sagledavaju}i podru~je plana kroz niz urbani-sti~kih 

parametara (namena, prate}e funkcije, izgra|enost, 
spratnost, regulacija) formirani su blokovi  kao 
jedinstvene celine koje u sebi sadr`e iste urbanisti~ke 
karakteristike.  

 
 Urbanisti~ki blok A   
 
Osnovna namena u bloku je individualno 

porodi~no stanovawe niske spratnosti P i 

P+1+Pk. Blok je prete`no izgra|en uz ulicu 
StevanaSremca i ulicu Aleksandrova~ku. 

Osnovne urbane odlike ove urbanisti~ke zone su: 
istovetnost funkcija - individualno porodi~no 
stanovawe, neuskla|enost arhitektonskog izraza i 
neure|enost u urbanom smislu. Tako|e nije posti-gnut 
urbani red sa aspekta saobra}ajne matrice a u pogledu 
neadekvatnog saobra}ajnog profila. Slo-bodno, neplanski 
formirana saobra}ajna matrica je posledica samoinici-
jativne deobe velikih katastarskih parcela (ranijih 
oranica) radi formirawa parcela za gradwu. Ovo ima za 
posledicu neracionalno kori{}ewe prostora sa aspekta 
urbane ekonomije i ukupne urbane neregulative prostora. 

 
 Urbanisti~ki blok B   
 
Osnovna namena u bloku je individualno 

porodi~no stanovawe niske spratnosti P i P+1. 
Blok je prete`no izgra|en osim u krajwe 
jugoisto~nom delu uz ulicu Timo~ke bune. 

Osnovne urbane odlike ove urbanisti~ke zone su: 
istovetnost funkcija - individualno porodi~no 
stanovawe, neuskla|enost arhitektonskog izraza i 
neure|enost u urbanom smislu. Tako|e nije postignut 
urbani red sa aspekta saobra}ajne ma-trice a u pogledu 
neadekvatnog saobra}ajnog pro-fila. Slobodno, neplanski 
formirana saobra}ajna matrica je posledica 
samoinicijativne deobe velikih katastarskih parcela 
(ranijih oranica) radi formirawa parcela za gradwu. Ovo 
ima za posledicu neracionalno kori{}ewe prostora sa 
aspekta urbane ekonomije i ukupne urbane neregulative 
prostora. 

 
 Urbanisti~ki blok C  
 
Osnovna namena u bloku je individualno poro-

di~no stanovawe niske spratnosti P i P+1.Blok je 
prete`no izgra|en osim nekoliko parcela uz 
ulicu Timo~ke bune. 

Osnovne urbane odlike ove urbanisti~ke zone su: 
istovetnost funkcija - individualno porodi~no 
stanovawe. Za ovaj blok mo`emo re}i da postoji odre|en 
nivo urbane ure|enosti spontano nastao obzirom na 
uslove lokacije. Neplanski formirana saobra}ajna 
matrica je posledica samoinicija-tivne deobe velikih 
katastarskih parcela (ranijih oranica) radi formirawa 
parcela za gradwu.  

Ovaj blok direktno tangira korito Garskog potoka i 
ne postoje objekti izgra|eni u zoni plavnog podru~ja. 

 
 Urbanisti~ki blok D   
 
Osnovna namena u bloku je individualno poro-

di~no stanovawe niske spratnosti P i P+2.Blok je 
delimi~no izgra|en. 

Osnovne urbane odlike ove urbanisti~ke zone su: 
istovetnost funkcija - individualno porodi~no 
stanovawe, neuskla|enost arhitektonskog izraza i 
neure|enost u urbanom smislu. Tako|e nije postignut 
urbani red sa aspekta saobra}ajne matrice a u pogledu 
neadekvatnog saobra}ajnog profila. Slobodno, neplanski 
formirana saobra}ajna matrica je posledica samoinicija-
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tivne deobe velikih katastarskih parcela (ranijih 
oranica) radi formirawa parcela za gradwu. Ovo ima za 
posledicu neracionalno kori{}ewe prostora sa aspekta 
urbane ekonomije i ukupne urbane neregulative prostora. 

 
● Urbanisti~ki blok E   
 
Ovaj blok  je u potpunosti neizgra|en. Trenutno 

egzistira kao neure|ena zelena povr{ina. 
 
 Urbanisti~ki blok F  
 
Osnovna namena u bloku je industrija. U ovom 

bloku je sme{ten pogon preduze}a Zadrugar 
spratnosti P. 

Osnovne urbane odlike ove urbanisti~ke zone su: 
neure|enost u urbanom smislu. Tako|e nije postignut 
urbani red sa aspekta saobra}ajne matrice, a u pogledu 
neadekvatnog saobra}ajnog profila. Ovo ima za posledicu 
neracionalno kori{}ewe prostora sa aspekta urbane 
ekonomije i ukupne urbane neregulative prostora. 

 
● Garski  potok 
 
Na deonici koju obuhvata ovaj plan Garski potok nije 

regulisan, meandrira sa obraslim koritom i 
nedefinisanim profilom. Na ovoj deonici redovno 
dolazi do plavqewa pa je regulacija neophodna. 

 
Tabela 1 - Urbanisti~ki  pokazateqi - postoje}e stawe 

 
urb. 

blok 
namena 

povr{ina 

bloka (ha)

BGP 

(m2) 

BRGP 

(m2) 

stepen 

izgra|. 

stepen 

zauzet. %. 
spratnost 

A Porodi~no stanovawe malih gustina 7,4 13116 17410 0,23 18 do P+1+Pk 

B Porodi~no stanovawe malih gustina 3,0 8338 10800 0,35 27 do P+1 

C Porodi~no stanovawe malih gustina 1,9 2941 4292 0,22 15 do P+1 

D Porodi~no stanovawe malih gustina 4,3 5115 8440 0,19 12 do P+2 

E Za{titno zelenilo 1,4 / / / / / 

F Industrija 1,9 855 855 / / P 

 Garski potok 0,4 / / / / / 

 UKUPNO 20,30 30365 41799 0,2 15  
 
 

Povr{ina podru~ja Plana 24.00 ha 

od toga:  

ukupna povr{ina urbanisti~kih blokova 20.30 ha (85.00%) 

ukupna povr{ina saobra}ajnica 3,7 ha (15.00%) 

Izgra|enost blokova  

Povr{ina pod objektima-bruto 30365 m2  

Bruto razvijena povr{ina objekata 41797m2  

Od toga  

stambena 35722m2  

pomo}na 4858m2  

poslovni 1217m2  

       Stepen izgra|enosti 0,2 

        Stepen iskori{}enosti 15% 

Broj  doma}instava 238 

Broj stanovnika 833 

Gustinastanovawa-br.st/ha 41 st/ha 
 
NAPOMENA:     prora~un je ra|en prema slede}im pokazateqima: prose~ana veli~ina stambene  
                                 jedinice po doma}instvu 120m2 i 3.5 stanovnika po doma}instvu. 
 

2.4  Postoje}e javne povr{ine i javni objekti 
 
Zakonom o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS" br. 

72/2009 i 81/09) definisana je podela gra|evinskog 
zemqi{ta na javno gra|evinsko zemqi{te i ostalo 
gra|evinsko zemqi{te.  

Postoje}e javne povr{ine u okviru podru~ja 
obuhva}enog Planom su postoje}e saobra}ajnice. 

U granicama podru~ja obuhva}enog Planom nema 
javnih objekata. 

 
3. PRAVILA  URE\EWA 

 
3.1. Osnovna koncepcija plana 
 
Osim  postoje}eg stawa kojeg karakteri{e u najve}em 

obimu istovetnost funkcija- porodi~no stanovawe sa 
pojedina~nim slu~ajevima poslovawa u okviru stanovawa 
(izuzev neizgra}enih povr-{ina), kao i podru~je 
kompleksa preduze}a "Zadrugar", ure|ewe prostora 
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opredilala je planirana namena Generalnim planom 
Kru{evac  2021. 

Podru~je plana nalazi se u urbanisti~koj zoni 5 kojom 
je planiran razvoj porodi~nog i vi{epo-rodi~nog 
stanovawa sredwih gustina 100-200st/ha, regulisawe 
vodotoka Garskog potoka i parkovske povr{ine. 

Pored dominantne namene stanovawa, mogu}a je 
izgradwa, kao osnovnih objekata na parceli i to: 
 Izgradwa objekata namewena sportu i rekreaciji 

(otvorenog i zatvorenog tipa) 
 Objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 

pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no) 
 Objekti obrazovno vaspitnog karaktera ({kola 

stranih jezika, muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no 
 Razli~iti tipovi ustanova nameweni deci 

pred{kolskog uzrasta (vrti}i, zabavi{ta, igraonice...) 
 Mini tr`ni centri, marketi 
 
Sadr`aji su planirani u skladu sa o~ekivanim 

potrebama i ciqevima da bi se dobio vi{i           urbani i 
arhitektonski nivo podru~ja. Namena prostora je 
usmerena na racionalno kori{}ewe povr{ina, 
organizovawe logi~ne i adekvatne saobra}ajne mre`e kao 
i kompletno komunalno opremawe. 

 
3.2. Obuhvat gra|evinskog podru~ja 
 
Obuhvat gra|evinskog podru~ja opredeqen je 

Generalnim planom Kru{evca 2021.g. Podru~je Plana 
nalazi se u gra|evinskom podru~ju. 

 
3.3. Podela podru~ja na urbanisti~ke celine i  
       zone sa prete`nom namenom 
 
Urbana organizacija podru~ja odre|ena je podelom na 

urbanisti~ke blokove tj. podblokove i saobra}ajne 
povr{ine koje ~ine osnov za utvr}ivawe namena, 
elemenata regulacije i podelu na javno i ostalo 
gra|evinsko zemqi{te. 

Na osnovu ste~enih uslova i planiranih potreba, 
podru~je Plana podeqeno je na 6 urbanisti~kih blokova 
A, B, C, D, E  i  F, a u okviru ovih blokova formiran je tri 
podbloka u odnosu na prostornu organizaciju i sadr`aje. 

 

3.3.1. Osnovni urbanisti~ki pokazateqi i 
          bilans povr{ina u okviru urbanisti~kih 
          celina 
 
URBANISTI^KI  BLOK   A      
     
OSNOVNA NAMENA - porodi~no i vi{epo-rodi~no 

stanovawe sredwih gustina 
 
PRATE]A NAMENA - poslovawe, usluga, trgovina tj. 

sve vrste delatnosti koje ne ugro`avaju stanovawe u 
smislu stvarawa buke i zaga|ewa, pomo}ni objekti i 
zelene povr{ine.  

Kao osnovni objekat na parceli mogu}a je izgradwa 
objekata namewena sportu i rekreaciji (otvorenog i 
zatvorenog tipa), objekti kulturnog sadr`aja(mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no), objekti 
obrazovno vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, 
muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi 
ustanova nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, 
zabavi{ta, igraonice...), mini tr`ni centri, marketi. 

Planirano je zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe 
uz mogu}nost intervencije kao i nova izgradwa objekata. 
Odnos stanovawa i delatnosti maks.70:30% na nivou 
bloka, spratnosti maks. P+1+Pk, indeks zauzetosi do 40% 
i indeks izgra|enosti 1.2. Potrebno je obezbediti 1,5 
parking mesto po stanu u okviru parcele. 

Vi{eporodi~nim stambenim objektima se smatraju svi 
objekti koji imaju vi{e od 2 stambene jedinice, a 
minimalna veli~ina parcele za ovu vrstu objekata data je 
u pravilima gradwe.  

 
  (podblok A1) 
 
OSNOVNA NAMENA - sportski objekti  
 
PRATE]A NAMENA - poslovawe, usluga, trgovina, 

pomo}ni objekti i zelene povr{ine. 
 
Kao osnovni objekat na parceli mogu}a je izgradwa 

objekata namewena sportu i rekreaciji (otvorenog i 
zatvorenog tipa), objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no), objekti 
obrazovno vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, 
muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi 
ustanova nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, 
zabavi{ta, igraonice...), mini tr`ni centri, marketi. 

Planirano je zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe 
uz mogu}nost intervencije kao i nova izgradwa objekata 
srodne namene. Spratnosti maks. P, indeks zauzetosi do 
40%.  

 
URBANISTI^KI  BLOK   B       
    
OSNOVNA NAMENA - porodi~no i vi{eporodi~no 

stanovawe sredwih gustina 
 
PRATE]A NAMENA - poslovawe, usluga, trgovina  

tj. sve vrste delatnosti koje ne ugro`avaju stanovawe u 
smislu stvarawa buke i  zaga|ewa), pomo}ni objekti  i 
zelene povr{ine. 

 
Kao osnovni objekat na parceli mogu}a je izgradwa 

objekata namewena sportu i rekreaciji (otvorenog i 
zatvorenog tipa), objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no), objekti 
obrazovno vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, 
muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi 
ustanova nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, 
zabavi{ta, igraonice...), mini tr`ni centri, marketi. 

Planirano je zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe 
uz mogu}nost intervencije kao i nova izgradwa objekata. 
Odnos stanovawa i delatnosti maks.70:30% na nivou 
bloka, spratnosti maks. P+1+Pk, indeks zauzetosi do 40% 
i indeks izgra|enosti 1.2. Potrebno je obezbediti 1,5 
parking mesto po stanu. 

Vi{eporodi~nim stambenim objektima se smatraju svi 
objekti koji imaju vi{e od                            2 stambene 
jedinice, a minimalna veli~ina parcele za ovu vrstu 
objekata data je u pravilima gradwe.  
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URBANISTI^K I BLOK   C        
   
OSNOVNA NAMENA - porodi~no i vi{eporodi~no 

stanovawe sredwih gustina 
 
PRATE]A NAMENA - poslovawe, usluga, trgovina  

tj. sve vrste delatnosti koje ne ugro`avaju stanovawe u 
smislu stvarawa buke i  zaga|ewa), pomo}ni objekti  i 
zelene povr{ine. 

Kao osnovni objekat na parceli mogu}a je izgradwa 
objekata namewena sportu i rekreaciji (otvorenog i 
zatvorenog tipa), objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no), objekti 
obrazovno vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, 
muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi 
ustanova nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, 
zabavi{ta, igraonice...), mini tr`ni centri, marketi. 

Planirano je zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe 
uz mogu}nost intervencije kao i nova izgradwa objekata. 
Odnos stanovawa i delatnosti maks.70:30% na nivou 
bloka, spratnosti maks. P+1+Pk, indeks zauzetosi do 40% 
i indeks izgra|enosti 1.2. Potrebno je obezbediti 1,5 
parking mesto po stanu. 

 
URBANISTI^KI  BLOK   D      
    
OSNOVNA NAMENA - porodi~no i 

vi{eporodi~no stanovawe sredwih gustina 
 
PRATE]A NAMENA - poslovawe, usluga, trgovina tj. 

sve vrste delatnosti koje ne ugro`avaju stanovawe u 
smislu stvarawa buke i  zaga|ewa), pomo}ni objekti  i 
zelene povr{ine. 

Kao osnovni objekat na parceli mogu}a je izgradwa 
objekata namewena sportu i rekreaciji (otvorenog i 
zatvorenog tipa), objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no), objekti 
obrazovno vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, 
muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi 
ustanova nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, 
zabavi{ta, igraonice...), mini tr`ni centri, marketi. 

Planirano je zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe 
uz mogu}nost intervencije kao i nova izgradwa objekata. 
Odnos stanovawa i delatnosti maks.70:30% na nivou 
bloka, spratnosti maks. P+1+Pk, indeks zauzetosi do 40% 
i indeks izgra|enosti 1.2. Potrebno je obezbediti 1,5 
parking mesto po stanu. 

Vi{eporodi~nim stambenim objektima se smatraju svi 
objekti koji imaju vi{e od 2 stambene jedinice, a 
minimalna veli~ina parcele za ovu vrstu objekata data je 
u pravilima gradwe.  

 
URBANISTI^KI  BLOK   D1    
      
OSNOVNA NAMENA - porodi~no i 

vi{eporodi~no stanovawe sredwih gustina ili 
vi{eporodi~no stanovawe gustine > od 200 
stanovnika po hektaru 

PRATE]A NAMENA - poslovawe, usluga, trgovina tj. 
sve vrste delatnosti koje ne ugro`avaju stanovawe u 
smislu stvarawa buke i  zaga|ewa), pomo}ni objekti  i 
zelene povr{ine. 

Kao osnovni objekat na parceli mogu}a je iz-gradwa 
objekata namewena sportu i rekreaciji (otvo-renog i 
zatvorenog tipa), objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no), objekti 
obrazovno vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, 
muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi 
ustanova nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, 
zabavi{ta, igraonice...), mini tr`ni centri, marketi. 

Planirano je zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe 
uz mogu}nost intervencije kao i nova izgradwa objekata. 
Odnos stanovawa i delatnosti maks.70:30% na nivou 
bloka, spratnosti maks. P+2+Pk, indeks zauzetosi do 40% 
i indeks izgra|enosti 1.4. Potrebno je obezbediti 1,5 
parking mesto po stanu. 

Vi{eporodi~nim stambenim objektima se smatraju svi 
objekti koji imaju vi{e od                            2 stambene 
jedinice, a minimalna veli~ina parcele za ovu vrstu 
objekata data je u pravilima gradwe.  

Za vi{eporodi~ne objekte obavezna je izrada 
urbanisti~kog projekta. 

 
URBANISTI^KI  BLOK   E 
 
OSNOVNA NAMENA - parkovi i zelene povr{ine 
 
PRATE]A NAMENA - usluga, pomo}ni objekti  i 

zelene povr{ine. 
Planirana je izgradwa zelenih ure|enih povr{ina sa 

prevashodno za{titnom funkcijom. U okviru ovog bloka 
planirana je izgradwa verskog objekta-crkve. 

Za izgradwu verskog objekta neophodna je izrada 
urbanisti~kog projekta.  

 
URBANISTI^KI  BLOK   F 
 
OSNOVNA NAMENA - industrija 
 
PRATE]A NAMENA - poslovno stanovawe, pomo}ni 

objekti  i zelene povr{ine, objekti za sport i rekreaciju. 
 
U okviru ove zone mogu}e je urediti kompleks 

iskqu~ivo objektima sa slede}im delatnostima:  
 skladi{ni objekti, 
 trgova~ki, poslovni i prodajni centri, 
 uslu`ne delatnosti, 
 mawi proizvodni pogoni za koje se u 

postupku procene uticaja utvrdi da nemaju zna~ajan 
uticaj na `ivotnu sredinu i stanovni{tvo, u 
smislu zaga|ivawa vazduha, vode, zemqi{ta i 
pove}awa dozvoqenog nivoa buke, a u skladu sa 
Uredbom o utvr|ivawu Liste projekata za koje je 
obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje 
se mo`e zahtevati procena uticaja na `ivotnu 
sredinu ("Sl. glasnik RS" br. 114/08); 
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Planirano je pove}awe postoje}ih kapaciteta 

spratnosti maks. P+1, indeks zauzetosi do 40% i indeks 
izgra|enosti 0.8.  

Obavezna je izrada urbanisti~kog projekta za izgradwu 
za ceo blok. 

 
URBANISTI^KI  BLOK   F1 
 
OSNOVNA NAMENA - porodi~no i 

vi{eporodi~no stanovawe sredwih gustina 
 
PRATE]A NAMENA - poslovawe, usluga, trgovina tj. 

sve vrste delatnosti koje ne ugro`avaju stanovawe u 
smislu stvarawa buke i zaga|ewa, pomo}ni objekti i 
zelene povr{ine.  

Kao osnovni objekat na parceli mogu}a je izgradwa 
objekata namewena sportu i rekreaciji (otvorenog i 

zatvorenog tipa), objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no), objekti 
obrazovno vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, 
muzi~ka {kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi 
ustanova nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, 
zabavi{ta, igraonice...), mini tr`ni centri, marketi. 

Planirano je zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe 
uz mogu}nost intervencije kao i nova izgradwa objekata. 
Odnos stanovawa i delatnosti maks.70:30% na nivou 
bloka, spratnosti maks. P+1+Pk, indeks zauzetosti do 
40% i indeks izgra|enosti 1.2. Potrebno je obezbediti 1,5 
parking mesto po stanu u okviru parcele. 

Vi{eporodi~nim stambenim objektima se smatraju svi 
objekti koji imaju vi{e od 2 stambene jedinice, a 
minimalna veli~ina parcele za ovu vrstu objekata data je 
u pravilima gradwe.  

 

 

 

 

 

 

1 - Urbanisti~ki  pokazateqi - planirano stawe 
 

urb. 

blok 

namena povr{ina 

bloka (ha) 

BGP  

(m2)
BRGP (m2) stepen 

izgra|. 

stepen 

zauzet. %. 

spratnost 

A 
Porodi~no i vi{eporodi~no 

stanovawe sredwih gustina 
7,1 28424 66282 1,2 40 

 

do P+1+Pk 

A1 Sportski objekti 0,3 1388     

B 
Porodi~no i vi{eporodi~no 
stanovawe sredwih gustina 

2,9 11870 27658 1,2 40 
 

do P+1+Pk

C 
Porodi~no i vi{eporodi~no 
stanovawe sredwih gustina 

1,8 7349 17123 1,2 40 
 

do P+1+Pk

D 
Porodi~no i vi{eporodi~no 
stanovawe sredwih gustina 

2,5 9974 23240 1,2 40 
 

do P+1+Pk

D1 

Porodi~no i vi{eporodi~no 
stanovawe sredwih gustina ili 
vi{eporodi~no stanovawe 

1,5 6116 18317 1,4 40 
 

do P+2+Pk 

E Parkovske i zelene povr{ine 1,2 / / / / / 

F Industrija 1,5 6158 6158 0,8 40 P+1 

F1 
Porodi~no i vi{eporodi~no 

stanovawe sredwih gustina 
0,3 1424 3318 1,2 40 

 

do P+1+Pk 

 Garski potok 0,5 / / / / / 

 UKUPNO 19,60 72703 162096 0,8 37  
 
 
 

Povr{ina podru~ja Plana 24.00 ha 

od toga:  

 ukupna povr{ina urbanisti~kog bloka 19.60 ha (82.00%) 

 ukupna povr{ina saobra}ajnica 4,40 ha (18.00%) 

Izgra|enost blokova  
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 Povr{ina pod objektima-bruto 72703m2  

 Bruto razvijena povr{ina objekata 162096m2  

Od toga  

 stambena 134111m2  

 pomo}na 2280m2  

 poslovni 25705m2  

       Stepen izgra|enosti 0,8 

        Stepen zauzetosti 37 

Broj  doma}instava 894 

Broj stanovnika 3129 

Gustinastanovawa-br.st/ha 160st/ha 

 
NAPOMENA:  Prora~un je ra|en prema slede}im pokazateqima; prose~na veli~ina stambene  
                              jedinice  120m2, prose~an broj ~lanova doma}instva  3.5  
 
 

3.4. Urbanisti~ki i drugi uslovi za ure|ewe i izgradwu  
povr{ina javne namene 

 
Povr{ina javne namene Planom je oprede-

qena putem: 
 popisa katastarskih parcela i delova 

katastarskih parcela 
 regulacionih elemenata ({irina regula-

cionog pojasa, regulacione linije) 
 numeri~kih elemenata za geodetsko obe-

le`avawe  
 planom parcelacije javnih povr{ina  

(graf.prilog br.6) 
Postoje}e saobra}ajnice, planirane saobra-

}ajnice, javne zelene povr{ine i regulisano 
korito Garskog potoka opredeqeni su kao 
povr{ina javne namene. U granicama Plana ne 
planiraju se objekti javne namene tj. objekti od 
op{teg interesa. 

 
3.4.1. Javna povr{ina-saobra}ajnica 
 
U okviru javnog gra|evinskog zemqi{ta Planom su 

opredeqene javne saobra}ajne povr{ine i to: 
gr.parcela br. 3 - ulica - obuhvata delove 

k.p.br.  3444, 3442 obe KO Kru{evac 
gr.parcela br. 4 - ulica - obuhvata delove 

k.p.br. 1603, 2092/1 obe  KO Lazarica 
gr.parcela br. 5 - ulica - obuhvata delove 

k.p.br. 3445, 3449, 3432, 3433, 3441, 3443, 3446, 3448  
sve KO Kru{evac 

gr.parcela br. 6 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1603, 2092/1, 1602, 1601/1, 1597, 1695, 1792, 
1784/3, 1784/1, 1791/1, 1785/47, 1785/24, 1805, 1801, 
1800/2 sve KO Lazarica 

gr.parcela br. 7 - ulica - obuhvata deo k.p.br. 
3468 KO Kru{evac 

gr.parcela br. 8 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 3465, 3466 obe KO Kru{evac 

gr.parcela br. 9 - ulica - obuhvata deo k.p.br. 
3469 KO Kru{evac 

gr.parcela br. 10 - ulica - obuhvata deo k.p.br. 
3469 KO Kru{evac 

gr.parcela br. 11 - ulica - obuhvata deo k.p.br. 
3468, 3469 obe KO Kru{evac 

gr.parcela br. 12 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 3468, 3467 obe KO Kru{evac 

gr.parcela br. 13 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br.  3465, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469 sve KO 
Kru{evac 

gr.parcela br. 14 - ulica - obuhvata deo k.p.br.  
1695 KO Lazarica 

gr.parcela br. 15 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1792, 1793/1, 1793/2, 1793/5, 1794/5, 1794/3, 
1794/1, 1794/2, 1795, 1796, 1797/13 sve KO 
Lazarica 

gr.parcela br. 16 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 3450, 3449, 3445 sve KO Kru{evac 

gr.parcela br. 17 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 3452, 3453, 3454  sve KO Kru{evac 

gr.parcela br. 18 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 3462, 3446, 3465, 3447, 3464, 3463, 3454 sve 
KO Kru{evac 

gr.parcela br. 19 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 3453, 3455/1, 3455/2, 3455/3, 3454, 3462, 
3455/7, 3455/10, 3463, 3455/5 sve KO Kru{evac 

gr.parcela br. 20 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1797/13, 1797/12, 1796, 1797/1, 1805, 1797/3, 
1798/7, 1797/10, 1798/1, 1798/14, 1798/15, 1797/11 sve 
KO Lazarica 

gr.parcela br. 21 - ulica - obuhvata deo k.p.br.  
3461 KO Kru{evac 

gr.parcela br. 22 - ulica - obuhvata deo k.p.br. 
2091 KO Lazarica 

gr.parcela br. 23 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br.  3459, 3460 obe KO Kru{evac 

gr.parcela br. 24 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 5944, 3458, 3457, 3456 sve KO Kru{evac  

gr.parcela br. 25 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1800/2, 1800/10, 1800/25, 1800/27, 1800/23, 
1800/22, 1800/21, 1800/20, 1800/19, 1800/15, 1800/16, 
1800/12, 1800/5 sve KO Lazarica 

gr.parcela br. 26 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1800/12, 1800/17, 1800/15, 1800/1, 1800/11, 



 594                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

1800/16, 1800/13, 1800/10, 1800/9, 1800/14, 1800/2 sve 
KO Lazarica 

gr.parcela br. 27 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1800/2, 1800/4, 1800/7, 1800/8, 1800/3, 1800/6 
sve KO Lazarica 

gr.parcela br. 28 - ulica - obuhvata deo k.p.br. 
3444 KO Kru{evac 

gr.parcela br. 29 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1797/28, 1797/10, 1797/27, 1797/24, 1797/9, 
1797/8, 1797/1, 1797/11, 1797/6, 1797/2, 1797/23, 
1797/20, 1797/7, 1797/16, 1797/15 sve KO Lazarica 

gr.parcela br. 31 - ulica - obuhvata delove 
k.p.br. 1792, 2092/1, 1783/3 sve KO Lazarica 

 
 

3.4.2. Javna povr{ina - regulaciju Garskog potoka 
 

gra|evinska parcela br.1 obuhvata delove k.p.br. 3439, 5936, 3259, 3258, 3436, 3256, 3440, 
5947/1, 3504/2, 3506/1, 3442, 3444, 3502/32 sve KO Kru{evac 

gra|evinska parcela br.2 obuhvata delove k.p.br. 1600, 1601/2, 1602, 1603 sve KO Lazarica 
 
 

3.4.3. Javno povr{ina - sport i rekreaciju 
 

gra|evinskaparcela br.30 obuhvata delove k.p.br. 5944, 3459 obe KO Kru{evac 
 

3.4.4. Javno povr{ina - parkovsko zelenilo 
 

gra|evinska parcela br.32  obuhvata delove k.p.br. 1603, 2092/1, 1602, 1601/2, 1601/1, 1600, 1598/1 sve KO 

Lazarica 

 

3.5. Uslovi izgradwe i ure|ewa komunalnih 
       instalacija 
 
3.5.1. Uslovi  izgradwe  i ure|ewa  
           saobra}ajnica sa nivelacijom 
 
3.5.1.1. SAOBRA]AJ 
 
Elementi re{ewa iz Generalnog plana 
 
Prostor obuhva}en Planom detaqne regulacije 

ograni~en je delom ulice Stevana Sremca (Save 
Erakovi}a), delom ulice Aleksandrova~ke, delom ulica 
Globoderske i Timo~ke bune (i novopla-niranom 
saobra}ajnicom koja ih spaja) kao i delom Garskog potoka. 

Generalnim planom predvi|eno je da ulice Stevana 
Sremca i Aleksandrova~ka budu deo mre`e sekundarnih 
gradskih saobra}ajnica, dok ostale saobra}ajnice unutar 
prostora Plana predstavqaju deo ni`e mre`e gradskih 
saobra}ajnica. 

 
1. Funkcionalni rang saobra}ajnica i wihovi  
      elementi regulacije 
 
U funkcionalnom smislu saobra}ajnice Steva-na 

Sremca, Aleksandrova~ka, Globoderska i Timo~ke bune 
predstavqaju obodne saobra}ajnice za posmatrani 
prostor, dok sve ostale ulice slu`e kao pristupne 
saobra}ajnice i za odvijawe unutarblokovskog saobra}aja. 
Elementi regulacije saobra}ajnica dati su na grafi~kom 
prilogu br 8. 

2. Saobr}ajni tranzit i saobra}ajni 
     prilazi 
 
Tranzitni saobra}aj za predmetni prostor }e se 

odvijati obodnim saobra}ajnicama (ul. Stevana Sremca, 
Aleksandrova~ka, Globoderska i Timo~ke bune) a ostale 

saobra}ajnice slu`e za neposredni pristup parcelama od 
strane korisnika. 

 
3. Tehni~ke karakteristike  saobra}ajnica 
 
Razradom pomenutog prostora ulica Stevana Sremca u 

regulacionom smislu nije posebno definisana, ve} je 
preuzeta iz prethodno usvojene planske dokumentacije. 

 
Nove javne saobra}ajnice planirane ovim Planom i 

postoje}e koje mewaju svoje karakte-ristike su prikazane 
na grafi~kom prilogu br. 8, sa prikazanim elementima 
regulacije (regulaciona {irina, {irina kolovoza i 
trotoara), i to: 

 ulica Aleksandrova~ka za dvosmeran saobra}aj (u 
skladu sa prethodnom planskom dokumentacijom), {irine 
kolovoza 6,0 metara, sa obostranim trotoarima za 
pe{a~ki saobra}aj {irine po 1,5 metara, ukupne {irine 
9,0 metara; 

 ulica Globoderska za dvosmeran saobra}aj, {irine 
kolovoza 6,0 metara, sa obostranim trotoarima za 
pe{a~ki saobra}aj {irine po 1,5 metara, ukupne {irine 
9,0 metara; 

 ulica Timo~ke bune za dvosmeran saobra}aj, {irine 
kolovoza 6,0 metara, sa obostranim trotoarima za 
pe{a~ki saobra}aj {irine po 1,5 metara, ukupne {irine 
9,0 metara; 

 novoplanirana saobra}ajnica u bloku A, sa izlazom 
na ulicu Filipa Vi{wi}a, za dvosmeran saobra}aj, 
{irine kolovoza 5,0 metara, sa jednostranim trotoarom za 
pe{a~ki saobra}aj {irine 1,0 metara, ukupne {irine 6,25 
metara; 

 ulica @eqinska (sa okretnicom na kraju) za 
dvosmeran saobra}aj, {irine kolovoza 5,0 metara, bez 
trotoara, ukupne {irine 5,5 metara; 

 ulice Vinogradarska i Lafontenova sa 
novoplaniranim delom koji ih spaja za dvosmeran 
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saobra}aj, {irine kolovoza 5,0 metara, bez trotoara, 
ukupne {irine 5,5 metara; 

 ulica Filipa Vi{wi}a (do ulice Jefimijine) za 
jednosmeran saobra}aj, {irine kolovoza 4,0 metara, bez 
trotoara, ukupne {irine 5,5 metara; 

 ulica Ivana Krilova za dvosmeran saobra}aj, 
{irine kolovoza 5,0 metara, bez trotoara, ukupne {irine 
5,5 metara; 

 ulica Grada~ka za jednosmeran saobra}aj, {irine 
kolovoza 3,0 metara, bez trotoara, ukupne {irine 3,5 
metara; 

 novoplanirana saobra}ajnica u bloku B, od ulice 
Timo~ke bune do ulice Grada~ke, za dvosmeran saobra}aj, 
{irine kolovoza 5,0 metara, bez  trotoara, ukupne {irine 
5,5 metara; 

 ulica Jefimijina za dvosmeran saobra}aj, {irine 
kolovoza 5,0 metara, sa jednostranim trotoarom za 
pe{a~ki saobra}aj {irine 1,0 metara, ukupne {irine 6,25 
metara; 

 ulica Radule An|elkovi}a (sa novoplaniranim 
delom od ulice Jefimijine do ulice Timo~ke bune) za 
dvosmeran saobra}aj, {irine kolovoza 5,0 metara, sa 
jednostranim trotoarom za pe{a~ki saobra}aj {irine 1,0 
metara, ukupne {irine 6,25 metara; 

 ulica Jefimijina (deo od ulice Ivana Krilova do 
ulice Radule An|elkovi}a) za jednosmeran saobra}aj, 
{irine kolovoza 3,5 metara, bez trotoara, ukupne {irine 
6,25 metara; 

 novoplanirana saobra}ajnica u bloku D, od ulice 
Radule An|elkovi}a do ulice Timo~ke bune, za dvosmeran 
saobra}aj, {irine kolovoza 5,0 metara, sa obostranim 
trotoarom za pe{a~ki saobra}aj {irine po 1,0 metar, 
ukupne {irine 7,0 metara; 

 tri novoplanirane saobra}ajnice u bloku F, 
(izme|u ulica Filipa Vi{wi}a i Globoderske), za 
jednosmeran saobra}aj, {irine kolovoza po 3,5 metara, bez 
trotoara, ukupne {irine po 4,0 metara; 

 novoplanirana saobra}ajnica, od ulice Timo~ke 
bune do planiranog mosta na Garskom potoku, za dvosmeran 
saobra}aj, {irine kolovoza 5,0 metara, sa obostranim 
trotoarom za pe{a~ki saobra}aj {irine po 1,5 metar, 
ukupne {irine 8,0 metara. 

Svi trotoari su denivelisani u odnosu na kolovoz. 
Radijusi ukr{tawa sa obodnim saobra}ajnicama 

variraju od 5,0m do 12,0m, u zavisnosti od ranga obodne 
saobra}ajnice. 

 
4. Posebne obaveze koridora i ulica prema 
     javnom saobra}aju, biciklisti~kom  
    saobra}aju, kretawu pe{aka 
 
Kretawe vozila javnog prevoza mogu}e je obodnim 

saobra}ajnicama (ul. Stevana Sremca,  ul. 
Aleksandrova~ka, ul. Globoderska i ul. Timo~ke bune). 

Biciklisti~ki saobra}aj je mogu} uz integralno 
kretawe sa motornim saobra}ajem. 

Za kretawe pe{aka predvi|ene su posebne povr{ine 
(trotoari, pe{a~ke staze i sl.). 

 
5. Posebne obaveze prema kretawu  
    hendikepiranih 
 

Na radijusima ukr{tawa obodnih saobra}ajnica kao i 
unutar blokovskih saobra}ajnica sa obodnim  
saobra}ajnicama predvi|aju se prelazne rampe za 
povezivawe trotoara i kolovoza. 

 
3.5.1.2. PARKIRAWE 
 
Prostor obuhva}en Planom zahtevao je i odre|eni 

koncept parkirawa, a on se mo`e opisati na slede}i 
na~in: 

 ne predvi|a se izgradwa javnih parkirali{ta na 
prostoru plana; 

 u zoni planirane izgradwe porodi~nih i 
vi{eporodi~nih objekata, parkirawe i gara`irawe 
vozila planira se u okviru sopstvenih parcela korisnika 
prema parametrima iz Generalnog plana (jedno  p.m. po 
stambenoj jedinici i  jedno p.m. na 70 m2 poslovnog 
prostora). 
 

3.5.1.3. NIVELACIJA TERENA 
 
U nivelacionom smislu obodne sabirne saobra}ajnice : 

Stevana Sremca (Save Erakovi}a), deo ulice 
Aleksandrova~ke, deo ulice Globoderske i Timo~ke bune 
(i novoplaniranam saobra}ajnicam koja ih spaja) u 
potpunosti zadr`avaju postoje}e nivelaciono re{ewe na 
koje su povezani kontaktni objekti, platoi i parcele i ve} 
formirane u nivelacionom smislu. 

Saobra}ajnice unutar blokova i wihovi ogranci sa ve} 
definisanom regulacijom i rubnom gradwom zadr`avaju 
maksimalno postoje}u nivelaciju kao zbog konfiguracije 
terena tako i ve} izgra|enih sadr`aja nivelaciono 
vezanih za wihove kote. 

Novopredvi|ene saobra}ajnice unutar blokova 
generalno imaju definisane podu`ne padove ka Garskom 
potoku (koji je u ovom delu nije regulisan i javqa se kao 
otvoreni vodotok) i ulici Stevana Sremca u kojoj je 
planirana izgradwa atmosferske kanalizacije. Niveleta 
planiranog mosta preko Garskog potoka bi}e detaqno 
definisana nakon regulacije Garskog potoka u zoni 
prelaza.  

Popre~ni padovi saobra}ajnica su za postoje}e 
postoje}i a za novopredvi|ene jednostrani po propisima 
min. vrednosti u pravcu 2.5 % a podu`nih vrednosti do mah 
12 %. Kolske od pe{a~kih i slobodnih povr{ina 
preporu~uje se da budu denivelisane neprelaznim 
ivi~wacima visinske razlike 12 - 15 cm osim na mestima 
ulaza u kolektivnu ili individualne posede i namene. 

Popre~ni padovi pe{a~kih komunikacija treba da su u 
vrednostima od oko 2 % ka kolovozu. 

Sva nivelaciona re{ewa maksimalno mogu}e su 
uklopqena u okolni teren , ve} izvedene objekte i 
kontaktne komunikacije u nivou. 

Nivelaciona re{ewa kao i kote na grafi~kom prilogu 
data su u apsolutnim vrednostima preko K.N.V. (kota 
nadmorske visine) i padova izra`enim u procentima.  

 
3.5.2. Hidrotehni~ke instalacije 
 
1. VODOVOD 
 
 Postoje}e stawe 
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Primarna vodovodna mre`a u ulicama koje ~ine 
granicu predmetnog Plana detaqne regulacije je 
delimi~no izgra|ena. 

Razvod vodova po ostalim ulicama dat je u grafi~kom 
prilogu i Predhodnim uslovima izdatih od strane JKP 
Vodovod Kru{evac. 

Mre`a nema dovoqno kapaciteta u pojedinim delovima 
naseqa. 

 
 Novoplanirana vodovodna mre`a 
 
Na osnovu prethodnih uslovi izdatih od strane JKP 

Vodovod Kru{evac i op{tih tehni~kih uslova sledi : 
- Primarna vodovodna mre`a treba da je izvedena u 

skladu sa va`e}im tehni~kim propisima i planovima u 
okviru globalne strategije vidosnabdevawa grada 
Kru{evca. 

- Planirati zamenu ACC cevi nedovoqnog 
kapaciteta cevima od TPE-a PVC-a.  

- Rekonstruisati celokupnu vodovodnu mre`u na 
prostoru plana izvedenu od pocinkovanih cevi, a za sve 
novoplanirane cevovode spoqnog razvoda vodovodne 
mre`e upotrebiti cevi za radne pritiske 10 Bara. 

- Pre~nik novoplanirane mre`e usvojiti  100 mm 
kao minimalni, a u skladu sa Pravilnikom o tehni~kim 
normativima za hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara 
(Sl.list SFRJ br. 30/91 god.). 

- Na postoje}im i rekonstruisanim deonicama mre`e 
planirati postavqawe nadzemnih protivpo`arnih 
hidranata  80 mm na maksimalnom me|urastojawu ne 
ve}em od 150 m, a prema rasporedu datom na situaciji. 
Postoje}e podzemne hidrante treba dr`ati u ispravnom 
stawu. 

 
2. KANALIZACIJA 
 
a) Fekalna kanalizacija 
 
 Postoje}e stawe 

 
Na prostoru plana postoji delimi~no izvedena 

fekalna kanalizaciona mre`a koja je u dobrom stawu.  
Cevna mre`a je izvedena od PVC cevi   200 mm i 

ulivena delom u ravwa~ki kolektor  300 mm a delom u 
fekalni kolaktor u ulici Stevana Sremca (ul. Save 
Erakovi}) sa prikqu~nim kracima za mawe ulice. 

 
 Novoplanirana fekalna kanalizaciona 

             mre`a 
 
Izvedena fekalna kanalizacija na prostoru plana 

delimi~no zadovoqava i sada{we potrebe. 
Planirati zadr`avawe celokupne fekalne mre`e uz 

neophodne rekonstrukcije. 
Za novoplanirane ulice predvideti izgradwu novih 

krakova kanalizacione mre`e, mesto uliva dati na planu, 
a prema glavnim kolektorima fekalne kanalizacije, 
ravwa~ki kolektor  300 mm i fekalni kolaktor u ulici 
Stevana Sremca (ul. Save Erakovi}). 

U okviru globalne strategije razvoja primarnih 
kolektora fekalne kanalizacije planirana je izgradwa 
kolektora du` Garskog potoka, kako bi rasteretili ve} 
preoptere}eni kolektori, a ujedno spre~ilo dawe 

zaga|ewe potoka. Trasa ovog kolektora nije predmet ovog 
plana, a mre`a fekalne kanalizacije koja je planirana 
mo`e se lako preusmeriti.  

Pri izradi novoplanirane fekalne kanalizacione 
mre`e koristiti cevi od PVC-a. Dimenzionisawe 
izvr{iti prema hidrauli~kom prora~unu ne 
prekora~uju}i minimalne i maksimalne padove za usvojene 
pre~nike cevi. 

[ahtove raditi na maksimalno 30 m trase, odnosno na 
svim skretawima, prikqu~cima i prelomima nivelete. 

 
Pre~nici, padovi i smerovi padova kao i polo`aj 

fekalnih kolektora po ulicama moraju se dati na 
situaciji. 

Minimalni pre~nik cevovoda je  200 mm. 
 
b) Atmosferska kanalizacija 
 
 Postoje}e stawe 
 
Atmosferska kanalizacija na prostoru plana ne 

postoji. 
 
 Novoplanirana atmosferska kanalizacija              
 
Odvo|ewe atmosferskih voda sa saobra}ajnica i 

krovova novoplaniranih i nadogra|enih objekata re{iti 
posebnim sistemom kanalizacije, naime lokaciju preseca 
mre`a saobra}ajnica du` kojih treba planirati mre`u 
atmosferske kanalizacije.  

Sve atmosferske vode sa ovog prostora treba uliti u 
Garski potok ili u Bezimeni potok (pritoka Vu~a~kog 
potoka) koji po~iwe od ukr{tawa ulice Stevana Sremca 
(ul. Save Erakovi}) i Aleksandrova~ke ulice. 

Posebno treba naglasiti da postoji znatan priliv 
atmosferskih voda sa prostora Novog grobqa, tako da 
novoplanirani kolektor u ulici Timo~ke bune do uliva u 
Garski potok mora da bude primarnog tipa. 

Atmofersku kanalizaciju treba izvesti u skladu sa 
slede}im uslovima: 

- Izabrane dimenzije cevi ne treba da prekora~uju 
minimalne i maksimalne padove za usvojene pre~nike. 

- Atmosfersku kanalizaciju izvesti od cevi 
pre~nika  300 mm,  400 mm i   500 mm prema 
hidrauli~kom prora~unu. 

- Slivni~ke veze treba da su minimalnih dimenzija  
200 mm 

- Trasa kanalizacije treba da se planira uz trotoar 
ulice ispod dvostrukih slivnih re{etki, koje slu`e i kao 
revizioni silazi. 

- [ahtovi treba da su armirano-betonski          1000 
mm sa talo`nikom. [aht temeqiti na plo~i minimalne 
debqine 15 cm. 

- Slivnici treba da su od armirano-betonskih cevi  
500 mm sa talo`nikom. 

- Na slivnike montirati dvostruke slivne re{etke. 
- Pri projektovawu i izvo|ewu radova pridr`avati 

se svih va`e}ih tehni~kih propisa za ovu vrustu objekta. 
- Polo`aj gra|evina dati u grafi~kom prilogu 
 
 Regulacija Garskog potoka na prostoru 

             plana 
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Trasa regulisanog korita treba da je maksi-malno 
prilago|ena postoje}em toku.  

Za provo|ewe stogodi{we velike vode usvojiti 
dvogubi trapezni proticajni profil. Dowi trapez treba 
da ima {irinu dna 4 m, nagiba kosina 1:1 koje se zavr{avaju 
bermama {irine 0,70 m. Dno, kosine i bankine ovog dela 
profila ~ija je dubina 1.60 m, se obla`u betonom koji 
treba da le`i na sloj filtera debqine 10 cm od {qunka 
prirodne me{avine. Proticajni profil iznad bermi ~ine 
humuzirane i zatravqene kosine nagiba 1:1,5 promenqive 
visine.  

Projektovan je pad nivelete dna od 0,5% sa kaskadama.  
Tehni~kim re{ewem vertikalnog vo|ewa regulisanog 

toka je obezbe|eno nesmetano propu{tawe vode (Q 1% 
=24.93 m3/sek ). 

Glavni projekat regulacije Garskog potoka za deonicu 
koja je obuhva}ena predmetnim planom, ne postoji. Iz tog 
razloga je za javno zemqi{te progla{ena zona {irine 14 
metara (betonsko korito sa pristupnim putom {irine 3 
metara).  

Tek izradom Glavni projekat regulacije Garskog 
potoka za predmetnu deonicu mo`e se kona~no definisati 
granica javnog I ostalog zemqi{ta, a ona u svakom slu~aju 
ne}e pre}i granice javnog zemqi{ta. 

 
Investiciona vrednost planiranih  
infrastrukturnih objekata 
 
Na prostoru koji se ure|uje ovim programom potrebno 

je rekonstruisati, odnosno izgraditi kanalizacionu i 
vodovodnu mre`u kao i objekte regulacije Garskog potoka 
sa stabilizacijom leve visoke obale. 

 
Procewena investiciona vrednist planiranih 

infrastrukturnih objekata je: 
  
 Novoplanirana vodovodna i kanalizaciona 

             mre`a 
  

Na prostoru koji se ure|uje ovim programom za plan 
detaqne regulacije potrebno je rekonstru-isati, odnosno 
izgraditi kanalizacionu i vodo-vodnu mre`u po 
planiranim trasama u slede}im du`ina:  

  
- Vodovodna mre`a                          2.600 m 
- Fekalna kanalizacija                  1.700 m 
- Atmosferska kanalizacija         2.800 m

 

Investiciona vrednist planiranih infrastru-
kturnih radova iznosi: 

 
- Vodovodna mre`a                          20.800.000,00 din. 
- Fekalna kanalizacija                  20.400.000,00 din. 
- Atmosferska kanalizacija         44.800.000,00 din.

 
 Regulacije Garskog potoka sa stabilizacijom leve 

obale  
 

- Izgradwa regulacije Garskog 
potoka  

17.000.000,00 din. 

 
- Stabilizacija leve visoke  

obale 

10.000.000,00 din.

 

U K U P N O:  113.000.000,00 din.
 
 

3.5.3. Elektroenergetika 
 
Postoje}e stawe - U granicama predmetnog   PDR-a 

postoji slede}a TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV "Lazarica 5" 
snage 1x630 kVA.  

Postoje}i potro{a~i, koji se nalaze unutar 
predmetnog Plana, napajaju se elektri~nom energijom i iz 
okolne TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV "Lazarica Kuni}i" snage 
1h630 kVA. 

 
Postoje}a NN mre`a u granicama Plana izvedena je 

delimi~no kablovskim vodovima 1kV a delimi~no 
vazdu{nom NN mre`om koja je izvedena na betonskim i 
drvenim stubovima sa Al-~e provodnicima i sa SKS-om.  

Postoje}a TS 10/0,4kV, kablovski vodovi 10 kV, 
kablovski vodovi 1 kV i vazdu{na NN mre`a su prikazani 
u onoj meri u kojoj se predmetna mre`a nalazi ucrtana na 
overenoj katastarskoj podlozi sa podzemnim 
instalacijama nadle`ne Slu`be za katastar i 
nepokretnosti u grafi~kom prilogu. 

 
Programske potrebe - Potrebne jednovremene snage za 

planirani poslovni prostor ra~unamo prema potrebi od: 
140W po m2 bruto razvijene pov{ine planiranog 
poslovnog prostora i uz faktor jednovremenosti K=0,6 
prema slede}em obrascu  

 
Рјg  =   р  х  S  х   k 

 
gde je (k) faktor jednovremenosti, (s) bruto 

razvijena povr{ina planiranog poslovnog prostora i 
(p) potrebna snaga po m2 bruto razvijene povr{ine 

 
Maksimalnu godi{wu jednovremenu snagu za 

planirane stambene jedinice ra~unamo prema obrascu 
 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 







 mxxn

n
nxPjs  

gde je (n) broj planiranih stambenih jedinica, (m) 

godina za koju ra~unamo snagu. 

Na osnovu pretpostavqenih povr{ina novo-

planiranih poslovnih objekata i pretpostavqenog broja 

novoplaniranih stanova potrebna je jednovremena snaga 
 

Pj=4943kW 
 
Opis re{ewa sa UTU 
 
Postoje}e TS 10/0,4kV koje pokrivaju posto-

je}i konzum zadr`avaju se na sada{wem nivou. 
Na osnovu pretpostavqene potrebne jednovre-

mene snage od 4943kW za napajawe objekata 
elektri~nom energijom potrebno je izgraditi 9 
(devet) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 kVA i za wih 
prikqu~ne kablovske vodove 10kV i to: 
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u bloku A 2 (dve) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 
kVA sli~ne tipu MBTS-BS 

u bloku B 2 (dve) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 
kVA sli~ne tipu MBTS-BS 

u bloku C 1 (jedna) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 
kVA sli~ne tipu MBTS-BS  

u bloku D 2 (dve) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 
kVA sli~ne tipu MBTS-BS 

u bloku F 2 (dve) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 
kVA sli~ne tipu MBTS-BS 

 
Ovim planom je predvi|en optimalan broj 

trafostanica 10/0,4kV potrebnih za napajawe 
elektri~nom energijom novoplaniranih objekata. 
Ta~na mesta izgradwe bi}e definisana 

pojedina~no, kako se bude ukazivala potreba za 
izgradwom, u zavisnosti od centra optere}ewa. 

Postoje}u NN mre`u izvedenu sa Al-če 
provodnicima na drvenim stubovima zameniti sa 
SKS-om na betonskim stubovima. 

Stubove postoje}e NN mre`e koji su ugro`eni 
izgradwom novih saobra}ajnica izmestiti u 
trotoare istih. 

Na stubovima NN mre`e postaviti svetiqke 
javne rasvete tako da budu zadovoqeni osnovni 
svetlotehni~ki zahtevi. 

Trase elektroenergetskih vodova dati su u 
grafi~kom prilogu. 

 
 

 Ekonomsko obrazlo`ewe (o~ekivana cena radova) 

O~ekivani radovi Ukupno (EU)
Izgradwa trafo stanica TS10/0.4kV, 
VN mre`a NN mre`a  

 820.000,0 

 pribli`na vrednost radova 820.000,0 

 

3.5.4. TT mre`a i mre`a kablovske televizije 
 
Postoje}e stawe - U granicama predmetnog 

Plana postoji TT mre`a koje su pokazane u onoj 
meri u kojoj se predmetna mre`a nalazi ucrtana na 
overenoj katastarskoj podlozi sa podzemnim 
instalacijama nadle`ne slu`be za katastar i 
nepokretnost u graf.prilogu. 

 

Planirano  stawe - Za ulice u kojima nema TT 
mre`e planirana je trasa TT kablova. 

Trase novoplaniranih TT kablovskih vodova 
date su u grafi~kom prilogu ovog elaborata. 

Za ulice u kojima nema KDS mre`e planirana je trasa 
KDS kablova. 

Trase novoplaniranih KDS kablovskih vodova poklapa 
se sa trasom TT kablovskih vodova. 

 
 Ekonomsko obrazlo`ewe(o~ekivana cena radova) 

 
O~ekivani radovi Ukupno (EU)
Izgradwa TTmre`a, mre`a KDS-a 80.000,0 
 pribli`na vrednost radova 80.000,0 

 
3.5.5. Energofluidi  - distributivna   
          gasovodna mre`a 
 
Generalnim planom grada Kru{evca podru~je 

"Ravwaka" planirano je za snabdevawe prirodnim 
gasom. 

Planom gasifikacije grada projektovan je 
gasovodni prsten "Lazarica" PE Ø 125x10mm,  u 
desnom trotoaru ulice  Stevana Sremca. Ulica 
Stevana Sremca je grani~na ulica stambenog 
komplesa "Ravwak  3B".  

Gasovodni prsten "Lazarica" je osnova za snabde-
vawe prirodnim gasom kompleksa "Ravwak 3B".  

 U desnom trotoaru ulice Stevana Sremca,  
planirano je  distributivni gasovodi, PE Ø 
63x5,8mm. 

 
 U ulicama Filipa Vi{wi}a, Jefimijina i 

Timo~ke bune, planiran je podprsten distribu-
tivnog gasovoda PE Ø63x5,8mm. 

 
 U svim ostalim ulicama kompleksa "Ravwak 

3B" planirani su distributivni gasovodi              
PE Ø40x3,7mm.  

Distributivna gasovodna mre`a (DGM) se pla-
nira u trotoaru i zelenim povr{inama kompleksa 
na dubini 1,0m. 

 
 

 Ekonomsko obrazlo`ewe (o~ekivana cena radova) 
  

O~ekivani radovi  Ukupno (EU)
izgradwa distributivne gasovodne mre`e -
Ravwak 3B  108.000,0

 pribli`na vrednost radova 108.000,0
 
3.6. Uslovi  ure|ewa i regulacije zelenih         povr{ina 
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U blokovima sa porodi~nim i vi{eporodi~nim 

stanovawem gustine 100-200st/ha, zelenilo 
pretstavqa deo oku}nice i planira se u sklopu 
projekata izgradwe ili rekonstrukcije objekata, 
na osnovu propisa i normativa za ovu oblast. 

 
U bloku D1, za objekte porodi~nog i 

vi{eporodi~nog stanovawa gustine 100-200st/ha, 
va`e pravila kao i za sve ostale blokove sa ovom 
gustinom stanovawa. Za delove podbloka sa  
gustinom ve}om od 200st/ha, obavezna je izrada 
urbanisti~kog projekta, koji sadr`i i detaqnu 
razradu bloka uz primenu slede}ih parametara:  

 
1. Organizaciju parkovskih povr{ina 

(zelenilo, sport, rekreacija, odmor, igra dece) 
planirati odnosno zonitari u okviru bloka u 
skladu sa mogu}nostima prostora i potrebama 
stanovni{tva 

2. Parterno ure|ewe i ozelewavawe 
slobodnih povr{ina uraditi u skladu sa 
ekolo{kim zahtevima u pogledu organizacije i 
izbora vegetacije sa ciqem optimalne za{tite 
`ivotne sredine. 

3. Za sport i rekreaciju planirati igrali{ta 
za male sportove 

4. Planirati sistem pe{a~kih staza za {etwu 
i prostor za sedewe 

5. Planirati prostor i rekvizite za igru 
dece uz primenu mera za{tite 

6. Prilikom planirawa voditi ra~una o 
podzemnim i nadzemnim komunalnim instalacijama 

7. Nije dozvoqena upotreba vrsta koje na bilo 
koji na~in mogu da ugroze bezbednost stanovni{tva 

 
U bloku F je tako|e obavezna izrada 

urbanisti~kih projekata koji }e sadr`ati i 
razradu partera i zelenila. 

 
1. Organizacija zelenila je uslovqena name-

nom povr{ina 
2. Vrste moraju biti odgovaraju}e mikrokli-

matskim uslovima i pre svega sa higijensko-
za{titnom funkcijom 

3. Dozvoqeno je koristiti  elemente urbanog 
mobilijara ( klupe, korpe za otpatke, {titnici za 
stabla, `ardiwere i sl.) 

4. Ukoliko prostor dozvoqava, mogu}e je 
organizovati i mini prostore za rekreaciju za 
zaposlene 

5. Nije dozvoqena upotreba vrsta koje na 
bilo koji na~in mogu da ugroze funkcionisawe 
objekata 

 
U bloku  E,  Generalnim planom je opredeqena 

povr{ina za javno zelenilo, parkovskog tipa. 
Obavezna je izrada urbanisti~kog projekta kojim 
bi se detaqnije razradile povr{ine. U okviru 
parka planiran je i prostor za izgradwu verskog 
objekta.  

1. U okviru parka  dozvoqena je izgradwa 
mawih sportsko-rekreativnih terena, pe{a~kih 

staza, staza za bicikle i  rolere, letwih 
pozornica i sl. 

2. Nije dozvoqena izgradwa bilo kojih 
objekata koji nisu u funkciji sporta, rekreacije, 
{etwe i odmora. 

3. Prilikom izrade urbanisti~kog projekta i 
zonirawa sadr`aja voditi ra~una da se sportski 
sadr`aji lociraju daqe od verskog objekta 

4. Mirniji sadr`aji ({etwa, odmor i sl.) mogu 
se formirati u zoni verskog objekta  

5. Osnovu zelenila treba da ~ine vrste 
otporne na gradske uslove a koje istovremeno imaju 
sanitarno-higijensku ulogu 

6. Dozvoqeno je koristiti  elemente urbanog 
mobilijara ( klupe, korpe za otpatke, {titnici za 
stabla, `ardiwere i sl.) 

7. Planirati sistem pe{a~kih staza za {etwu 
i prostor za sedewe 

8. Mogu}e je planirati prostor za igru dece uz 
primenu odgovaraju}ih mera za{tite 

9. Prilikom planirawa voditi ra~una o 
podzemnim i nadzemnim komunalnim instalacijama  

10. Nije dozvoqena upotreba vrsta koje na bilo 
koji na~in mogu da ugroze bezbednost stanovni{tva 

 
Na novoplaniranim saobra}ajnicama u okviru 

bloka, koje imaju trotoar minimalne {irine 1,50m, 
obavezno je formirawe drvoreda uz prethodno 
uskla|ivawe sa polo`ajem komunalnih instalacija 
(u postupku izrade projekata). Na postoje}im 
saobra}ajnicama  koje imaju {irinu trotoara 1,50m 
i vi{e a polo`aj komunalnih instalacija to 
dozvoqava, tako|e je mogu}e formirawe drvoreda.  

 
3.7. Strate{ka procena uticaja na  
       `ivotnu sredinu 
 
Ekolo{ka matrica analiziranog podru~ja pred-

stavqa rezultat vrednovawa relevantnih podataka 
o prostoru (prirodnih karakteristika, stvorenih 
vrednosti, evidentiranih izvora zaga|ivawa, po-
tencijalno povredivih objekata, lokacija, zona i 
~inilaca `ivotne sredine) i procewenog kapa-
citeta `ivotne sredine (odnos postoje}eg i plani-
ranog stawa). 

Kroz Izve{taj o strate{koj porceni uticaja 
Plana, daju se obavezuju}e smernice i mere za{tite 
prostora i `ivotne sredine koje predstavqaju 
integralni deo planskog dokumenta i osnovu za 
mere za{tite `ivotne sredine koje treba 
predvideti u tehni~koj dokumentaciji. 

 
Obavezne mere za{tite `ivotne sredine:  
 mere za{tite i unapre|ewa prostora i 

`ivotne sredine, 
 mere za{tite vazduha od zaga|ivawa, 
 mere za{tite povr{inskih i podzemnih voda, 
 mere za{tite zemqi{ta od zaga|ivanja i 

degradacije, 
 mere za{tite od prekomerne buke i pojave 

vibracija,  
 mere za{tite od jonizuje}eg i nejonizuju}eg 

zra~ewa, 
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 mere za{tite i unapre|enja predeonog i 
pejza`nog ure|ewa, 

 plan upravqawa otpadom, 
 plan obaveznog monitoringa `ivotne sredine. 
 
Ure|ewe i za{tita prostora i `ivotne sredine 

sa aspekta realizacije planiranih namena, 
zasnovano je na po{tovaњu pravila ure|ewa i 
gra|ewa, konkretizacijom do nivoa lokacije, 
odnosno realizacije  planiranih projekata, prema 
uslovima i merama Procene uticaja na `ivotnu 
sredinu, za objekte i delatnosti potencijalne 
izvore zaga|ivawa `ivotne sredine. 

Za{tita vazduha od zaga|ivawa sprovodi}e se 
kao integralni deo strategije, uslova i 
monitorske mre`e kontrole kvaliteta  vazduha za 
podru~je op{tine. Obavezne mere za{tite vazduha: 

 Za{titu vazduha od zaga|ivawa u stambenom 
kompleksu "Ravwak 3B" sprovoditi kao integralni 
deo monitoringa kvaliteta vazduha podru~ja 
op{tine Kru{evac. 

 Za planirane objekte u okviru radne zone 
(blok F) obavezan je postupak procene uticaja u 
ciљu minimiziranja mogu}ih uticaja na stanje i 
kvalitet vazduha. 

 Ukoliko se utvrdi da planirani Projekti 
mogu uticati na kvalitet vazduha, obavezno je 
postavљaњe efikasnih filterskih ure|aja u ciљu 
pre~i{}avawa vazduha. 

 Du` granica bloka F obezbediti zonu 
za{titnog zelenila visokog i sredweg rastiwa dugog 
vegetacionog perioda u ciљu smaњeњa aerozaga|eњa 
i buke, kao i vizuelnog unapre|ewa prostora. 

 Podsticawe izbora ekolo{ki prihvatљi-
vih energenata (kori{}eњe obnovљivih izvora) i 
gasifikacija podru~ja Plana i {ire prostorne 
celine - Generalnog plana Kru{evca. 

 Obavezne mere biolo{ke za{tite 
(ozelewavawe, pejza`no ure|ewe) na nivou 
pojedina~nih parcela i formiraњe zone sa 
prioritetnom funkcijom za{tite.  

 
Za{tita voda (povr{inskih i podzemnih) od 

zaga|ivaњa, predstavљa prioritetni zadatak pri 
ure|ivanju zone, izgradњi infrastrukture i 
realizaciji planiranih projekata. Sprovodi}e se 
primenom obaveznih mera prevencije u postupku 
imlementacije Plana i realizacije planiranih 
namena, mera spre~avaњa i otklaњaњa postoje}ih i 
potencijalnih uzroka zaga|ivaњa i degradacije. 
Obavezne mere za{tite, kontrole i monitoringa 
voda na podru~ju Plana: 

 Pri realizaciji planiranih namena i 
Projekata, obavezne su mere spre~avaњa i zabrane 
upu{taњa i prosipaњa otpadnih voda na podru~ju 
Plana i okru`ewa. 

 Realizacija kanalizacione mre`e u ciљu 
prikupњaњa sanitarno-fekalnih i atmosferskih  
voda sa podru~ja Plana. 

 Izvr{iti identifikaciju svih otpadnih 
voda koje mogu nastati u okviru planiranih 
kompleksa: iz zastupqenih tehnologija, sanitarno-
fekalnih, atmosferskih, sa manipulativnih 
povr{ina, po koli~ini i kvalitetu i re{iti 

wihovo odvo|ewe tako da nema uticaja na 
povr{inske i podzemne vode. 

 Obavezan je prethodni tretman otpadnih 
voda iz tehnologija pre upu{tawa u recipijent. 

 Obavezan je prethodni tretman potenci-
jalno zauqenih atmosferskih voda sa svih 
manipulativnih i ostalih povr{ina preko 
separatora-talo`nika masti i uqa, do zahtevanog 
nivoa pre upu{tawa u recipijent. 

 Kvalitet pre~i{}enih otpadnih voda mora 
zadovoljavati uslove propisane Zakonom o vodama 
(„Sl. glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 48/94 i 54/96), 
Uredbom o kategorizaciji vodotokova („Sl. gl. 
SRS” br. 5/68), Pravilnikom o opasnim materijama 
u vodama („Sl. glasnik SRS” br. 31/82).    

 Kvalitet vode za pi}e i sanitarne potrebe 
mora zadovoqavati Zakonom propisane uslove {to 
name}e obavezu uvo}ewa stalne kontrole - 
monitoringa kvaliteta vode. 
 

Za{tita zemqi{ta kao neobnovqivog (te{ko 
obnovqivog) prirodnog resursa sprovodi}e se me-
rama ograni~ewa, zabrane, i za{tite od nena-
menskog kori{}ewa, zag|ivawa i degradacije. Oba-
vezne mere za{tite zemqi{ta u sprovo|ewu 
Plana: 

 
 Izgradwa je dozvoqena iskqu~ivo prema 

propisanim pravilima gra|ewa i ure|ewa, 
saglasno odredbama Plana generalne regulacije. 

 Nije dozvoqeno deponovawe i odlagawe 
bilo kakvog otpada i otpadnog materijala van 
utvr|enih pravila i propisanih uslova. 

 Mere zabrane prosipawa i izlivawa svih 
vrsta otpadnih voda na zemqi{te. 

 Kontrolisana upotreba soli, rizle i dr. u 
zimskim mesecima u ciqu spre~avawa 
potencijalno negativnih uticaja na zemqi{te. 

 Pra}ewe i merewe nivoa zaga|ewa 
zemqi{ta te{kim metalima (koji nastaju kao 
posledica rada motora sa unutra{њim 
sagorevawem ili zastupqenih tehnologija). 

 Za Projekte, potencijalne izvore 
zaga|ivawa ili ugro`avawa zemqi{ta kao 
prirodnog resursa, obavezna je procena uticaja na 
`ivotnu sredinu sa planom mera za za{titu 
zemqi{ta od zaga|ivawa, merama prevencije, 
spre~avawa i otklawawa mogu}ih izvora 
zaga|ivawa i degradacije, kao i mera monitoringa 
stawa i kvaliteta zemqi{ta. 

 
Za{tita od buke i vibracija (pojave prekomerne 

buke u osetqivim zonama) planirana je kroz 
realizaciju biolo{kih i tehni~kih mera za{tite: 

 
 Formirawe pejza`no oblikovanog i 

ure|enog, linearnog, za{titnog zelenila.  
 Izbor zelenila mora biti prilago|en 

zonskim i lokacijskim uslovima, u skladu sa 
pejza`nim i ekolo{ko-biolo{kim zahtevima.  

 Obavezno je ozeleњavaњe parking-prostora, 
pojedina~nih parcela, kao i formiraњe za{titnog 
zelenila prema zoni stanovaњa u okviru bloka F.   
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 Obavezna je procena uticaja na `ivotnu 
sredinu za Projekte (objekte i sadr`aje) 
potencijalne izvore buke, primenom mera 
prevencije, spre~avawa i otklawawa mogu}ih 
izvora buke.  

 Obavezne mere za{tite od buke pri 
realizaciji i redovnom radu Projekata prema 
proceni uticaja na `ivotnu sredinu. 

Upravqawe otpadom je zasnovano na izboru 
koncepta evakuacije otpada, saglasno smernicama i 
preporukama Strategije upravqawa otpadom za 
period od 2010-2019 („Sl. glasnik RS” br. 29/2010), 
u ciљu spre~avaњa degradacije prirodnih i 
pejzaжnih vrednosti, biodiverziteta, zdravљa 
korisnika prostora, nepovoљnih uticaja na 
mikroklimatske i ekolo{ke uslove podru~ja 
Plana i neposrednog okru`eњa.   

Standard za sakupqawe otpada, karakteristika 
komunalnog otpada je sud - kontejner, zapremine 
1100l, gabarita 1,37x1,45x1,45m. Aproksimativno, 
jedan kontejner se postavљa na 800m2 korisne 
povr{ine (1000m2 bruto povr{ine za stacionarnu 
namenu). Predmetni kompleksi moraju biti 
opremљeni dovoљnim brojem kontejnera za 
sakupqawe komunalnog otpada. Pra`њewe 
kontejnera i evakuacija otpada }e biti poverena 
nadle`nom komunalnom preduze}u, prema utvr|enoj 
dinamici i Ugovoru o pru`awu usluga. 

Otpad sa karakteristikama sekundarnih 
sirovina se mo`e ustupati zainteresovanim 
licima i preduze}ima na daqu preradu uz obaveznu 
evidenciju prema odredbama Zakona o upravqawu 
otpadom ("Sl. glasnik RS" br. 36/09) i Pravilnika 
o uslovima i na~inu razvrstavawa, pakovawa i 
~uvawa sekundarnih sirovina ("Sl. glasnik RS" br. 
55/01).   

Sa otpadom koji ima karakteristike opasnog 
otpada mora se postupati u skladu sa odredbama 
Zakona o upravqawu otpadom ("Sl. glasnik RS" 
br. 36/09) i Pravilnika o na~inu postupawa sa 
otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija 
("Sl. glasnik RS”, br. 12/95). Evakuaciju ove vrste 
otpada mo`e da vr{i isklju~ivo organizacija koja 
poseduje sertifikat za obavqawe te vrste 
delatnosti uz obaveznu evidenciju o koli~ini i 
vrsti otpada. 

Osnovna koncepcija, principi, uslovi i Plan 
upravqawa otpadom obuhvata mere za:  

 realizaciju koncepta regionalizacije, 
ukqu~ivawe na regionalnu deponiju, prema 
Strategiji upravqawa otpadom, 

 sva re{ewa do realizacije osnovnog koncepta 
su prelazna i moraju biti u funkciji kona~nog 
re{ewa, 

 prevencija i smawewe stvarawa i nastajawa 
otpada na izvoru, 

 re{avawe problema otpada na izvoru nastajawa, 
 postepeno - fazno uvo|eњe {ema razdvojenog 

sakupqaњa i sortiraњa otpada, 
 poboљ{awe organizacije, optimizacija 

u~estalosti sakupqawa i transporta,  
 etapno uvo|ewe modernih sudova za odvojeno 

sakupqawe otpada i savremene specijalizovane 

opreme za transport, 
 pouzdano, bezbedno, ekolo{ki odr`ivo i 

prihvatqivo kona~no odlagawe otpada iz podru~ja 
Plana i {ire prostorne celine. 

 
Ekolo{ka valorizacija prostora za odr`ivi 

razvoj - funkcionalni eko-zoning 
 
Prostorno-polo`ajne karakteristike podru~ja 

Plana i uslovqenost smernicama Prostornog 
plana Republike Srbije i Generalnog plana 
Kru{evac 2021, valorizacija i zoniranje sa 
aspekta povoqnosti potencijala i ograni~ewa, 
daju matricu za planiranje daqeg odr`ivog razvoja 
u obuhvatu Plana detaqne regulacije.  

Koncept za{tite i unapre|ewa `ivotne 
sredine za podru~je Plana zasnovan je na 
optimalnom kori{}ewu prirodnih resursa, 
ekolo{ki prihvatqivom upravqawu prirodnim 
vrednostima, prevenciji i kontroli potencijalnih 
oblika i izvora zaga|ivawa. 

Odr`ivo i ekolo{ki prihvatqivo upravqawe 
prirodnim vrednostima i za{tita `ivotne 
sredine ostvariva}e se:  

 dono{eњem i sprovo|eњem odluka kojima }e 
biti obezbe|ena uravnote`enost ekonomskog razvoja i 
za{tite `ivotne sredine prostorne celine 
implementacijom mera za{tite `ivotne sredine, 

 planirawem i odr`ivim kori{}ewem 
prirodnih resursa i ~inilaca `ivotne sredine, 

 uspostavqawem monitoringa, kontrole 
kvaliteta i stalnim unapre|ivawem stawa 
`ivotne sredine, 

 remedijacijom i revitalizacijom degra-
diranih i ugro`enih zona i lokacija,  

 razvrstavawem, smawewem, ponovnim 
kori{}ewem i recikla`om otpada,  

 ustanovqavawem i uspostavqawem indi-
katora i informacionog sistema o stawu `ivotne 
sredine.  

 
Mere prevencije, spre~avawa degradacije i 

otklawawe uzroka potencijalno {tetnih uticaja 
na izvoru nastanka, maksimalno su po{tovane i 
primenjene u procesu planirawa daqeg razvoja 
prostora u granicama Plana detaqne regulacije 
kroz planiranu namenu povr{ina. Mere za{tite i 
monitoringa `ivotne sredine planirane su 
funkcionalnim eko-zoningom i merama za za{titu 
i ure|ewe prostora, za implementaciju Plana.  

Ekolo{ka valorizacija prostorne celine - 
podru~ja u zahvatu Plana, data je na osnovu 
relevantnih podataka o prostoru, evidentiranih 
izvora zaga|ivawa, potencijalno ugro`enih i 
povredivih objekata, medijuma `ivotne sredine, 
lokacija i zona (ekolo{ko-prostorne osnove) i 
procewenog kapaciteta `ivotne sredine.  

Valorizacijom prostora i funkcionalnim 
zoniranjem, podru~je Plana detaqne regulacije je 
predstavqeno kao ekolo{ka celina „Ravwak 3B”. 

 
U okviru ove ekolo{ke celine izdvojene su tri 

ekolo{ke zone:  
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I Ekolo{ka zona „STANOVAWE”  
II Ekolo{ka zona „BLOK F”  
III Ekolo{ka zona „GARSKI POTOK” 
 
Ekolo{ka zona "Stanovawe" predstavqa zonu 

sa ve} izgra|enim stambenim objektima uglavnom 
niske spratnosti, neracionalno iskori{}enim 
prostorom, delimi~no realizovanim infra-
strukturnim i komunalnim sistemima. 

 
Uslovi, mere i smernice za realizaciju ove 

zone: 
 adekvatno infrastrukturno i komunalno 

opremawe, 
 razvoj stambene zone uz po{tovawe 

urbanisti~kih parametara, 
 adekvatno upravqawe svim generisanim 

vrstama otpada, 
 gasifikacija zone i kori{}ewe ekolo{ki 

prihvatljivog energenta - prirodnog gasa za 
zagrevawe objekata, 

 u slu~aju realizacije objekata - 
potencijalnih izvora zaga|ivawa vazduha, vode, 
zemlji{ta, generisanja otpada, pove}awa nivoa 
buke i uticaja na zdravqe stanovni{tva u okviru 
ekolo{ke zone „Stanovawe” (osim za objekte 
stanovawa) obavezan je postupak procene uticaja, 

 uspostavqawe monitoringa `ivotne 
sredine, 

 pejza`no ure|ewe na nivou pojedina~nih 
parcela i formiranje zelenila sa prioritetnom 
funkcijom za{tite. 

 
Ekolo{ka zona „Blok F” - namena ove zone 

prema Planu detaqne regulacije je industrija. U 
okviru we je sme{ten pogon preduze}a „Zadrugar”. 
Zona je urbanisti~ki neure|ena, saobra}ajna 
matrica nije adekvatna, prostor se neracionalno 
koristi. Planom detaqne regulacije je predvi|eno 
pove}aњe postoje}ih kapaciteta: spratnosti maкс. 
P+1, stepena izgra|enosti do 0.8 i stepena 
iskori{}enosti do 40%. 

 
Uslovi, mere i smernice za realizaciju ove 

zone: 
 adekvatno infrastrukturno i komunalno 

ekipirawe predmetne zone, 
 po{tovawe propisanih pravila ure|ewa i 

gra|ewa, 
 obavezan je postupak procene uticaja pri 

realizaciji planiranih objekata i sadr`aja ili 
rekonstrukciji, adaptaciji i dogradњi postoje}ih 
objekata u okviru bloka F - ekolo{ke zone „Blok 
F”, 

 obavezno je upravqawe svim generisanim 
vrstama otpada i otpadnih voda, 

 uspostavљaњe monitoringa za odgovaraju}e 
parametre, 

 formirawe za{titnog zelenog pojasa prema 
zonama u okru`ewu u ciqu spre~avawa 
aerozaga|ivawa i buke, 

 
u okviru ove zone mogu}e su slede}e delatnosti: 

 skladi{ni objekti, 
 trgova~ki, poslovni i prodajni centri, 
 uslu`ne delatnosti, 
 objekti za sport i rekreaciju, 
 mawi proizvodni pogoni za koje se u 

postupku procene uticaja utvrdi da nemaju zna~ajan 
uticaj na `ivotnu sredinu i stanovni{tvo, u 
smislu zaga|ivaњa vazduha, vode, zemqi{ta i 
pove}awa dozvoqenog nivoa buke, a u skladu sa 
Uredbom o utvr|ivawu Liste projekata za koje je 
obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje 
se mo`e zahtevati procena uticaja na `ivotnu 
sredinu („Sl. glasnik RS” br. 114/08); 

 
u okviru ove zone nije mogu}a realizacija: 
 
 proizvodnih programa crne i obojene 

metalurgije, bazne i prera|iva~ke hemije, 
 kompleksa sakupqawe i recikla`a otpada, 
 pogoni za povr{insku obradu metala 

hemijskim putem,  
 industrijskih objekata (prerada i obrada 

mleka, klanice i prerade mesa, industrije 
tekstila, ko`e, drveta i papira), 

 objekata za uzgoj i klawe `ivine, sviwa i 
goveda, 

 objekata koji mogu izazvati hemijski udes i 
za koje je potrebna izrada procene rizika, 

 svih projekata za koje se utvrdi da mogu 
zna~ajno uticati na kvalitet vazduha, vode, 
zemљi{ta i koji mogu dovesti do pove}aњa nivoa 
buke u predmetnoj zoni prema Uredbi o utvr|ivaњu 
Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja 
i Liste projekata za koje se mo`e zahtevati 
procena uticaja na `ivotnu sredinu („Sl. glasnik 
RS” br. 114/08); 

Ekolo{ka zona „Garski potok” - na delu koji je 
obuhva}en Planom detaqne regulacije, Garski 
potok nije regulisan, meandrira sa obraslim 
koritom i nedefinisanim profilom.  

Uslovi, mere i smernice za realizaciju ove 
zone: 

 neophodna je regulacija Garskog potoka, 
 obavezan je postupak procene uticaja za 

planiranu regulaciju potoka, 
 ure|eњe forlanda uz obavezan izbor vrsta, 
 za{tita toka i forlanda Garskog potoka od 

degradacije i zaga|ivawa, 
 zabrana upu{tawa otpadnih voda neodgovara-

ju}eg kvaliteta prema Uredbi o kategorizaciji 
vodotokova („Sl. glasnik SRS” br. 5/68) u Garski 
potok, 

 redovna kontrola kvaliteta vode Garskog 
potoka preko ovla{}ene institucije. 

Smernice za ni`e hijerarhijske nivoe - 
Ekolo{ke smernice date su na osnovu ciqeva 
Plana, planiranih namena objekata i sadr`aja 
(Projekata) i raspolo`ivih podataka o prostoru i 
`ivotnoj sredini: 

 Realizaciju planiranih Projekata - 
objekata, sadr`aja i tehnologija sprovesti 
izradom, usvajawem i implementacijom Plana 
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detaljne regulacije (razradom kroz UP za sve 
delatnosti potencijalne izvore zaga|ivawa i 
rizika po `ivotnu sredinu i zdravqe qudi). 

 Obavezno je po{tovawe uslova nadle`nih 
organa, organizacija i preduze}a u ciqu 
ostvarivawa ekolo{ke za{tite prostora.  

 Obavezne su mere upravљaњa i spre~avaњa 
{tetnih uticaja pri ure|ivawu prostora, 
realizaciji, redovnom radu i u slu~aju akcidenta 
pojedina~nih Projekata u zahvatu Plana. 

 Uspostavqawe monitoringa kvaliteta 
vazduha (emisija i imisija), vode (povr{inske, 
podzemne, otpadne), zemqi{ta, buke, upravqawa 
otpadom (reciklabilni, opasan, komunalni), kao 
bitnih parametara od zna~aja za za{titu `ivotne 
sredine.  

 Obavezan je postupak procene uticaja pri 
realizaciji planiranih objekata i sadr`aja ili 
rekonstrukciji, adaptaciji i dogradњi postoje}ih 
objekata u okviru bloka F - ekolo{ke zone „Radna 
zona”. 

 U slu~aju realizacije objekata - 
potencijalnih izvora zaga|ivawa vazduha, vode, 
zemqi{ta, generisanja otpada, pove}awa nivoa 
buke i uticaja na zdravqe stanovni{tva u okviru 
ekolo{ke zone „Stanovawe” (osim za objekte 
stanovawa) obavezan je postupak procene uticaja. 

 Obavezan je postupak procene uticaja na `ivotnu 
sredinu pri izvo|ewu radova na regulaciji Garskog 
potoka. 

 Projekti, mogu}i izvori zaga|ivawa ili 
potencijalno {tetnih uticaja (delatnosti sa mogu}im 
uticajima na `ivotnu sredinu) moraju biti definisani 
Procenom uticaja na `ivotnu sredinu: 

 sadr`ajem,  
 procedurom, 
 merama za{tite `ivotne sredine. 
 Uspostavqawe monitoringa `ivotne sredine, za 

Zakonom predvi|ene parametre, prema Proceni uticaja na 
`ivotnu sredinu.  

 
Plan detaqne regulacije predstavqa najboqe ponu|eno 

re{ewe sa ekolo{kog aspekta koje obezbe|uje: 
 izradu i dono{eњe planske dokumentacije za 

prostor od oko 24ha, 
 racionalno kori{}eњe gra|evinskog zemљi{ta i 

po{tovaњe propisanih pravila ure|ewa i gra|eњa, 
 optimalan stepen izgra|enosti i iskori{}enosti 

prostora, 
 razvoj prostorne celine u skladu sa planiranom i 

postoje}om namenom, 
 spre~avaqe konflikata u prostoru i re{avanje 

ekolo{kih problema na mestu nastanka, 
 adekvatnu infrastrukturnu i komunalnu 

opremqenost, 
 ure|ewe forlanda i regulaciju Garskog potoka, 
 obavezan postupak procene uticaja za planirane 

Projekte koji mogu imati potencijalne efekte po `ivotnu 
sredinu i zdravqe qudi, 

 pejza`no ure|eњe i formiraњe zelenila sa 
prioritetnom funkcijom za{tite, 

 sprovo|ewe mera za{tite `ivotne sredine i 
monitoringa - pra}ewa stawa `ivotne sredine u toku 

realizacije i implementacije Plana. 
 
Smernice i mere ekolo{ke - strate{ke procene 

uticaja integrisane su u odredbe Plana detaљne 
regulacije, na nivou planiraњa (obzirom na proceduru 
sprovedenu za Plan, prema odredbama Zakona o planiraњu 
i izgradњi), zbog za{tite `ivotne sredine i optimizacije 
upravљaњa prostorom i resursima.   

Najboqe ponu|ena varijanta je upravo varijanta data 
Planom detaqne regulacije, {to }e omogu}iti adekvatno 
infrastrukturno i komunalno ekipiraњe, racionalno 
kori{}ewe zemqi{ta, uspostavqawe potrebnog nivoa 
monitoringa, uz maksimalno o~uvaњe integriteta 
prostora i razvoj na principima ekolo{ke odr`ivosti i 
prihvatqivosti. 

 
3.8. Uslovi za{tite obuhva}enog podru~ja 
 
3.8.1. Uslovi za{tite i unapre|ewa `ivotne 
           sredine 
 
Na podru~ju obuhva}enog Planom mogu}e je obavqawe 

svih neproizvodnih delatnosti bez posebnih dopunskih 
uslova i ograni~ewa. Dozvoqena namena za poslovni 
prostor podra-zumeva obavqawe neproizvodnih, 
trgovinsko-uslu`nih, zanatskih i svih ostalih delatnosti 
koje ne uti~u negativno na stanovawe i ne naru{avaju 
`ivotnu sredinu. 

Izgradwu objekata u kojima se obavqa delatnost 
sprovesti u skladu sa va`e}im tehni~kim normativima za 
izgradwu uz primenu procesa koji ispuwavaju propisane 
standarde za{tite `ivotne sredine. 

Zabraweno je obavqawe delatnosti koje stvaraju 
prekomernu buku ili zaga|ewe vazduha, vode i zemqi{ta i 
uti~u negativno na `ivotnu sredinu. 

Za objekte u kojima se obavqaju delatnosti, kao i za 
objekte za koje se uka`e potreba, u fazi izrade projektne 
dokumentacije postupiti u skladu sa Zakonom o proceni 
uticaja na `ivotnu sredinu (Sl.RS. br. 135/04), odnosno 
podneti zahtev nadle`nom organu u vezi odlu~ivawa o 
potrebi izrade Studije o proceni uticaja planiranog 
objekta na `ivotnu sredinu. 

Zabraweno je deponovawe ili odlagawe otpadnih 
materija bilo kakvog otpada na prostoru obuhva}enom 
planom, izvan specijalnih sudova odre|enih za tu namenu. 

Zelene povr{ine u ovoj zoni ima}e prioritetnu 
za{titnu funkciju, tako da }e se kroz uslove gra|ewa u 
zonama stanovawa podi}i stepen ozelewavawa. 

 
3.8.2. Uslovi za{tite  prirode  
 
Na podru~ju Plana nisu evidentirana  za{ti}ena 

prirodna dobra.  
 
3.8.3. Uslovi  za{tite nepokretnih  kulturnih 
           dobara 
 
Na podru~ju Plana nisu evidentirani objekti 

graditeqskog nasle|a tj. kulturna dobra. 
3.8.4. Uslovi kojima se povr{ine i objekti javne 
          namene ~ine pristupa~nim osobama sa  
          invaliditetom 
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U procesu projektovawa parternog ure|ewa prostora i 
objekata postavqati adekvatne rampe u skladu sa 
tehni~kim normativima, kako bi se omogu}io nesmeteni 
pristup i kori{}ewe prostora i objekata od strane osoba 
sa invaliditetom.  

 
3.8.5. Uslovi za za{titu od elementarnih 
          nepogoda 
 
Pri izradi tehni~ke dokumentacije voditi ra~una o 

stepenu seizmi~nosti podru~ja (VIII0 МЦС) i istu uraditi 
u skladu sa predvi|enim merama Pravilnkom o tehni~kim 
normativima za izgradwu objekata visokogradwe u 
seizmi~kim podru~jima. 

 
3.8.6. Uslovi  za{tite  od  ratnih  razarawa 
 
Na osnovu ~lana 43. 57 i 58 Zakona o odbrani (Sl. list 

SRJ br. 43/94), ~l.22, Uredbe o organizovawu i 
osposobqavawu jedinica civilne za{tite i o merama 
za{tite i spasavawe civilnog stanovni{tva i 
materijalnih dobara (Sl.list SRJ br. 54/94), ~l. 74, 75, 76 i 
79 Zakona o odbrani RS (Sl. gl. RS br. 45/91) i ~l.6, 7, 8, 9 i 
10 Uredbe o organizovawu i funkcionisawu civilne 
za{tite (Sl.gl.RS br. 21/92), Op{tinski {tab civilne 
za{tite Kru{evac na svojoj sednici odr`anoj dana 
26.12.2005.g. doneo je Odluku o utvr|ivawu stepena 
ugro`enosti naseqenih mesta u op{tini Kru{evac sa 
rejonima ugro`enosti i odre|enom vrstom i obimom 
za{tite u tim rejonima, ~ija je primena obavezna. 

Na osnovu prethodno navedene odluke podru~je 
obuhvata plana nalazi se u tre}em rejonu ugro`enosti 
(najmawe ugro`eni rejon). Za ovaj rejon planirano je da 
investitori poslovnih, stambenih i stambeno-poslovnih 
vi{eporodi~nih objekata grade dvonamenska skloni{ta 
osnovne  za{tite otpornosti 100kPa. Ostali investitori 
stambeno-poslovnih, stambenih i drugih objekata 
obavezuju se da grade skloni{ta dopunske 
za{tite,otpornosti 50kPa. 

 
3.8.7. Uslovi za za{titu  od po`ara 
 
Planom su obezbe|ene slede}e mere za{tite od po`ara: 
 prostornim rasporedom planiranih objekata 

formirane su neophodne udaqenosti koje slu`e kao 
protivpo`arne pregrade, 

 saobra}ajna mre`a omogu}ava pristup 
vatrogasnim vozilima, 

 mre`a protivpo`arnih hidranata, u sklopu plana 
vodovoda i kanalizacije, obezbe|uje dovoqne koli~ine 
vode za ga{ewe po`ara, 

 elektri~na mre`a i instalacije moraju biti u 
skladu sa propisima iz ove oblasti, 

 objekti moraju biti snadbeveni odgovaraju}im 
sredstvima za ga{ewe po`ara, 

 uz investiciono - tehni~ku dokumentaciju uraditi 
poseba elaborat za{tite od po`ara 

Relativno mala spratnost objekata, koja omogu}ava 
brzu i efikasnu evakuaciju stanovni{tva i materijalnih 
dobara iz objekata, pozitivna je karakteristika u za{titi 
od po`ara. 

Novi objekti }e biti izgra|eni od tvrdih, inertnih i 
vatrootpornih materijala i moraju biti snadbeveni 
odgovaraju}im sredstvima za ga{ewe po`ara.  

Slobodne povr{ine u okviru plana predstavqaju 
protivpo`arnu pregradu preko koje se obezbe|uje trajna 
prohodnost. 

Da bi se odpo{tovale mere za{tite od po`ara objekti 
se moraju realizoveti saglasno Zakonu o za{titi od 
po`ara ("Sl.glasnik SRS", br. 37/88), Pravilniku o 
tehni~kim normativima za elektri~ne instalacije niskog 
napona ("Sl.list SFRJ", br. 53/88, 54/88 i 28/95), 
Pravilniku o tehni~kim normativima za hidrantsu mre`u 
za ga{ewe po`ara ("Sl.list SFRJ", br. 30/91), Pravilniku 
o tehni~kim normativima za pristupne puteve, okretnice 
i ure|ene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta 
pove}anog rizika od po`ara ("Sl.list SRJ", br. 81/95), i 
ostalim va`e}im propisima iz ove oblasti. 

Sastavni deo Plana su i predhodni uslovi za za{itu od 
po`ara izdati od strane Ministarstva unitra{wih 
poslova Republike Srbije, Sektor za za{titu i spasavawe, 
Odsek u Kru{evcu br.         217-295/07 od 10.12.2007. god.  

 
3.8.8. Uslovi  za{tite  od  atmosferskih 
          nepogoda 
 
Za{titu objekata od atmosferskog pra`wewa 

obraditi tehni~kom dokumentacijom. Uticaje vetra, snega, 
leda, vlage i temperaturnih oscilacija ugraditi kroz 
izradu tehni~ke dokumentacije, kao i mere za za{titu od 
istih.  

 
4. PRAVILA  ГРАЂЕЊА 
 
4.1.Pravila urbanisti~ke regulacije 
 
4.1.1. Op{ta pravila  
 
namena objekta 
 
1) dozvoqena je izgradwa stambenih, stambeno-

poslovnih i poslovnih objekata kao i objekata prate}e 
namene 

2) na prostoru Plana pored izgradwe novih objekata 
planira se rekonstrukcija, dogradwa  nadgradwa, 
adaptacija i prenamena ve} izgra|enih objekta u skladu sa 
pravilima datih Planom 

3) stambeni objekti mogu biti nameweni 
porodi~nom stanovawu  (do 2 stambene jedinice) i 
vi{eporodi~nom stanovawu (sa 3 i vi{e stambenih 
jedinica)  

4) poslovni prostor mo`e biti kori{}en za 
obavqawe svih neproizvodnih, komercijalnih, 
trgovinsko-uslu`nih, zanatskih i ostalih po nameni 
srodnih delatnosti koje ne ugro`avaju `ivotnu sredinu i 
ekolo{ki su primerene zonama stanovawa 

5) zabrawuju se izgradwa objekata koji su u 
suprotnosti sa namenom utvr|enom planom, objekata ~iji  
sadr`aji nepovoqno uti~u na kvalitet vode, vazduha i 
zemqi{ta, kao i na stvarawe prekomerne buke. 

6) na istoj gra|evinskoj parceli mogu}a je izgradwa 
i drugih objekata u funkciji osnovnog objekta 

 
polo`aj  objekta 
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7) polo`aj objekta odre|en je gra|evinskom linijom 

koja je definisana u odnosu na regulacionu liniju. Objekat 
se postavqa  predwom fasadom na gra|evinsku liniju, 
odnosno unutar prostora oivi~enog gra|evinskom 
linijom. 

8) Gra|evinska linija podzemnih eta`a u odnosu na 
regulacionu liniju je ista kao gra|evinska linija 
nadzemnih eta`a. Gra|evinska linija podzemnih eta`a 
prema susednim parcelama je udaqena na 2,0m od granica 
gra|evinske parcele, ukoliko se podzemna eta`a izodi van 
gabarita nadzemne eta`e. 

9) polo`aj objekata ne mo`e se mewati u odnosu na 
planom usvojeno regulaciono re{ewe (rastojawe 
gra|.linije od reg.linije) osim za slu~aj: 
 ● za stambene objekte bilo kojeg tipa kod kojeg se 
planira gara`irawe vozila u podzemnoj i prizemnoj eta`i 
minimalno rastojawe gra|evinske od regulacione linije 
mora biti 5.0m (na delu ulaza u gra`u) 
● za objekte koje imaju indirektnu vezu sa javnim 

putem preko privatnog prolaza rastojawe gra|evinske od 
regulacione linije utvr|uje se svakom konkretnom slu~aju 

 
urbanisti~ki pokazateqi 
 
10) vrednost urbanisti~kih pokazateqa indeks 

zauzetosti i indeks izgra|enosti su dati u          poglavqu 
3.3 za svaki urbanisti~ku celinu i primewuje se zajedno sa 
ostalim pravilima koja se odnose za taj blok. Gara`e u 
podzemnim eta`ama koje su u funkciji osnovnog objekta ne 
ra~unaju se u indeks izgra|enosti.     

 
vertikalna regulacija     
 
11) visina objekta definisana je propisanom 

spratno{}u na nivou celog podru~ja (za svaku 
urbanisti~ku celinu) i utvr|uje se u odnosu na nultu kotu 
objekta i to za : 

 maksimalna dozvoqena visina za porodi~ne 
stambene objekte spratnosti P+1+Pk je 12.0m 

 maksimalna visina za vi{eporodi~ne objekte 
spratnosti P+2+Pk  je 15.0 m 

 svaka izgradwa galerija ili me|uspratnih eta`a u 
objektu smatra se zasebnom spratnom eta`om (ra~una se 
kao izgradwa sprata) 

 u ostalim slu~ajevima (teren u nagibu, relativna 
visina, indirektna veza) visina objekta se utvr|uje  
primenom  urbanisti~kih pravila iz Pravilnika o 
sadr`ini, na~inu i postupku izrade planskih dokumenata 
("Sl.glasnik RS", br.31/2010) 

 
kota poda prizemqa    
                                                                                                                                                                                       
12) kota poda prizemqa se odre|uje u odnosu  na kotu 

nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno nultoj koti 
objekta.  

 Kota prizemqa novih objekata na ravnom terenu ne 
mo`e biti ni`a od kote nivelete javnog ili pristupnog 
puta i mo`e biti najvi{e 1.20m vi{a od nulte kote. 

 za objekte koji u prizemqu imaju ne stambenu namenu 
(poslovawe ili delatnost)  kota poda prizemqa mo`e biti 
maksimalno 0.20m vi{aod kote trotoara (denivelacija do 1,2m 
savladava se unutar objekta) 

 u ostalim slu~ajevima (teren u nagibu, indirektna 
veza,) kota poda prizemqa   se utvr|uje  primenom  
urbanisti~kih pravila iz Pravilnik o sadr`ini, na~inu 
i postupku izrade planskih dokumenata (Sl.glasnik RS 
br.31/2010) 

 
spoqne stepenice          
                                                                                                                                  
13) otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na 

objekat (predwi deo) ako je gra|evinska linija uvu~ena 
min. 3m u odnosu na regulacionu liniju i ako savla|uju 
visinu do 0.9m.Stepenice koje savla|uju visinu preko 0.9 m 
ulaze u gabarit objekta . 

14) stepenice koje se postavqaju na bo~ni ili zadwi 
deo objekta ne mogu ometati prolaz.Korisna {irina 
prolaza na parceli pored jedne strane objekta mora biti 
najmawe 2.5m bez fizi~kih prepreka (stepenika, bunara 
itd.) 

 
visina nadzidka      
 
15) za novoplanirane objekte visina nadzitka 

stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1.6m ra~unaju}i 
od kote gotovog poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma 
krovne kosine.Ova visina se mo`e nalaziti najvi{e 50% 
du`ine predwe fasade i na najvi{e 50% du`ine bo~nih 
fasada objekta.Na ostalom delu objekta nije dozvoqeno 
podizawe nadzidka potkrovne eta`e. 

16) za ve} izgra|ena potkrovqa na postoje}im 
objektima, prilikom legalizacije visina nadzitka 
stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1.8m ra~unaju}i 
od kote gotovog poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma 
krovne kosine. 

 
gra|evinski elementi i ispadi na objektu 
 
17) ispadi na objektu ne mogu prelaziti gra-|evinsku 

liniju vi{e od 1.2m i to na delu vi{em od 3.5m pod uslovom 
da je gra|evinska linija na minimum 3.0m od regulacione 
linije, u slu~aju da je ispad na objektu ve}i, horizontalna 
projekcija ispada se postavqa na gra|evinsku liniju 

18) uslovi za gra|evinske elemente koji prelaze 
gra|evinsku liniju na nivou prizemqa (izlozi lokala, 
konzolne nadsre{nice, reklame itd.) utvr}uju se 
primenom  Pravilnik o sadr`ini, na~inu i postupku 
izrade planskih dokumenata (Sl.glasnik RS, br.31/2010) 

19) gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, 
ulazne nadstre{nice sa i bez stubova i sl.) na nivou 
gorwih eta`a mogu da pre|u gra|evinsku liniju, 
ra~unaju}i od osnovnog gabarita do horizontalne 
projekcije gabarita i to: 

 na delu prema predwem dvori{tu ili ulici 1.2m, 
stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i 50% 
povr{ine predwe fasade iznad prizemqa 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no 
severne orjentacije gde je najmawe rastojawe 1.5m od 
granice parcele u {irini do 0.6m, stim da ukupna 
povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i 30% povr{ine bo~ne 
fasade iznad prizemqa 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no 
ju`ne orjentacije gde je najmawe rastojawe 2.5m od granice 
parcele u {irini do 0.9m, stim da ukupna povr{ina svih 
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ispada ne mo`e pre}i 30% povr{ine bo~ne fasade iznad 
prizemqa 

 na delu objekta prema zadwem dvori{tu gde je 
najmawe rastojawe 5.0m od granice parcele u {irini do 
1.2m, stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i  
30% povr{ine zadwe  fasade iznad prizemqa 

 
NAPOMENA: u granicama Plana nije plani-rana 

izgradwa na regulacionoj liniji, tako da se svi ispadi 
tretiraju u odnosu na gra|evinsku liniju 

             
ogra|ivawe parcele          
                                                                                                                                                                                
20) ukoliko nisu utvr|eni posebni uslovi u 

pravilima gradwe za blokove i podblokove kao 
urbanisti~ke celine utvr|uje se primenom urbanisti~kih 
pravila iz Pravilnika o sadr`ini, na~inu i postupku 
izrade planskih dokumenata ("Sl.glasnik RS", br.31/2010) 
 

odvodwavawe povr{inskih voda     
                                                                                                                                                                                      

21) odvodwavawe povr{inskih voda sa gra|evinske 
parcele utvr|uje se nivelacionim re{ewem na nivou bloka, 
uz obavezu da se povr{inske vode sa jedne gra|. prcele nemogu 
usmeravati prema drugoj gra|.parceli. Objekti koji se nalaze 
na me|i ili u wenoj  neposredoj blizini moraju re{iti 
odvodwavawe voda sa krovnih ravni  tako da ni~im ne 
ugro`avaju susednu parcelu. 
 

intervencija na postoje}em objektu 
ili izgradwa  novog 
 
22) bilo koja intervencija na postoje}em obje-ktu ili 

izgradwa novog ne sme ugroziti funkci-onisawe, 
stabilnost ili fasadu susednog objekta. 

23) svaka dogradwa, nadgradwa ili rekonstrukcija 
postoje}eg objekta mora biti izvedena u skladu sa 
tehni~kim propisima i tako da ni~im ne ugrozi 
stabilnost postoje}e konstrukcije, odnosno stabilnost 
objekata u neposrednom kontaktu. 
 

24) prilikom bilo kakve intervencije na postoje}em 
objektu va`e isti uslovi kao i za novoplanirane objekte. 
 

arhitektonsko oblikovawe i primena 
materijala 
 
25) obaveza je ostvariti urbanisti~ku i 

arhitektonsku harmoni~nost sa okru`ewem. 
 

26) zahtevi u pogledu oblikovawa planiranih 
objekata, tip krova, krovna konstrukcija, materijal za 
obradu fasade, obrada otvora, stepen razu|enosti 
gabarita objekt i sl. prepu{taju se izboru investitora i 
projektanta uz slede}e preporuke: 
 
 krovovi se obavezno izvode kao kosi, vi{evodni, uz 

po{tovawe nagiba prema vrsti krovnog pokriva~a, stim da 
je nagib krova i pokrovni materijal potrebno 
prilagoditi  arhitekturi objekta  
 za obradu fasada objekta mogu se koristiti sve 

vrste kako prirodnih, tako i ve{ta~kih materijala uz 
obavezu adekvatne primene kolorita (boja na fasadi)  

 dozvoqeno je kori{}ewe svih vrsta materijala za 
izgradwu objekata koji podle`u va`e}im standardima, 
tehni~ki i biolo{ki ispravnih  
 za obradu spoqnih otvora mogu}e je koristiti kako 

prirodno (drvo), tako i savremene materijale 
(aluminijumska i plastificirana bravarija) 

 
prikqu~ivawe objekata na komunalnu  
i ostalu infrastrukturu 
 
27) prikqu~ewe objekata na komunalnu i ostalu 

infrastrukturu realizova}e se prema             uslovima 
nadle`nih komunalnih preduze}a. 

 
4.1.2. Pravila gra|ewa za porodi~ne objekte i  
          uslovi za obnovu i rekonstrukciju  
 
Postoje}i izgra|eni objekti su prihva}eni u 

postoje}im gabaritima, ali se za svaku intervenciju - 
rekonstrukcija, dogradwa, moraju po{tovati parametri iz 
plana. Obim intervencija zavisi}e od fakti~kog stawa i 
bi}e utvr|ena za svaki slu~aj posebno, uz obavezno 
po{tovawe pravila utvr|enih planom. 

U postupku utvr|ivawa pravila gra|ewa za  nove 
porodi~ne objekte i zone rekonstrukcije (izgra|ene zone) 
obavezno je po{tovawe i primena slede}ih pravila: 

A. op{ta pravila gra|ewa - koja su data u ta~ki 4.1. 
od br.1 do 27, kao i posebnih uslova 

 
B. posebni uslovi i to: 
 
1. dozvoqena je izgradwa stambenih i stambeno-

poslovnih objekata sa maksimalo 2 stambene jedinice kao 
i izgradwa poslovnih objekata kao osnovnih objekata na 
parceli  

2. u slu~aju nasle|ene stambene izgradwe, poslovni 
prostor se mo`e obezbediti rekonstrukcijom ili 
prenamenom objekta u skladu sa pravilima iz plana 

3. objekti mogu imati podrumsku ili suterensku 
eta`u, ako nema smetwi  geotehni~ke i hidrotehni~ke 
prirode  

4.  minimalna ~ista visina  poslovnih prostorija je 
3.0m  

5. potrebno je obezbediti  1,5 parking mesto na 70m2 
poslovnog prostora u okviru parcele 

6. udaqenost novog stambenog objekta od drugog 
objekta (bilo koje vrste izgradwe)mo`e biti najmawe 4.0m. 

7. za izgra|ene  stambene objekte ~ija je me|usobna 
udaqenost mawa od 3.0m  ili su izgra|eni na me|i u slu~aju 
rekonstrukcije, dogradwe i nadgrdawe ne mogu se na toj 
strani predvi|ati novi otvori stambenih prostorija.   

8. za sve fasadne ravni koje se nalaze na mawe od 1.5 m od 
granice susedne parcele ne mogu se postavqati otvori osim u 
slu~aju postoje}e izgradwe 

9. najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (sa 
ispadima) porodi~nog stambenog                   ob jekta i linije 
susedne gra|.parcele je za: 

 
 slobodnostoje}e objekte na delu dvori{ta 

severne orjentacije 1.5m 
 
 slobodnostoje}e objekte na delu dvori{ta ju`ne 

orjentacije 2.5m 
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 za izgra|ene porodi~ne objekte i zone 
porodi~nog stanovawa gde je rastojawe do granice 
gra|.parcele mawe od navedenih vrednosti, kao i za 
objekte gde je pristup preko indirektne veze sa  putem 
vr{i se primena urbanisti~kih pravila iz Pravilnik o 
sadr`ini, na~inu i postupku izrade planskih dokumenata 
("Sl.glasnik RS", br.31/2010) 

 
10. na istoj gra|evinskoj parceli mogu}a je izgradwa 

drugih objekata (pomo}ni objekti) u funkciji osnovnog 
objekta i to maksimalne bruto povr{ine 30m2.  

 pomo}ni objekti mogu da se grade u sklopu 
stambenog objekta, uz stambeni            objekat ili kao 
poseban dvori{ni objekat 

 pod pomo}nim objektima se podrazumevaju: 
gara`e, letwe kuhiwe, uslu`ne radionice, ostave,  
kotlarnice i sl. 

 pomo}ni objekat mora biti prizemni sa kotom 
poda maks. 0,20m u odnosu na nultu kotu i maksimalnom 
~istom visinom prostorija 2,8m 

 u uslovima nasle|ene izgradwe mogu se zadr`ati 
samo oni objekti koji ispuwavaju ove kriterijume 

11. krovovi se obavezno izvode kao kosi, vi{evodni, 
uz po{tovawe nagiba prema primewenom krovnom 
pokriva~u, s tim da je maksimalni nagib krovnih ravni 35 
stepeni. 

 
4.1.3. Pravila gra|ewa za vi{eporodi~ne  
          objekte i uslovi za obnovu 
          i rekonstrukciju  
 
U postupku utvr|ivawa pravila gra|ewa za  nove 

vi{porodi~ne  objekte i zone rekonstrukcije (izgra|ene 
zone) obavezno je po{tovawe i primena slede}ih pravila: 

 
A. op{ta pravila gra|ewa - koja su data u ta~ki 4.1. od 

br.1 do 27, kao i posebnih uslova 
 
B. posebni uslovi i to: 
 
1. dozvoqena je izgradwa stambenih i stambeno-

poslovnih objekta sa 3 i vi{e stambenih jedinica kao  kao 
i izgradwa poslovnih objekata kao osnovnih objekata na 
parceli  

2. objekti mogu imati podrumsku ili suterensku 
eta`u, ako nema smetwi geotehni~ke i hidrotehni~ke 
prirode 

3.  Minimalna ~ista visina  poslovnih prostorija  je 
3.5m  

4. svaka izgradwa galerije ili me|uspratnih eta`a u 
objektu smatra se zasebnom spratnom eta`om  (ra~una se 
kao izgradwa sprata) 

5. parkirawe vozila za potrebe vi{eporo-di~nih 
stambenih objekata obezbe|uje se na sopstvenoj parceli 
izvan povr{ine javnog puta. Broj parking mesta je1.5 
parking-gara`no mesto po stanu i 1 parking mesto na 70m2 
poslovnog prostora 

6. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina mawa 
od 6,0 ari, a ve}a od 3.0ara mogu}a je izgradwa  stambenog i 
stambeno-poslovnog vi{eporodi~nog objekta koji 
podrazumeva najvi{e 3 stambene jedinice 

7. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina 
6.0ari i  ve}a od 6.0 ari mogu}a je izgradwa poslovnog, 

stambenog i stambeno-poslovnog vi{eporodi~nog objekta 
koji podrazu-meva 3 i vi{e stambenih jedinica 

8. me|usobna udaqenost vi{eporodi~nih stambenih 
objekta slobodnostoje}ih i objekta koji se grade u 
prekinutom nizu, iznosi najmawe polovinu visine vi{eg 
objekta. 

9. me|usobna udaqenost planiranih 
vi{eporodi~nih objekta i od drugog objekta bilo koje 
vrste izgradwe ili nestambenog objekta ne mo`e biti 
mawa od 5.0m 

10. vi{eporodi~ni slobodnostoje}i objekat ne mo`e 
zaklawati direktno osun~awe drugom objektu vi{e od 
polovine trajawa direktnog osun~awa. 

11. za izgra|ene stambene objekte ~ija je me|usobna 
udaqenost mawa od 3.0m  ili su izgra|eni na me|i u slu~aju 
rekonstrukcije, dogradwe i nadgrdawe ne mogu se na toj 
strani predvi|ati nove otvori stambenih prostorija.   

12. rastojawe osnovnog gabarita (sa ispadima) 
vi{eporodi~nog objekta i linije susedne gra|evinske 
parcele je minimum 2.5m 

13. gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, 
ulazne nadstre{nice sa i bez stubova i sl.) na nivou 
gorwih eta`a mogu da pre|u gra|evinsku liniju, 
ra~unaju}i od osnovnog gabarita do horizontalne 
projekcije gabarita i to: 

 na delu prema predwem dvori{tu ili ulici 1.2m, 
stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i 50% 
povr{ine predwe fasade iznad prizemqa 

 na delu objekta prema zadwem dvori{tu gde je 
najmawe rastojawe 5.0m od granice parcele u {irini do 
1.2m, stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i  
30% povr{ine zadwe  fasade iznad prizemqa 

 
NAPOMENA: u granicama Plana nije planirana 

izgradwa na regulacionoj liniji, tako da se svi ispadi 
tretiraju u odnosu na gra|evinsku liniju 

14. gara`e vi{eporodi~nih stambenih objekata 
formiraju se u objektu ili ispod objekta u gabaritu ili 
van gabarita objekta. Povr{ine gara`a koje se formiraju 
nadzemno (na gra|.parceli) ura~unavaju se u stepen 
iskori{}enosti gra|. parcele. Prilaz parking mestu kao 
i samo parking mesto mora biti dimenzionisano i 
postavqeno u skladu sa propisima 

15. krovovi se obavezno izvode kao kosi, vi{evodni, 
uz po{tovawe nagibna prema primewenom krovnom 
pokriva~u  

 
4.2. Pravila urbanisti~ke parcelacije  
 
1. dozvoqena je parcelacija i preparcelacija svih 

parcela uz uslov zadovoqavawa minimalne povr{ine 
propisane Planom i obezbe|ivawa pristupa, {to }e bitu 
utvr|eno kroz izradu PROJEKTA PARCELACIJE I 
PREPARCE-LACIJE, a na osnovu Zakona o planirawu i 
izgradwi ("Sl.gl.RS", br. 72/2009 и 81/09).  

2. u postupku izrade projekta parcelacije i 
preparcelacije voditi ra~una o postoje}oj katastarskoj 
podeli i pravnom statusu zemqi{ta, kao i o fakti~kom 
stawu na terenu 

3. novoformirana regulaciona linija, data u 
grafi~kom delu plana, ukoliko se ne poklapa sa 
postoje}om katastarskon granicom parcele predstavqa 



 608                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

novu granicu parcele, odnosno podelu izme|u povr{ine 
javne namene i ostale namene zemqi{ta. 

4. svaka gra|evinska parcela mora imati pristup na 
saobra}ajnicu (direktno ili indirektno preko privatnog 
prolaza) 

5. jedan objekat ne mo`ese nalaziti na dve ili vi{e 
parcela 

6. najmawa gra|evinska parcela za izgradwu 
porodi~nog stambenog objekta a prema tipu objekta koji se 
gradi je:  

- za slobodnostoje}i je 300.0m2 
- za objekte u prekinutom ili ne prekinutom nizu je 

250.0m2 
- za dvojne objekte 400.0m2 (2x200.0m2

) 
 
7. na gra|evinskoj parceli ~ija je povr{ina mawa od 

najmawe utvr|ene u ta~ki 6, mo`e se utvrditi izgradwa 
porodi~nog stambenog objekta spratnosti P+1 sa dva 
stana, stepena iskori{}enosti 40%,  a stepen  
izgra|enosti 0,8  

8. najmawa {irina novoformirane gra|e-vinske 
parcele za porodi~nu izgradwu je 10.0m, Gra|evinska 
parcela za izgradwu porodi~nog stambenog objekta mo`e 
imati {irinu mawu od minimalno utvr|ene ukoliko je to 
po katastarskim podlogama zate~eno stawe.  

9. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina mawa 
od 6.0 ari, a ve}a od 3.0ara mogu}a je izgradwa poslovnog, 
stambenog ili stambeno-poslovnog objekta koji 
podrazumeva maksimalno 3 stambene jedinice  

10. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina 6.0 
ari i vi{e mogu}a je izgradwa poslovnog, stambenog ili 
stambeno-poslovnog objekta sa vi{eporodi~nim 
stanovawem koje podrazumeva  3 i vi{e stambenih jedinica   

11. najmawa {irina parcele za vi{eporodi~nu 
izgradwu je 15.0m, stim {to parcela mo`e imati i mawu 

{irinu od minimalno utvr|ene ukoliko je to po 
katastarskim podlogama zate~eno stawe, ali ne mo`e biti 
mawa od 12.0m 

12. najmawa {irina slu`benog prolaza mo`e biti 
2.5m , a izuzetno mo`e biti 2.0m ukoliko je to zate~eno 
stawe. 

13. korisna {irina prolaza, na gra|evinskoj parceli 
pored jedne strane objekta mora biti 2.5m bez fizi~kih 
prepreka (stepenika, bunara, `ardiwera) i minimalne 
korisne visine 3.0 m 

14. gra|evinske parcele za izgradwu objekata 
namewenih sportu i rekreaciji (otvorenog i zatvorenog 
tipa), objekti kulturnog sadr`aja (mini scene pozori{nog 
karaktera,biblioteka i sli~no), objekti obrazovno 
vaspitnog karaktera ({kola stranih jezika, muzi~ka 
{kola, {kola plesa i sli~no, razli~iti tipovi ustanova 
nameweni deci pred{kolskog uzrasta (vrti}i, zabavi{ta, 
igraonice...), mini tr`ni centri, marketi formirati 
kroz izradu Urbanisti~kog projekta prema standardu i 
kapacitetima za svaku specifi~nu namenu 

15. najmawa gra|evinska parcela za izgradwu 
poslovnih objekata u bloku F iznosi 500 m2 

16. najmawa gra|evinska parcela za izgradwu verskog 
objekata u bloku E iznosi 2500 m2 

 
5. Ekonomska analiza i procena ulagawa  
    iz javnog sektora  
 
Programom, tj. Planom date su aproksimativna 

investicina vrednost tro{kova ure|ewa zemqi{ta-
pripremawa i opremawa gra|evinskog zemqi{ta 
(o~ekivane cene radova na infrastrukturnom opremawu), 
kao i aproksimativana procena sredstava ostvarenih od 
nadoknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta. 

 

5.1. Tro{kovi ure|ivawa i pripremawa gra|evinskog zemqi {ta/procena 
 

5.1.1. Priprema urbanisti~ke dokumentacije 
 

naziv dokumentacije         eura

izrada Plana detaqne regulacije  10.750,0
izrada glavnih projekata-tehni~ke dokumentacije             
(za planirane saobra}ajnice i infrastrukturu) 3% od invest.vred. 49.725,0
izrada glavnih projekata-tehni~ke dokumentacije za gasifikaciju, 2% od invest.vred. 4200,0
 ukupno 64.675,0

 
5.1.2. Tro{kovi obezbe|ivawa zemqi{ta 

 
Tro{kovi obezbe|ivawa javnog zemqi{ta (planirane saobra}ajnice) 

 
za obezbe|ivawe zemqi{ta gde nije raelizovana planirana 
{irina regulacije i za nove saobra}ajnice 

povr{ina m2 cena eura./m2 eura
5600.0 31.2 174.720,0

 ukupno 174.720,0 
     

5.1.3. Opremawe gra|evinskog zemqi{ta-izgradwa i rekonstrukcija 
saobra}ajnica i komunalna infrastruktura 

 

 
        jed. mere eura./ jed.mer. eura

izgradwa novih saobra}ajnica 7.000.0m2 35 eura/m2 245.000,0
vodovodna mre`a - 260.000,0
fekalna kanalizacija - 255.000,0
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atmosferska kanalizacija - 560.000,0
Regulacija Garskog potoka - 212.500,00
Stabilizacija leve obale - 125.000,00
izgradwa trfostanica 
VN mre`a 
NN mre`a, rasveta 

                              - 820.000,0

TT mre`a 
KDS mre`a                              -

 
80.000,0

Distributivna gasovodna mre`a - 210.000,0
ukupno 2.767.500,0

 
5.2.  Procena prihoda po osnovu ubirawa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 
 
Za prora~un prihoda uzete cene po m2 korisne povr{ine  u skladu sa  Odlukom 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 
i 3/05) 

Naknada se obra~unava na osnovu zona utvr|enih Odlukom , pri ~emu se u okviru svake zone utvr|uje visina naknade za 
razli~ite namene.  

 
 jed. mere  Eura/ jed.mer. eura 
1. novoplanirano 
programskim konceptom Plana od toga:

 stambene povr{ine 98.389,0m2 11.45.eu/m2 1.126.554,0
poslovne povr{ine 24.488,0m2 22.9 eu./m2 560.775,0

ukupno 1.687.329,0
2. legalizacija objekata 70% od postoje}ih 
izgra|enih povr{ina od toga: 

 stambene povr{ine 25.005,0m2 11.45.eu/m2 286.307,0
pomo}ni objekti 3.400,0m2 5.7 eu./m2 19.380,0

ukupno 305.687,0
ukupno 1+2 1.993.016,0

 
 
6. LOKACIJE ZA KOJE JE PREDVI\ENA 
    IZRADA URBANISTI^KOG PROJEKTA 
 
U slu~aju izrade urbanisti~kih projekata za 

potrebe sprovo|ewa Plana u skladu sa ~l.60 
Zakona o planirawu i izgradwi (“Sl.gl.RS“, br. 
72/2009, 81/09), urbanisti~ki projekat se izgra|uje na 
overenom katastarsko-topografskom planu za 
formiranu gra|evinsku parcelu. 

 
Plan detaqne regulacije predvi|a izradu 

urbanisti~kih projekata za:  
 izgradwu verskog objekta u bloku E 
 izgradwu objekata u bloku F 
 izgradwu objekata vi{eporodi~nog stano-

vawa  gustine ve}e od 200st/ha u bloku D1 
 izgradwu objekata vi{eporodi~nog stano-

vawa na parcelama  od 6.0ari i ve}im i sa vi{e od 6 
stambenih jedinica 

 izgradwu kao osnovnih objekata na parceli 
objekte namewene sportu i rekreaciji (otvorenog i 
zatvorenog tipa), objekte kulturnog sadr`aja(mini 
scene pozori{nog karaktera,biblioteka i sli~no), 
objekte obrazovno vaspitnog karaktera ({kola 
stranih jezika, muzi~ka {kola, {kola plesa i 
sli~no, razli~ite tipove ustanova namewene deci 
pred{kolskog uzrasta (vrti}i, zabavi{ta, igrao-
nice...), mini tr`ni centri, marketi. 

 

7. SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA 
    DETAQNE REGULACIJE 
 
Sprovo|ewe plana u zavisnosti od fakti~kog 

stawa na terenu tj. na parceli, izvr{i}e se: 
 
7.1. Legalizacijom postoje}ih objekta i to: 
 
1. legalizacijom postoje}ih objekta koji su u 

skladu sa pravilima gra|ewa koja su data Planom, 
bez intervencija na wima.  

2. legalizacijom postoje}ih objekta uz mogu}-
nost rekonstrukcije, adaptacije,prenamene, dogradwe 
i nadgradwe u skladu sa pravilima gra|ewa 
propisanim Planom, (gra|evinska linija, spratnost, 
st.iskori{}enosti, koef.izgra|enosti i sve ostale 
odgovaraju}e odredbe i pravila iz Plana).  

3. izuzetno za izgra|ene objekte bez odobrewa 
za gradwu, mogu}a su odstupawa u odnosu na 
definisana pravila ure|ewa i gra|ewa ukoliko se 
utvrdi da se time ne ugro`avaju susedni objekti, 
saobra}aj i komunalnu infrastrukturu (udaqewe 
gra|evinske linije od regulacione, st. 
iskori{}enosti, koef. izgra|enosti) 

 
7.2. Izgradwa novih objekta na postoje}im ili 
       planiranim gra|evinskim parcelama 
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Na osnovu ~l.54 Zakona o planirawu i izgradwi 
(“Sl.gl.RS“, br. 72/2009, 81/09), nadle`na op{tinska 
uprava izdaje lokacijsku dozvolu, koji sadr`i podatke 
o urbanisti~kim uslovima za ure|ewe prostora koji 
su utvr|eni urbanisti~kim planom, kao i:  

- polo`aj regulacione i gra|evinske linije 
- tip izgradwe i spratnost objekta 
- indeks zauzetosti i indeks izgra|enosti 

parcele 
- visinu objekta 
- namena objekta, 
- kao i sve ostale odgovaraju}e parametre i 

pravila iz Plana koja se odnose naodgovaraju}i 
blok, podblok ili sami objekat 

 
7.3. Posebne smernice za sprovo|ewe Plana 
 
Svaka izgradwa, rekonstrukcija, dogradwa i 

nadgradwa objekta u okviru podru~ja zahva}enog 
Planom, mora biti u skladu sa pravilima gra|ewa 
propisanih ovim Planom i izradom urbanisti~kih 
projekata. 

 
II - Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 350-633/2010                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 

 
 

303 
Na osnovu чlana 35. став 10 и ~lана 215. stav 6. 

Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS" 
br.72/09, 81/09) i ~l. 19.Statuta grada Kru{evca 
("Sl.list grada Kru{evca" br.8/08), 

Skup{tina града Kru{evcа na sednici odr`anoj 
dana 27.12.2010. godine, donела је  

 
PLAN  DETAQNE REGULACIJE 

stambenog naseqa RAVWAK 1A   
u Kru{evcu 

 
1.OP[TE ODREDBE PLANA 
 
1.1. Polo`aj i granice podru~ja  
       koje se ure|uje Planom  
 
Podru~je obuhva}eno Planom,  nalazi se u 

severozapadnom perifernom delu grada u delu izme|u 
ulice Petra Dobrwca (Moravska) sa ju`ne strane, ulice 
Nade Markovi} na severu, kompleksa preduze}a Rubin sa 
isto~ne strane i prostora sa posebnom namenom sa zapadne 
strane. Ovo podru~je predstavqa deo stambenog naseqa 
Ravwak koje ~ini jednu od perifernih stambenih zona 
Kru{evca. 

Granica podru~ja sa ju`ne strane je linija trotoara 
ulice Petra Dobrwca (Moravska), sa severne strane 
linija trotoara ulice Nada Markovi}, sa isto~ne ograda 

kompleksa preduze}a Rubin, sa zapadne ograda kompleksa  
sa posebnom namenom. 

Podru~je obuhva}eno Planom pripada KO Lazarica. 
Ukupna bruto povr{ina kompleksa obuhva}enog 

Planom iznosi  24.00 ha. 
 
1.2. Ciqevi izrade Plana  
 
 ure|ivawe i regulacija spontane, nefor-malne i 

neplanske  gradwe na podru~ju Plana 
 uskla|ivawe daqeg urbanog razvoja i ure|ewa 

podru~ja plana sa odredbama i elementima Zakona o 
planirawu i izgradwi  (Sl. gl. R.S. 72/09), 

 stvarawe uslova za odre|ivawe javnog i ostalog 
gra|evinskog zemqi{ta, 

 parcelacija i preparcelacija javnog gra|e-vinskog 
zemqi{ta i stvarawe uslova za parce-laciju i preparcelaciju 
ostalog gra|evinskog zemqi{ta, 

 fleksibilnost i  alternativnost u odre|i-vawu 
osnovne i druge namene lokacija i  objekata,  

 odre|ivawe pravila za primenu Plana putem 
definisawa optimalnog stepena izgra|enosti i 
iskori{}enosti zemqi{ta, pravila gradwe i odre|ivawa 
lokacija za   izradu Urbanisti~kih projekata, 

 definisawe uslova i pravila za izgradwu 
komunalne infrastrukture, 

 odre|ivawe uslova za ure|ewe i izgradwu 
slobodnih povr{ina,  

 uskla|ivawe organizacije, opremawa i ure-|ewa 
prostora i zemqi{ta sa potrebama i kriterijumima za 
za{titu `ivotne sredine. 

 
1.3. Pravni i planski osnov za izradu Plana 
 
Pravni i Planski osnov za izradu Plana tj. programa 

sadr`an je u: 
 
Pravni osnov 
 
 Zakon o planirawu i izgradwi (Sl.glasnik RS 

br.72/09) 
 Pravilnik o sadr`ini i izradi planskih 

dokumenata (Sl.glasnik RS br.60/03) 
 
Planski osnov 
 
 Generalni plan Kru{evac 2021.g. (Sl.list Op{tine 

Kru{evac br.04/05) 
 
1.4. Analiza katastarskih planova i podloga 
       potrebnih  za izradu  Plana 
 
U skladu sa ~l. 40 Zakona o planirawu i izgradwi 

(Sl.glasnik RS br.72/09) o vrsti i na~inu pribavqawa 
katastarskih podloga za potrebe izrade planske 
dokumentacije izvr{eno je pribavqawe podloga. 

Predmetno podru~je je u mati~noj razmeri 1: 2500 {to 
nije u skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi 
(Sl.glasnik RS br 72/09), tako da se pristupilo izradi 
a`urnog katastarsko  topografskog plana u razmeri 1:500. 

Geodetska podloga za izradu predmetnog Plana je 
katastarsko topografski plan koji je              izradila 
ovla{}ena firma za obavqawe takve vrste delatnosti sa 
prikazanim stawem zakqu~no sa januarom 2007.god. 
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Katastarsko topografski plan je dostavqen u analognom i 
digitalnom obliku na CD-u broj 
N123DLA161D827965DI. 

Katastarsko topografski plan je overen od strane 
nadle`ne institucije tj.RGZ-a. 

 
1.5. Podaci, uslovi i druga dokumenta zna~ajna za 

izradu plana 
 
 Odluka o izradi plana detaqne regulacije 

stambenog naseqa Ravwak 1A u Kru{evcu br.350-721/2009 
 Uslovi Ministarstva odbrane br.1085-4 od 

07.05.2009god. 
 Uslovi za{tite od po`ara br.999-687/07 od 

13.11.2007.god. 
 Predhodni uslovi Vodovoda Kru{evac 
 Predhodni uslovi Telekoma Srbija  
 Predhodni uslovi Elektrodistribucije Kru{evac 

br.10258 od 27.11.2007. god. 
 

2. POSTOJE]E  STAWE 
 
2.1. Prirodne  karakteristike  podru~ja 
 
Teren odnosno zemqi{te obuhva}eno Planom je 

uslovno ravno ali sa permanentim nagibom od juga ka 
severu i kre}e se od kote 159.03 (na jugu) do kote 150.23 (na 
severu). 

Dominatni vetrovi se javqaju iz pravca istok-
jugoistok, severozapad i jug. 

Izvr{enom seizmi~kom mikroregionalizaci-om, 
Kru{evac je u podru~ju sa maksimalnim mo-gu}im 
intezitetom potresa do 7 stepeni po Merkalijevoj skali. 

 
2.2. Ste~ene karakteristike podru~ja 
 
Na prostoru plana najve}i deo prostora je izgra|en. 

Uglavnom su zastupqeni objekti poro-di~nog stanovawa 
spratnosti P do P+1 kao i pomo}ni objekti.  

Osnovna karakteristika podru~ja je neplanska 
izgradwa u delu izgra|enog prostora, kako obje-kata tako i 
saobra}ajnica i infrastrukture kao i  neure|enost i 
neracionalnost kori{}ewa prosto-ra sa aspekta urbane 
ekonomije. 

 
Osnovne urbane odlike prostora obuhva}enog 

Planom su: 
 spontani i stihijski razvoj naseqa 

(bespravna izgradwa) 

 izgra|enost prostora u ve}em obimu 
 spontana organizacija saobra}ajne mre`e 

unutar bloka  
 delimi~na, neadekvatna i neracionalna 

infrastrukturna mre`a  
 neracionalno kori{}ewe prostora kroz ne-

ujedna~en stepen izgra|enosti i iskori{}enosti 
zemqi{ta 
 

2.3. Namena urbanisti~kih blokova u okviru 
       urbanisti~ke zone i urbanisti~ki 
       pokazateqi postoje}eg stawa 
 
Na podru~ju plana,prema saobra}ajnoj matrici koja je 

uslovila organizaciju blokova, mogu se izdvojiti slede}i 
urbanisti~ki blokovi:   

 
 Urbanisti~ki blok A   
 
Osnovna namena u bloku je individualno porodi~no 

stanovawe niske spratnosti P, P+1, P+1+Pk. Blok je 
izgra|en u ravnomerno u svim delovima. Ulice su for-
mirane stihijski u pravcu granica nasle|enih 
katastarskih parcela. Blok je podeqen na dve celine 
(podblok a1 i a2), koje  fizi~ki razdvaja  potok Vu~ak. 

Osnovne urbane odlike ove urbanisti~ke zone su: 
istovetnost funkcija-individualno porodi~no stano-vawe, 
neuskla|enost arhitektonskog izraza i neure|enost u urbanom 
smislu. Tako|e nije postignut urbani red sa aspekta 
saobra}ajne matrice. Slobodno, neplanski formirana 
saobra}ajna matrica je posle-dica samoinicijativne deobe 
velikih katastarskih parcela (ranijih oranica) radi 
formirawa parcela za gradwu. Ovo ima za posledicu 
neracionalno kori{}ewe prostora sa aspekta urbane 
ekonomije i ukupne urbane neregulative prostora. 

 
 Urbanisti~ki blok B   

 
Osnovna namena u bloku je individualno porodi~no 

stanovawe niske spratnosti P, P+1, P+1+Pk. Blok je 
najvi{e  izgra|en  u severnom i ju`nom delu, a mawe je 
izgra|en u zapadnom delu prema ulici Stanoja 
Milojevi}a-[eleta kao i u isto~nom delu prema 
kompleksu preduze}a Rubin.  

Osnovne urbane odlike ove urbanisti~ke zone su: 
istovetnost funkcija- individualno porodi~no 
stanovawe, neuskla|enost arhitektonskog izraza i  
izgra|enost prostora u mawem obimu. Mo`emo re}i da ne 
postoji formirana saobra}ajna matrica. 

 
Tabela 1 - Urbanisti~ki pokazateqi - postoje}e stawe 

 
urb. 
blok 

namena 
povr{ina 
bloka (ha)

BGP  
(m2)

BRGP 
(m2)

stepen 
izgra|.

stepen 
zauzet. %. 

spratnost 

A 
Porodi~no i vi{eporodi~no 
stanovawe, uslu`ne elatnosti 

12.38 32820 45605 0.37 27 
P,P+1, 

P+1+Pk 

a1 
 

3.46 11175 16360 0.47 33 
P,P+1, 

P+1+Pk 

a2 
 

8.92 21645 29245 0.33 24 
P,P+1, 

P+1+Pk

B 
Porodi~no i vi{eporodi~no 
stanovawe, uslu`ne delatnosti 

9.67 19120 24315 0.25 20 
P,P+1, 

P+1+Pk
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b1 
 

1.70 3975 4730 0.28 23 
P,P+1, 

P+1+Pk 

b2 
 

7.97 15145 19585 0.24 19 
P,P+1, 

P+1+Pk

 UKUPNO 22.05 51940 69920 / / / 

 

Povr{ina podru~ja Plana 24.00 ha 

od toga:  

 ukupna povr{ina urbanisti~kog bloka 21.60 ha (90%) 

 ukupna povr{ina saobra}ajnica 2.40 ha (10%) 

Izgra|enost blokova  

 Povr{ina pod objektima-bruto 51940  m2 

 Bruto razvijena povr{ina objekata   69920 m2  

Od toga  

 stambena 33205 m2  

 poslovna 1000 m2  

 pomo}na 17735 m2 

 neizgra|ena povr{ina 188060 m2 

       Stepen izgra|enosti 0.31 

        Stepen zauzetosti 23.5% 

Broj  doma}instava 432 

Broj stanovnika 1512 

Gustina stanovawa - br. st/ha 63 st/ha 
 

NAPOMENA:  Prora~un je ra|en prema slede}im pokazateqima; prose~na veli~ina stambene  
               jedinice 120m², prose~an broj ~lanova doma}instva  3.5.  

 
2.4  Postoje}e javne povr{ine i objekti  
       za javnu upotrebu 
 
Zakonom o planirawu i izgradwi (Sl.glasnik RS, br. 72/09) 

definisana je na~in kori{}ewa zemqi{ta.  
Opredeqeno je povr{ina javne namene za izgrad-wu 

javnih objekata i  javnih povr{ina za koje se utvr|uje 
op{ti interes u skladu sa posebnim zako-nom (ulice, 
trgovi , parkovi i sl.)  

 
2.5.  Postoje}e stawe saobra}aja i  
         komunalne infrastrukture 
 
2.5.1 Saobra}aj - postoje}e stawe 
 
Prostor obuhva}en Planom detaqne regulacije 

oivi~en je delom ulice Cara Lazara(Nade Markovi}), 
kompleksom preduze}a ,,Rubin", delom ulice Moravske i 
delom  planirane obilazne saobra}ajnice, od kojih su deo 
ulice Cara Lazara i deo ulice Moravske sa savremenim 
kolovoznim zastorom. U okviru podru~ja Plana nema 
izgra|enih javnih parkinga mesta  i javnih gara`a za 
putni~ka vozila pa se parkirawe odvija na individualnim 
parcelama.  

 
2.5.2  Komunalna infrastruktura -  
          - postoje}e stawe 
 
Vodovodna mre`a 
 
Unutar kompleksa stambenog naseqa "Ravwak 

1A" ulicom Stanoja Milojevi}a [eleta prolazi 
vodovodna cev TPE  125mm, koja snabdeva ve}i deo 
naseqa. Obodom kompleksa stambenog nasewa 
"Ravwak 1" ulicom Cara Lazara (Nade Markovi}) 

prolazi vodovodna cev ACC  150mm. Na ovaj  
cevovod vezane su ulice koje izlaze na pomenutu 
ulicu.  

 
Fekalna kanalizacija 
 
Obodom kompleksa sa isto~ne strane stambenog 

naseqa"Ravwak 1A"prolazi Ravwa~ki fekalni 
kolektor dimenzija 300mm. Pored ovog primarnog 
fekalnog kolektora ulicama Nada Markovi}, 
Stanoja Mileti}a [eleta, Antonija Markovi}a, 
Bo`idara Aleksi}a i Bobe Lisinca je izgra|ena 
fekalna kanalizacija dimenzija 200mm. Me|utim 
trasa pojedinih deonica je nepoznata, neadekvatnih 
dimenzija i nekvalitetno izvedena, {to zahteva 
rekonstrukciju kanalizacije u okviru pojedinih 
blokova. Deonice u zoni Vu~a~kog potoka nisu 
prikqu~ene na postoje}u fekalnu kanalizaciju 
zbog velike visinske razlike, tako da su mnoga 
doma}instva otpadne vode ulila u pomenuti potok.   

 
Atmosferska  kanalizacija 
 
Kroz stambeni kompleks "Ravwak 1A" prolazi 

Vu~a~ki potok koji je delimi~no regulisan, kao i 
bezimeni neregulisan potok koji ima zna~ajnu 
slivnu povr{inu i glavni je skupqa~ 
atmosferskih voda(stambenog kompleksa Ravwak 2) 
i uliva se u Vu~a~ki potok. Sada{we korito 
Vu~a~kog potoka je fekalni kolektor, ~ime je 
direktno ugro`eno zdravqe stanovnika sa ovih 
prostora.  
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Elektroenergetika - postoje}e stawe 
 
Postoje}e stawe - U granicama predmetnog 

Plana detaqne regulacije postoje slede}e TS: TS 
10/0,4kV “Lazarica Moravska” snage 1x400 kVA i 
TS 10/0,4kV “Nada Markovi}” snage 1x630 kVA iz 
koje se postoje}i potro{a~i napajaju elektri~nom 
energijom. 

Postoje}a NN mre`a u granicama Regulacionog 
plana izvedena je delimi~no kablovskim vodovima 
1kV a delimi~no vazdu{nom NN mre`om koja je 
izvedena na betonskim i drvenim stubovima sa         
Al-če provodnicima i sa SKS-om.  

Postoje}i kablovski vodovi 1 kV i vazdu{na NN 
mre`a su prikazani u onoj meri u kojoj se 
predmetna mre`a nalazi ucrtana na overenoj 
katastarskoj podlozi sa podzemnim instalacijama 
nadle`ne Slu`be za katastar i nepokretnosti u 
grafi~kom prilogu. 

 
TT mre`a - postoje}e stawe 
 
Postoje}e stawe - U granicama predmetnog 

plana postoji TT kanalizacija i razvodna vazdu{na 
mre`a koje su prikazane u onoj meri u kojoj se 
predmetna mre`a nalazi ucrtana na overenoj 
katastarskoj podlozi sa podzemnim instalacijama 
nadle`ne slu`be za katastar i nepokretnosti u 
grafi~kom prilogu. 

 
2.6. Postoje}e zelene povr{ina   
 
Na prostoru koji je obuhva}en Planom detaqne 

regulacije ne postoje javne zelene povr{ine. 
Zastupqeno je individualno zelenilo je u 

okviru parcela sa individualnim stanovawem. 
 
3. PRAVILA URE\EWA 
 
3.1. Osnovna koncepcija plana 
 
Polazni osnov za programsko definisawe dispozicije, 

namene i kapaciteta urbanih funkcija ~ine: 
 
 Planski akt vi{eg reda (GP Kru{evca  
    2021.g.) 
 
 Zna~aj i polo`aj lokacije  
 Postoje}i gra|evinski fond  
 Ste~ene urbanisti~ke i druge obaveze 
 
Generalnim planom Kru{evca 2021.g. predmetno 

podru~je nalazi se u 5 urbanisti~koj zoni sa planiranom 
namenom 

 
 OSNOVNA NAMENA - stanovawe tj. 

porodi~no i vi{eporodi~no stanovawe sredwih gustina.  
 
 PRATE]A NAMENA - mogu}a je izgradwa, kao 

osnovnih objekata na parceli i to: 
 
 izgradwa objekata namewena sportu i 

rekreaciji (otvorenog i zatvorenog tipa)  
 

 objekti kulturnog sadr`aja (mini scene 
pozori{nog karaktera, biblioteka i sli~no)  

 
 objekti obrazovno vaspitnog karaktera 

([kola stranih jezika, muzi~ka {kola, {kola 
plesa i sli~no)  

 
 razli~iti tipovi ustanova nameweni deci 

pred{kolskog uzrasta (vrti}i, zabavi{ta, 
igraonice...) 

 
 mini tr`ni centri, marketi... 
 
3.2. Obuhvat gra|evinskog podru~ja 
 
Generalnim planom Kru{evca 2021.g. prostor  PDR-a je 

u okviru gradskog gra|evinskog podru~ja u (urbanisti~ka 
zona 5) sa preovla|uju}om namenom porodi~nog i 
vi{eporodi~nog stanovawa sredwih  gustina 100-200st./ha 

Planom se predvi|a zadr`avawe osnovnih 
karakteristika bloka uz delimi~nu promenu 
namene i promenu regulacije. 

Na osnovu navedene uskla|enosti ste~enog 
stawa i planiranih potreba podru~je plana 
podeqeno je na 2 urbanisti~ka bloka  u odnosu na 
prostornu organizaciju i sadr`aja. 

Na opredeqewe vezano za tip i na~in izgradwe 
u okviru blokova uticalo je fakti~ko stawe na 
terenu, kao i formirawe zajedni~kog 
funkcionalnog urbanog sklopa sa okru`ewem, 
odnosno kontaktnim podru~jem. 

Urbana organizacija podru~ja Plana odre|ena je 
namenom povr{ina i objekata, elemenata 
regulacije i podelom na povr{ine javne namene i 
povr{ine sa prete`nom namenom. 

 
3.3. Podela podru~ja Plana na urbanisti~ke  
       celine i blokove sa prete`nom namenom 
 
Osnovna na~elno utvr|ena programska 

opredeqewa su: 
 
 formirawe urbanisti~kih blokova sa 

preovla|uju}im namenama i to: 
BLOK A - porodi~no i vi{eporodi~no 

stanovawe sredwih gustina sa zastupqenim 
poslovawem u delu du` ulice Nade Markovi}.  Za 
vi{eporodi~ne objekte maksimalni broj stambenih 
jedinica u jednom objektu je {est. Pod delatnosima 
se podrazumevaju sve one vrste  koje ne ugro`avaju 
stanovawe u smislu stvarawa buke, zaga|ewa, tj. ne 
ugro`avaju `ivotnu sredinu. Potrebno je 
obezbediti 1.5 parking mesto po stanu u okviru 
parcele.  

U podbloku  a1 du` ulice Nade Markovi} planirano je 
zadr`avawe postoje}e stambene izgradwe uz mogu}nost 
intervencije kao i izgradwa slobodno stoje}ih stambeno 
poslovnih objekata, (odnos stanovawa i delatnosti je             
70 : 30%), kao i poslovnih objekata   spratnosti do P+2, 
stepenom izgra|enosti do 1.5 i stepenom iskori{}enosti 
do 50%.  
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U podbloku  a2  planirano je zadr`avawe postoje}e 
stambene izgradwe uz mogu}nost intervencije, kao i nova 
izgradwa slobodno stoje}ih stambenih objekata( sa 
mogu}im odnosom stanovawa i delatnosti do 70:30%), 
spratnosti P+1+Pk, stepenom izgra|enosti do 1.2 i 
stepenom iskori{}enosti  do 40%. 

 
BLOK B - porodi~no i vi{eporodi~no stanovawe 

sredwih gustina. Planirano je zadr`avawe postoje}e 
stambene izgradwe uz mogu}nost intervencije kao i nova 
izgradwa stambenih objekata( sa mogu}im odnosom 
stanovawa i delatnosti do 70:30%) spratnosti maks. 
P+1+Pk, stepen izgra|enosti do 1.2 i stepen 
iskori{}enosti  do 40%.  

Za vi{eporodi~ne objekte maksimalni broj 
stambenih jedinica u jednom objektu je {est. 

Pod delatnosima se podrazumevaju sve one vrste  
koje ne ugro`avaju stanovawe u smislu stvarawa 
buke, zaga|ewa, tj. ne ugro`avaju `ivotnu sredinu. 

Potrebno je obezbediti 1.5 parking mesto po stanu u 
okviru parcele. 

U podbloku  b1 planirana je izgradwa 
slobodnostoje}ih stambenih objekata porodi~nog i 
vi{eporodi~nog stanovawa sredwih gustina. Spratnost 
objekata je P+1+Pk. 

 
U podbloku b2 planirana je izgradwa slobodnostoje}ih 

stambenih objekata porodi~nog i vi{eporodi~nog 
stanovawa spratnosti do P+1+Pk. 

 

 

 

 

 
 

1 - Urbanisti~ki  pokazateqi - planirano stawe 
 

  
urb.  
blok 

namena 
povr{ina 
bloka (ha) 

BGP 
(m2) 

BRGP 
(m2) 

stepen 
izgra|. 

 
stepen 

iskori{.% 
spratnost 

A 
Porodi~no i vi{eporo-di~no 
stanovawe sredwih gustina, 
uslu`ne delatnosti 

12.38 44500 133500 1.2-1.5 40-50 
 

P+1+Pk, 
P+2 

a1  3.46 12500 37500 1.5 50 do P+2 

a2  8.92 32000 96000 1.2 40 do P+1+Pk 

B 
Porodi~no i vi{eporo-di~no 
stanovawe sredwih gustina, 
uslu`ne delatnosti 

9.67 34800 104400 1.2 40 
 

do P+1+Pk 

b1  1.70 6100 18300 1.2 40 do P+1+Pk 

b2  7.97 28700 86100 1.2 40 do P+1+Pk 

 UKUPNO 22.05 79300 237900    

 
 

Povr{ina podru~ja Plana 24.00 ha 

od toga:  

 ukupna povr{ina urbanisti~kog bloka 19.20 ha (80%) 

 ukupna povr{ina saobra}ajnica 4.80 ha (20%) 

Izgra|enost blokova  

 Povr{ina pod objektima-bruto 79300 m2  

 Bruto razvijena povr{ina objekata 237900 m2  

Od toga  

 Stambeni objekti 51100 m2  

 Poslovni,komercijalni, radne zone  3200 m2  

 pomo}ni objekti 15000 m2 

 neizgra|ena povr{ina 136700 m2 

 

Broj  doma}instava 

 

1022 
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Broj stanovnika 3577 

Gustina stanovawa-br.st/ha 186st/ha 

 
NAPOMENA:  Prora~un je ra|en prema slede}im pokazateqima; prose~na veli~ina stambene  
                             jedinice  120m2, prose~an broj ~lanova doma}instva  3.5   
 

 
3.4. Povr{ine i objekti javne namene 
 
Zakonom o planirawu i izgradwi  definisane su 

povr{ine javne namene za ure|ewe i izgradwu javnih 
objekata (ulice, trgovi, parkovi itd...)   

Postoje}e saobra}ajnice, novoplanirane 
saobra}ajnice i saobra}ajnice kojim se utvr|uje nova 
regulacija ovim Planom opredeqene su kao povr{ine 
javne namene. U granicama Plana ne planiraju se objekti 
javne namene tj. objekti od op{teg interesa. 

Preostalo zemqi{te u granicama predmetnog podru~ja 
opredeqeno za prete`nu namenu a to je porodi~no i 
vi{eporodi~no stanovawe sredwih gustina. 

 
Elementi za podelu zemqi{te,  urbanisti~ka mre`a 

linija, pravila parcelacije i preparcelacije zemqi{ta i 
na~in i postupak primene Plana bi}e utvr|eni PLANOM  
DETAQNE REGULACIJE. 

 
3.5. Urbanisti~ki i drugi uslovi za ure|ewe i  
       izgradwu povr{ina i objekata javne namene 
       i mre`e saobra}ajne i komunalne 
       infrastrukture   
 
3.5.1 Uslovi izgradwe i ure|ewa saobra}ajnica  
         sa nivelacijom 
 
Unutar prostora Plana detaqne regulacije ulice sa 

savremenim kolovoznim zastorom se zadr`avaju u 
postoje}im gabaritima.  

 
Na grafi~kom prilogu br. 2 prikazane su 

novoplanirane saobra}ajnice kao i postoje}e 
saobra}ajnice koje su bez kolovoznog zastora. 

 
Parkirawe i gara`irawe putni~kih vozila u podru~ju 

PDR-a planirano je u okviru sopstvenih parcela 
korisnika, prema parametrima iz Generalnog plana. 

 
Nivelaciono re{ewe 
 

Nivelaciona re{ewa kao i kote na grafi~kom prilogu 
data su u apsolutnim vrednostima preko K.N.V. (kota 
nadmorske visine) i padova izra`enim u procentima. 

 
Nivelacija je ura|ena vode}i ra~una o tome da padovi 

budu ve}i od 0.5%, dok se pri tome nivelacija prilago|ava 
konfiguraciji terena. Ovim je postignuto nesmetano 
oticawe atmosferske vode iz ovog podru~ja sistemom 
mre`e slivnika. 

 
 
3.5.2 Hidrotehnika 
 
Vodovodna mre`a 
 
Potrebno je rekonstruisati sve uli~ne cevovode ~iji 

su pre~nici mawi od 100mm  osposobiti da zadovoqe 
protivpo`arne potrebe od 10l/sek. na minimalni pre~nik 
cevi od 100mm. Na ovim rekonstruisanim deonicama 
postaviti protivpo`arne hidrante 80mm na 
maksimalnom rastojawu  od 150m i raskrsnicama.  

 
Fekalna kanalizacija 
 
Planira se izgradwa fekalnog kolektora para-lelno sa 

novoplaniranim regulisanim Vu~a~kim po-tokom sa 
prikqu~kom na postoje}i Ravwa~ki fekalni kolektor. 
Minimalna di-menzija ovog kolektora kao i novih 
prikqu~nih vodova iznosi 200mm.   

 
Atmosferska kanalizacija 
 
Potrebno je regulisati deonicu Vu~a~kog potoka koji 

nije regulisan prema glavnom projektu po kome je zapo~eta 
realizacija. Planira se regulacija (zacevqewe) 
bezimenog neregulisanog potoka koji prolazi kroz 
stambeni kompleks do uliva u regulisani Vu~a~ki potok. 
Potrebno je uraditi atmosfersku kanalizaciju u 
profilima saobra}ajnica unutar kompleksa i prikqu~iti 
na reglisani Vu~a~ki potok. Dimenzionisawe atmo-
sferske kanalizacije izvr{iti za jednogodi{wu ki{u za 
teritoriju Kru{evac (obzirom na prigrad-ski karakter 
naseqa). 

 
 Ekonomsko obrazlo`ewe (o~ekivana cena radova) 

 
 Du`ina 

(m)
Jed.cena 
(din/m)

Ukupno (din) 

Vodovodna mre`a 3300 5.000,00 16.500.000,00 
 Fekalne kanalizacija 1150 8.000,00 9.200.000,00
Atmosferska kanalizacija    

 Regulacija potoka 535 80.000,00 42.800.000,00 
 Atmosferski kolektor 1600 10.000,00 16.000.000,00 

 Svega 84.500.000,00 
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hidrotehni~ke instlacije (908.602,00€) 
 

 
3.5.3 Elektroenergetika 
 
 Programske potrebe - Na osnovu Tehni~ke 

preporuke br.14 poslovne zajednice Elektro-
distribucije -Kru{evac- maksimalna godi{wa 
jednovremena snaga stanova za blok A iznosi: 

 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 







 mxxn

n
nxPjs  

n  =     454 

m =    2008 
     Pjs =  1874 kW 
 

Потребну једновремену снагу за пословни 
простор рачунамо према потреби од:  

 
120W по м2 бруто развијене површине пословног 

простора и уз фактор једновремености К=0,6: 
 

Рјg  =   р  х  S  х   k 
    р     =   0,12 
    S    =   7000 
    k     =   0,6 
    Рјg  =   504 kW 
 
где је (к) фактор једновремености, (s) бруто 

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

 
Укупна потребна једновремена снага за Blok A 

износи 
 

Pjum = 1874 + 504       
Pjum =  2378 kW 

 
a potrebna jednovremena prividna snaga iznosi 

Sjum = 2503,15 kVA 
 

Np = Sju/630 

Np = 2503,13/630 = 3,97 

Nu = 4 
 
gde je Np potreban broj trafostanica a Nu 

usvojen broj trafostanica snage 1x630 kVA. 
 
 
На   основу   Техничке   препоруке   бр.14   пословне   

заједнице   Електродистрибуције - Крушевац - 
максимална годишња једновремена снага станова за 
блок Б износи: 

 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 







 mxxn

n
nxPjs  

 

n  =     409 

m =     2008 
     Pjs =   1698 kW 
 

Потребну једновремену снагу за пословни 
простор рачунамо према потреби од:  

120W по м2 бруто развијене површине пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6: 
 

Рјg  =   р  х  S  х   k 
    р     =   0,12 
    S    =   2500 
    k     =   0,6 
    Рјg  =  180 kW 
 
где је (к) фактор једновремености, (s) бруто 

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

 
Укупна потребна једновремена снага за Blok B 

износи 
 

Pjum = 1698 + 180 
Pjum =  1878 kW 

a potrebna jednovremena prividna snaga iznosi 
Sjum = 1976,84 kVA 

 
Np = Sju/630 

Np = 1976,84/630 = 3,13 

Nu = 4 
 
gde je Np potreban broj trafostanica a Nu 

usvojen broj trafostanica snage 1x630 kVA. 
 
Opis re{ewa sa UTU 
 
Postoje}e TS 10/0,4kV "Nada Markovi}" i TS 10/0,4kV 

"Lazarica Moravska" (koja je krajwe instalisane snage 630 
kVA) koje pokrivaju postoje}i konzum, zadr`avaju se. 

Za napajawe novoplaniranih objekata elektri~nom 
energijom potrebno je izgraditi 8 (osam) TS 10/0,4 kV 
snage do 1x630 kVA i za wih prikqu~ne kablovske vodove 
10kV i to:  

- u bloku A 4 (~etiri) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 
kVA sli~ne tipu MBTS-BS  

- u bloku B 4 (~etiri) TS 10/0,4 kV snage do 1x630 
kVA sli~ne tipu MBTS-BS  

Postoje}u NN mre`u izvedenu sa Al-če provodnicima 
na drvenim stubovima zameniti sa SKS-om na betonskim 
stubovima. 

Stubove postoje}e NN mre`e koji su ugro`eni 
izgradwom novih saobra}ajnica izmestiti u trotoare 
istih. 

Na stubovima NN mre`e na kojima nema svetiqki javne 
rasvete, postaviti svetiqke javne rasvete tako da budu 
zadovoqeni osnovni svetlotehni~ki zahtevi. 
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Planirana investiciona vrednost za izgradwu TS 
10/0,4kV, VN i NN mre`e iznosi 63.360.000 din. 
(681.290Eura) 

 
3.5.4 Telekomunikacione instalacije 
 
Planirano  stawe- Za ulice u kojima nema TT mre`e 

planirana je trasa TT kablova. 
Za ulice u kojima nema KDS mre`e planirana je trasa 

KDS kablova. 
Planirana investiciona vrednost je 15.300.000din.  

(164.516 Eura) 
 
3.5.5 Energofluidi 
 
Planom gasifikacije grada Kru{evca projektovan je 

(delimi~no izveden) gasovodni prsten "Lazarica" PE 
Ø125x10mm za snabdevawe kompleksa RAVWAK 1A. Za 
povezivawe svih naseqa u komplesu "Ravwak" planiran je 
gasovodni podprsten "Ravwak", PEØ90x8,2mm. Deo 
gasovodnog podprstena "Ravwak" PEØ90x8,2mm planiran 
je u ulicama naseqa Ravwaka-1A i to: Petra Dobrwca, 
Stanoja Milojevi}a [eleta i Cara Lazara. 

U svim ostalim ulicama naseqa "Ravwak 1A" planirani 
su distributivni gasovodi PEØ40x3,7mm. 

Distributivna gasovodna mre`a (DGM) se planira u 
trotoaru i zelenim povr{inama kompleksa na dubini 1,0m. 

Potrebna koli~ina prirodnog gasa za naseqe "Ravwak 
1A" je 1300 Sm³/h. 

Cena gasifikacije naseqa "Ravwak 1A"  je 560.000 
Eura. 

 
3.6 Uslovi ure|ewa i regulacije zelenih  
      povr{ina 
 
Javno zelenilo se planira u okviru saobra-}ajnica ( 

povr{ina javne namene).  
Za ure|ewe ovih povr{ina va`e slede}a pravila 

izgradwe: 
1. Drvored obavezno planirati jednostrano na ju`noj 

(ili woj pribli`noj ekspoziciji) na trotoarima {irim (i 
jednakim) 1,5m, sem ako postoje}e instalacije ne 
onemogu}avaju wegovo formirawe. 

2. Drvored formirati od vrste koja ne ugro`ava svojim 
korenom i kro{wom zastor i okolne objekte. 

3. Drvored planirati na na~in koji omogu}ava opstanak 
drve}a u gradskim uslovima (kvalitetna zemqa, sistem za 
zalivawe ili obezbe|ena hidrantska mre`a, vertikalna i 
horizontalna za{tita i sl.) 

4. Zelenilo na skverovima, ostrvima i raskrsnicama u 
okviru saobra}ajne povr{ine pla-nirati  prema op{tim 
uslovima bezbednosti sao-bra}aja (parterno zelenilo) i 
od vrsta otpornih na poja~ano zaga|ewe. 

 
Realizacija je mogu}a na osnovu izvoda iz plana i  

tehni~ke dokumentacije. 
 
Na~in ure|ewa dvori{ta porodi~nih objekata kao i 

objekata u okviru kojih je planiran poslovni prostor, 
re{ava se kroz tehni~ku dokumentaciju za izgradwu  ili 
rekonstrukciju objekta, odnosno posebnim projektom 
parternog ure|ewa.   

 

Pravila gra|ewa u okviru blokova A i B 
 
U blokovima sa porodi~nim stanovawem, izrada 

projekata ure|ewa obavezna je za objekte u okviru kojih je 
planiran poslovni prostor i za linearno zeleno.  

Za ure|ewe dvori{ta porodi~nih objekata va`e op{ta 
pravila gradwe data u ovom planu. 

 
3.7.  Strate{ka procena uticaja na `ivotnu 
        sredinu 
 
U skladu sa ~l.17 Pravilnika o sadr`ni, na~inu 

izrade, na~inu vr{ewa stru~ne kontrole urba-nisti~kog 
plana, kao i uslovima i na~inu stavqawa plana na javni 
uvid (Sl.gl.RS 12/04) i u skladu sa ~l.9 st.1.2.3 Zakona o 
strate{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu (Sl.gl.RS 
135/04), a na osnovu Odluke nadle`nog organa o potrebi 
izrade iste ukoliko  je donet Izve{taj o strate{koj 
proceni bi}e sastavni deo Plana. 

 
3.8  Uslovi  za{tite  obuhva}enog podru~ja 
 
3.8.1. Uslovi za{tite i  unapre|ewa `ivotne  
           sredine 
 
Na podru~ju Plana ostvaren je pozitivan nivo 

za{titne `ivotne sredine, obzirom da ne postoje 
izra`eni izvori koji ugro`avaju kvalitet vazduha, vode i 
nema ~inioca koji bi stvarali prekomernu buku. 

Na podru~ju Plana mogu}e je obavqawe svih 
neproizvodnih delatnosti, {to podrazumeva da su 
dozvoqene sve trgovinsko-uslu`ne, zanatske i ostale 
neproizvodne delatnosti ~ija namena  ne uti~e na 
stanovawe i naru{avawe `ivotne sredine. 

Zabraweno je obavqawe delatnosti koje stvaraju 
prekomernu buku, ili zaga|ewe vazduha, vode ili 
zemqi{ta i ugro`avaju `ivotnu sredinu. 

 
3.8.2. Uslovi za{tite prirode 
 
Na podru~ju Plana ne postoji ni jedan evindetirani 

objekat koji podle`e za{titi prema spisku evidentiranih 
kulturnih dobara (koji u`ivaju predhodnu za{titu) 
Generalnog plana Kru{evac 2021.g. (Sl.list op{tine 
Kru{evac 4/03). 

 
Tako|e u granicama Plana ne postoji ni jedno 

evidentirano prirodno dobro koje u`iva predhodnu 
za{titu. 

 
3.8.3. Uslovi sanitarne za{tite 
 
Podrazumeva za{titu i ure|ewe priobaqa 

vodotokova(regulacija, zabrana izliva otpadnih voda, 
sanacija spontanih deponija). Na prostoru Plana odnosi 
se na ure|ewe i regulaciju Vu~a~kog potoka i drugih 
vodotokova u ovoj zoni.  

Tako|e pove}awe broja ulica sa adekvatnim zastorima, 
redovno ~i{}ewe i prawe ulica, pove}awe obima zelenih 
povr{ina. 

Obavezan predtretman specifi~nih otpadnih voda i 
proizvodnih kapaciteta pre upu{tawa u kanalizacioni 
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sistem i obavezna ugradwa ure|aja za pre~i{}avawe 
otpadnih voda. 

 
3.8.4. Uslovi za{tite nepokretnih kulturnih 
           dobara 
 
Na osnovu podataka koji je dostavio Zavod za za{titu 

spomenika kulture u Kraqevu, na podru~ju GP Kru{evca 
evidentirani su objekti-nepokretna kulturna dobra, za 
koje se utvr|uju uslovi za{tite : spomenici kulture, 
prostorne kulturno istorijske celine, arheolo{ka 
nalazi{ta, znamenita mesta. 

Uvidom u dokumentaciju mo`e se zakqu~iti da u 
obuhvatu PDR-a Ravwak 1A ne postoje takvi objekti. 

 
 
3.8.5. Uslovi kojima se povr{ine i objekti javne 
          namene ~ine pristupa~nim osobama sa  
          invaliditetom 
 
Kod svih saobra}ajnica na mestu pe{a~kog prelaza, 

oborenim  ivi~wacima formirati denive-lisane 
trotoare odgovaraju}e {irine za prolaz invalidskih 
kolica. 

Ukoliko postoje objekti javne namene obavezno je 
formirawe ulaznih rampi za osobe sa invaliditetom.  

 
3.8.6. Uslovi  za{tite  od elementarnih 
          nepogoda 
 
Pri izradi tehni~ke dokumentacije voditi ra~una o 

stepenu seizmi~nosti podru~ja (VIII0 МЦС) i istu 
uraditi u skladu sa predvi|enim merama Pravilnkom o 
tehni~kim normativima za izgradwu objekata 
visokogradwe u seizmi~kim podru~jima. 

 
3.8.7. Uslovi  za{tite  od  ratnih  razarawa 
 
Na osnovu ~lana 43. 57 i 58 zakona o odbrani (Sl.list 

SRJ br.43/94), ~l. 22. Uredbe o organizovawu i 
osposobqavawu jedinica civilne za{tite i o merama 
za{tite i spasavawe civilnog stanovni{tva i 
materijalnih dobara (Sl.list SRJ br.54/94), ~l.74, 75, 76 i 
79 Zakona o odbrani RS (Sl.gl.RS br.45/91) i ~l.6, 7, 8, 9 i 
10 Uredbe o organizovawu i funkcionisawu civilne 
za{tite (Sl.gl.RS br.21/92), Op{tinski {tab civilne 
za{tite Kru{evac na svojoj sednici odr`anoj dana 
26.12.2005.g. doneo je Odluku o utvr|ivawu stepena 
ugro`enosti naseqenih mesta u op{tini Kru{evac sa 
rejonima ugro`enosti i odre|enom vrstom i obimom 
za{tite u tim rejonima, ~ija je primena obavezna. 

Na osnovu prethodno navedene odluke podru~je 
obuhvata plana nalazi se u tre}em rejonu ugro`enosti 
(najmawe ugro`eni rejon). Za ovaj rejon planirano je da 
investitori poslovnih, stambenih i stambeno-poslovnih 
vi{eporodi~nih objekata grade dvonamenska skloni{ta 
osnovne  za{tite otpornosti 100kPa. Ostali investitori 
stambeno-poslovnih, stambenih i drugih objekata 
obavezuju se da grade skloni{ta dopunske 
za{tite,otpornosti 50kPa. 

Zapadna granica podru~ja obuhva}enog planom grani~i se 
sa vojnim kompleksom,,Ravwak", pa je u tom delu plana 

predvi|ena zona za{tite oko vojnog kopleksa u {irini 50m 
od  isto~ne granice u svemu na osnovu uslova br.1085/4 (ta~ke 
1-5) Ministarstva odbrane od 07.05.2009 godine i grafi~kog 
priloga koji ~ine sastavni deo plana. Za objekte izgra|ene u 
za{titnoj zoni nije mogu}e vr{iti legalizaciju, 
rekonstrukciju i dogradwu objekata. 

 
3.8.8. Uslovi  za{tite  od po`ara 
 
Zna~ajan faktor  kod za{tite od po`ara jeste gustina 

stanovawa tj. broj stanovnika po hektaru, kao i visina 
obejkta. Prose~na gustina stanovawa na nivou Plana je 172 
st./ha, kao i stepen iskori{}enosti do 40% pogoduju 
protivpo`arnoj za{titi. Osim gustine naseqenosti 
pozitivne karakteristike u protivpo`arnoj za{titi ima 
i relativno mala spratnost objekta , koja omogu}ava brzu i 
efikasnu evakuaciju stanovni{tva i materijalnih dobara. 

Slobodne povr{ine u okviru Plana predstavqaju 
protivpo`arnu pregradu preko koje se obezbe|uje dodatna 
za{tita i prohodnost. 

 
4. PRAVILA  ГРАЂЕЊА 
 
4.1 Op{ta pravila gra|ewa 
      namena objekta 
 
1. dozvoqena je izgradwa stambenih, stambeno-

poslovnih, poslovnih objekata kao i objekta prate}e 
namene 

2. izgradwa poslovnog objekta kao osnovnog objekta 
na parceli mogu}a je uz ulice Cara Lazara (Ul.Nade 
Markovi}) 

3. na prostoru Plana pored izgradwe novih objekata 
planira se rekonstrukcija, dogradwa  nadgradwa, 
adaptacija i prenamena ve} izgra|enih objekta u skladu sa 
pravilima datih Planom 

4. stambeni objekti mogu biti nameweni 
porodi~nom stanovawu  (do 2 stambene jedinice) i 
vi{eporodi~nom stanovawu (sa 3 i vi{e stambenih 
jedinica)  

5. poslovni prostor mo`e biti kori{}en za 
obavqawe svih neproizvodnih, komercijalnih, 
trgovinsko-uslu`nih, zanatskih i ostalih po nameni 
srodnih delatnosti koje ne ugro`avaju `ivotnu sredinu i 
ekolo{ki su primerene zonama stanovawa 

6. zabrawuju se izgradwa objekta ~iji  sadr`aji 
nepovoqno uti~u na kvalitet vode, vazduha i zemqi{ta, 
kao i na stvarawe prekomerne buke. 

 
polo`aj objekta 
 
7. polo`aj objekta odre|en je gra|evinskom linijom 

koja je definisana u odnosu na regulacionu liniju. Objekat 
se postavqa  predwom fasadom na gra|evinsku liniju, 
odnosno unutar prostora oivi~enog gra|evinskom 
linijom. 

8. polo`aj objekata ne mo`e se mewati u odnosu na 
planom usvojeno regulaciono re{ewe (rastojawe 
gra|.linije od reg.linije) osim za slu~aj: 

 za stambene objekte bilo kojeg tipa kod kojeg se 
planira gara`irawe vozila u podzemnoj i prizemnoj eta`i 
minimalno rastojawe gra|evinske od regulacione linije 
mora biti 5.0m (na delu ulaza u gra`u) 
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 za objekte koje imaju indirektnu vezu sa javnim 
putem preko privatnog prolaza rastojawe gra|evinske od 
regulacione linije utvr|uje se svakom konkretnom slu~aju 

 
urbanisti~ki pokazateqi 
 
9. vrednost urbanisti~kih pokazateqa step. 

iskori{}enosti i step. izgra|enosti su dati u          
poglavqu 3.2 za svaki urbanisti~ku celinu i primewuje se 
zajedno sa ostalim pravilima koja se odnose za taj blok. 
Gara`e u podzemnim eta`ama koje su u funkciji osnovnog 
gabaritaobjekta ne ra~unaju se u step. izgra|enosti.    

 
vertikalna regulacija   
                                                                                                                                                                                         
10. visina objekta definisana je propisanom 

spratno{}u na nivou celog podru~ja (za svaku 
urbanisti~ku celinu) i utvr|uje se u odnosu na nultu kotu 
objekta i to za: 

 maksimalna dozvoqena visina za porodi~ne 
stambene objekte spratnosti P+1+Pk je 12.0m 

 maksimalna visina za objekte spratnosti P+2  je 
13.5m 

 svaka izgradwa galerija ili me|uspratnih eta`a u 
objektu smatra se zasebnom spratnom eta`om (ra~una se 
kao izgradwa sprata) 

 u ostalim slu~ajevima (teren u nagibu, relativna 
visina, indirektna veza,) visina objekta se utvr|uje  
primenom  urbanisti~kih pravila iz Pravilnika o 
op{tim uslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, 
uslovima i postupku izdavawa akta... (Sl.gl. RS, br. 75/03) 

 
kota poda prizemqa     
                                                                                                                                                                                      
11. kota poda prizemqa se odre|uje u odnosu  na kotu 

nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno nultoj koti 
objekta.  

 Kota prizemqa novih objekata na ravnom terenu 
ne mo`e biti ni`a od kote nivelete javnog ili pristupnog 
puta i mo`e biti najvi{e 1.20m vi{a od nulte kote. 

 za objekte koje u prizemqu imaju nestambenu 
namenu (poslovawe ili delatnost)  kota poda prizemqa 
mo`e biti maksimalno 0.20m vi{a od kote trotoara 
(denivelacija  do 1.2m se savla|uje unutar objekta). 

 u ostalim slu~ajevima (teren u nagibu, 
indirektna veza,) kota poda prizemqa   se utvr|uje  
primenom  urbanisti~kih pravila iz Pravilnika o 
op{tim uslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, 
uslovima i postupku izdavawa akta... (Sl.gl. RS.br.75/03) 

            
spoqne stepenice  
                                                                                                                                                                                         
12. otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na 

objekat (predwi deo) ako je gra|evinska linija uvu~ena 
min. 3m u odnosu na regulacionu liniju i ako savla|uju 
visinu do 0.9m.Stepenice koje savla|uju visinu preko 0.9 m 
ulaze u gabarit objekta 

13. stepenice koje se postavqaju na bo~ni ili zadwi 
deo objekta ne mogu ometati prolaz.Korisna {irina 
prolaza na parceli pored jedne strane objekta mora biti 
najmawe 2.5m bez fizi~kih prepreka (stepenika, bunara 
itd.) 

 

visina nadzidka        
                                                                                                                                  
14. za novoplanirane objekte visina nadzitka 

stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1.6m ra~unaju}i 
od kote gotovog poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma 
krovne kosine. Ova visina se mora nalaziti najvi{e 50% 
du`ine predwe fasade i najvi{e 50% du`ine bo~nih 
fasada objekta. Na ostalom delu objekta nije dozvoqeno 
podizawe nadzidka podkrovne eta`e. 

15. za ve} izgra|ena potkrovqa na postoje}im 
objektima, prilikom legalizacije visina nadzitka 
stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1.8m ra~unaju}i 
od kote gotovog poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma 
krovne kosine. 

 
 gra|evinski elementi i ispadi na objektu 
 
16. ispadi na objektu ne mogu prelaziti gra|evinsku 

liniju vi{e od 1.2m i to na delu vi{em od 3.0m, pod 
uslovom da je gra|evinska linija na min.3.0m od 
regulacione linije, u slu~aju da je ispad na objektu ve}i, 
horizontalna projekcija ispada se postavqa na 
gra|evinsku liniju 

17. gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni 
ulazne nadstre{nice sa i bez stubova i sl.) na nivou 
gorwih eta`a mogu da pre|u gra|evinsku liniju ra~unaju}i 
od osnovnog gabarita do horizontalne projekcije gabarita 
i to: 

 na delu prema predwem dvori{tu ili ulici 1.2m, 
stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i  50% 
ravni predwe fasade iznad prizemqa 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no 
severne orjentacije gde je najmawe rastojawe 1.5m od 
granice parcele u {irini do 0.6m, stim da ukupna 
povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i  30% ravni bo~ne 
fasade iznad prizemqa 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no 
ju`ne orjentacije gde je najmawe rastojawe 2.5m od granice 
parcele u {irini do 0.9m, stim da ukupna povr{ina svih 
ispada ne mo`e pre}i  30% ravni bo~ne fasade iznad 
prizemqa 

 na delu objekta prema zadwem dvori{tu gde je 
najmawe rastojawe 5.0m od granice parcele u {irini do 
1.2m, stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i  
30% ravni bo~ne fasade iznad prizemqa 
 

NAPOMENA: u granicama Plana nije planirana 
izgradwa na regulacionoj liniji,     tako da se svi ispadi 
tretiraju u odnosu na gra|evinsku liniju. 

 
ogra|ivawe parcele    
                                                                                                                                  
18. ukoliko nisu utvr|eni posebni uslovi u 

pravilima gradwe za blokove i podblokove kao 
urbanisti~ke celine utvr|uje se primenom urbanisti~kih 
pravila iz Pravilnika o op{tim uslovima o parcelaciji 
i izgradwi i sadr`ini, uslovima i postupku izdavawa 
akta... ("Sl. gl. RS" br.75/03) 

 
odvodwavawe povr{inskih voda  
                                                                                                                                   
19. odvodwavawe povr{inskih voda sa gra|evinske 

parcele utvr|uje se nivelacionim re{ewem na nivou 
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bloka, uz obavezu da se povr{inske vode sa jedne gra|. 
parcele ne mogu usmeravati prema drugoj gra|.parceli. 
Objekti koji se nalaze na me|i ili u wenoj              
neposredoj blizini moraju re{iti odvodwavawe voda sa 
krovnih ravni  tako da ni~im ne ugro`avaju susednu 
parcelu. 

 
intervencija na postoje}em objektu  
ili izgradwa novog 
 
20. bilo koja intervencija na postoje}em objektu ili 

izgradwa novog ne sme ugroziti funkcionisawe, 
stabilnost ili fasadu susednog objekta. 

21. svaka dogradwa, nadgradwa ili rekonstrukcija 
postoje}eg objekta mora biti izvedena u skladu sa 
tehni~kim propisima i tako da ni~im ne ugrozi 
stabilnost postoje}e konstrukcije, odnosno stabilnost 
objekata u neposrednom kontaktu. 

22. prilikom bilo kakve intervencije na postoje}em 
objektu va`e isti uslovi kao i za           novoplanirane 
objekte. 

 
arhitektonsko oblikovawe i  
primena materijala 
 
23. obaveza je ostvariti urbanisti~ku i 

arhitektonsku harmoni~nost sa okru`ewem. 
 
24. Zahtevi u pogledu oblikovawa planiranih 

objekata, tip krova, krovna konstrukcija,    materijal za 
obradu fasade, obrada otvora, stepen razu|enosti 
gabarita objekt i sl. prepu{taju se izboru investitora i 
projektanta uz slede}e preporuke: 

 
 krovovi se obavezno izvode kao kosi, vi{evodni, uz 

po{tovawe nagiba prema vrsti krovnog pokriva~a, stim da 
je nagib krova i pokrovni materijal potrbno prilagoditi 
i arhitekturi objekta 

 za obradu fasada objekta mogu se koristiti sve 
vrste kako prirodnih, tako i ve{ta~kih materijala uz 
obavezu adekvatne primene kolorita (boja na fasadi) 

 dozvoqeno je kori{}ewe svih vrsta materijala za 
izgradwu objekata koji podle`u va`e}im standardima, 
tehni~ki i biolo{ki ispravnih. 

 za obradu spoqnih otvora mogu}e je koristiti kako 
prirodno (drvo), tako i savremene materijale 
(aluminijumska i plastificirana bravarija) 

prikqu~ivawe objekata na komunalnu i 
ostalu infrastrukturu 
 
25. prikqu~ewe objekata na komunalnu i ostalu 

infrastrukturu realizova}e se prema             uslovima 
nadle`nih komunalnih preduze}a. 

 
4.2. Pravila gra|ewa za porodi~ne objekte i  
       uslovi za obnovu i rekonstrukciju  
 
Postoje}i izgra|eni objekti su prihva}eni u 

postoje}im gabaritima. Iz ovog pravila se izuzimaju 
objekti koji se nalaze na povr{ini javne namene, pojasu 
regulacije, planiranim trasama saobra}ajnica ili 
infrastrukturnim koridorima 

Za svaku intervenciju - rekonstrukcija, dogradwa, 
nadgradwa  moraju se po{tovati parametri iz Plana. 
Obim intervencija zavisi}e od fakti~kog stawa i bi}e 
utvr|ena za svaki slu~aj posebno.  

U postupku utvr|ivawa pravila gra|ewa za  nove 
porodi~ne  objekte i zone rekonstrukcije (izgra|ene zone) 
obavezno je po{tovawe i primena slede}ih pravila: 

 
A. op{ta pravila gra|ewa - koja su data u ta~ki 4.1. 

od br.1 do 25, kao i posebnih uslova 
 
B. posebni uslovi i to: 
 
1. dozvoqena je izgradwa stambenih i stambeno-

poslovnih objekta sa maksimalo 2 stambene jedinice kao i 
izgradwa prate}ih objekta  

2. u slu~aju nasle|ene stambene izgradwe, poslovni 
prostor se mo`e obezbediti rekonstrukcijom  ili 
prenamenom objekta ili dela objekta u skladu sa va`e}im 
propisima 

3. objekti mogu imati podrumsku ili suterensku 
eta`u, ako nema smetwi  geotehni~ke i hidrotehni~ke 
prirode  

4. pored osnovne namene porodi~ni stambeni objekti 
mogu imati u prizemqu i nestambenu namenu. Minimalna 
~ista visina  poslovnih prostorija i prostorija 
nestambene namene je 3.0m  

5. potrebno je obezbediti 1 parking mesto po 
stambenoj jedinici u okviru parcele i  1 parking mesto na 
70m2 poslovnog prostora u okviru parcele 

6. me|usobna udaqenost porodi~nih stambenih 
objekta ne mo`e biti mawa od 4.0m. Udaqenost novog  
stambenog objekta od drugog objekta (bilo koje vrste 
izgradwe) ili nestambenog objekta mo`e biti najmawe 
4.0m. 

7. za izgra|ene  stambene objekte ~ija je me|usobna 
udaqenost mawa od 3.0m  ili su izgra|eni na me|i u slu~aju 
rekonstrukcije, dogradwe i nadgrdawe ne mogu se na toj 
strani predvi|ati nove otvori stambenih prostorija.   

8. sve fasadne ravni koje se nalaze na mawe od 1.5 m 
od granice susedne parcele ne mogu imati otvore, osim u 
slu~aju nasle|ene izgradwe i to  minimalnog parapeta 
1,60m. Fasadne ravni koje se nalaze na 1.5m od granice 
susedne parcele mogu imati otvore min.parapeta 1.6m 

9.  najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita 
(sa ispadima) porodi~nog stambenog                   objekta i 
linije susedne gra|.parcele je za: 

 slobodnostoje}e objekte na delu dvori{ta severne 
orjentacije 1.5m 

 slobodnostoje}e objekte na delu dvori{ta ju`ne 
orjentacije 2.5m 

 dvojne objekte i objekte u prekinutom nizu na 
bo~nom delu dvori{ta 4.0m 

 za izgra|ene porodi~ne objekte i zone porodi~nog 
stanovawa gde je rastojawe do granice gra|.parcele mawe 
od navedenih vrednosti, kao i za objekte gde je pristup 
preko indirektne veze sa  putem vr{i se primena 
urbanisti~kia pravila iz Pravilnika o op{tim uslovima 
o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima i postupku 
izdavawa lokacijske dozvole... (Sl.gl.RS.br.75/03) 

 uslovi za gra|evinske elemente koji prelaze 
gra|evinsku liniju na nivou prizemqa (izlozi lokala, 
konzolne nadsre{nice, reklame itd.) utvr}uju se 
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primenom iz Pravilnika o op{tim uslovima o 
parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima i postupku 
izdavawa lokacijske dozvole... (Sl.Gl.RS.br.75/03) 
 

NAPOMENA: u granicama Plana nije planirana 
izgradwa na regulacionoj liniji, tako da se svi ispadi 
tretiraju u odnosu na gra|evinsku liniju 

 
10. na istoj gra|evinskoj parceli mogu}a je izgradwa 

drugih objekata (pomo}ni objekti) u funkciji osnovnog 
objekta i to maksimalne bruto povr{ine 30m2. 

 izgradwa pomo}nih objekta je mogu}a u okviru 
povr{ine dozvoqene za izgradwu, pomo}ni objekti mogu da 
se grade u sklopu stambenog objekta, uz stambeni objekat 
ili kao poseban dvori{ni objekat 

 pod pomo}nim objektima se podrazumevaju: gara`e, 
letwe kuhiwe, uslu`ne radionice, ostave,  kotlarnice i 
sl. 

 pomo}ni objekat mora biti prizemni sa kotom 
poda maks. 0,20m u odnosu na nultu kotu i maksimalnom 
~istom visinom prostorija 2,8m 

 u uslovima nasle|ene izgradwe mogu se zadr`ati 
samo oni objekti koji ispuwavaju ove kriterijume 

11. krovovi se obavezno izvode kao kosi, vi{evodni, 
uz po{tovawe nagiba prema primewenom krovnom 
pokriva~u, stim da je maksimalni nagib krovnih ravni 35 
stepeni. 

 
4.3. Pravila gra|ewa za vi{eporodi~ne objekte 
       i uslovi za obnovu i rekonstrukciju  
 
U postupku utvr|ivawa pravila gra|ewa za  nove 

vi{porodi~ne  objekte i zone rekonstrukcije (izgra|ene 
zone) obavezno je po{otovawe i primena slede}ih pravila: 

 
A. op{ta pravila gra|ewa - koja su data u ta~ki 4.1. od 

br.1 do 25, kao i posebnih uslova 
 
B. posebni uslovi i to: 
 
1. dozvoqena je izgradwa stambenih i stambeno-

poslovnih objekta sa 3 i vi{e stambenih jedinica, kao  i 
izgradwa poslovnih objekata kao osnovnih objekata na 
parceli 

2. Objekti mogu imati podrumsku ili suterensku 
eta`u, ako nema smetwi geotehni~ke i hidrotehni~ke 
prirode 

3. pored osnovne namene stanovawa objekti mogu imati 
u i nestambenu namenu. Minimalna ~ista visina  
poslovnih prostorija i prostorija nestambene namene je  
je 3.5m  

4. svaka izgradwa galerije ili me|uspratnih eta`a u 
objektu smatra se zasebnom spratnom eta`om  (ra~una se 
kao izgradwa sprata) 

5. parkirawe vozila za potrebe vi{eporodi~nih 
stambenih objekata obezbe|uje se na sopstvenoj parceli 
izvan povr{ine javnog puta. Broj parking mesta je 1 
parking-gara`no mesto po stanu i 1 parking mesto na 70m2 
poslovnog prostora. 

6. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina mawa 
od 6,0 ari, a ve}a od 3.0ara mogu}a je izgradwa stambeno, 
stambeno-poslovnog vi{eporodi~nog objekta koje 
podrazumeva najvi{e 3 stambene jedinice 

7. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina 6.0 ari 
i  ve}a od 6.0 ari mogu}a je izgradwa poslovnog, stambenog 
i stambeno-poslovnog vi{eporodi~nog objekta koje 
podrazumeva 3 i vi{e stambenih jedinica 

8. me|usobna udaqenost vi{eporodi~nih stambenih 
objekta slobodnostoje}ih i objekta koji se grade u 
prekinutom nizu, iznosi najmawe polovinu visine vi{eg 
objekta. 

9. me|usobna udaqenost planiranih vi{eporodi~nih 
objekta i od drugog objekta bilo koje vrste izgradwe ili 
nestambenog objekta ne mo`e biti mawa od 5.0m 

10. za izgra|ene stambene objekte ~ija je me|usobna 
udaqenost mawa od 3.0m  ili su izgra|eni na me|i u slu~aju 
rekonstrukcije, dogradwe i nadgrdawe ne mogu se na toj 
strani predvi|ati nove otvori stambenih prostorija.  

11. u eventualnim ostalim slu~ajevima odre|ivawa 
me|usobne udaqenosti objekata vr{i se primenom pravila 
iz  Pravilnima o op{tim uslovima parcelacije i 
sadr`ini, uslovima i postupku ... (Sl.gl.RS br.75/03) 

12. rastojawe osnovnog gabarita (sa ispada) 
vi{eporodi~nog objekta i linije susedne gra|evinske 
parcele je min. 2.5m 

13. gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni 
ulazne nadstre{nice sa i bez stubova i sl.) na nivou 
gorwih eta`a mogu da pre|u gra|evinsku liniju (odnosno 
regulacionu liniju) ra~unaju}i od osnovnog gabarita do 
horizontalne projekcije gabarita i to: 

 na delu prema predwem dvori{tu ili ulici 1.2m, 
stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i  50% 
ravni predwe fasade iznad prizemqa 

 na delu objekta prema zadwem dvori{tu gde je 
najmawe rastojawe 5.0m od granice parcele u {irini do 
1.2m, stim da ukupna povr{ina svih ispada ne mo`e pre}i  
30% ravni bo~ne fasade iznad prizemqa 
 

14. uslovi za gra|evinske elemente koji prelaze 
gra|evinsku na nivou prizemqa (izlozi lokala, konzolne 
nadsre{nice, reklame itd.) utvr}uju se primenom pravila 
iz  Pravilnima o op{tim uslovima parcelacije i 
sadr`ini, uslovima i postupku (Sl.gl.RS br.75/03) 

 
NAPOMENA: u granicama Plana nije planirana 

izgradwa na regulacionoj liniji, tako da se svi ispadi 
tretiraju u odnosu na gra|evinsku liniju 

 
15. gara`e vi{eporodi~nih stambenih objekata 

formiraju se u objektu ili ispod objekta(u gabaritu ili 
van gabarita objekta), ili nadzemno. Povr{ine gara`a 
koje se formiraju nadzemno (na gra|.parceli) ura~unavaju 
se u stepaen iskori{}enosti gra|.parcele. Prilaz 
parking mestu kao i samo parking mesto mora biti 
dimenzionisano i postavqeno u skladu sa propisima o 
saobra}aju 

 
16. krovovi se obavezno izvode kao kosi, vi{evodni, 

uz po{tovawe nagibna prema primewenom krovnom 
pokriva~u. 

 
4.4. Uslovi za formirawe gra|evinskih parcela  
 
1. dozvoqena je parcelacija i preparcelacija svih 

parcela uz uslov zadovoqavawa minimalne povr{ine 
propisane Planom i obezbe|ivawa pristupa, {to }e bitu 
utvr|eno kroz izradu URBANISTI^KOG PROJEKTA za 
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potrebe parcelacije ili preparcelacijije, a na osnovu 
Zakona o planirawu i izgradwi (Sl.gl.Rs. br.72/09). 

2. u postupku izrade urbanisti~kog projekta 
parcelacije i preparcelacije voditi ra~una o postoje}oj 
katastarskoj podeli i pravnom statusu zemqi{ta , kao i o 
fakti~kom stawu na terenu 

3. novoformirana regulaciona linija, data u 
grafi~kom delu plana, ukoliko se ne poklapa sa 
postoje}om katastarskon granicom parcele predstavqa 
novu granicu parcele, odnosno podelu izme|u povr{ine 
javne namene i  gra|evinske  parcele. 

4. svaka gra|evinska parcela mora imati pristup na 
saobra}ajnicu (direktno ili indirektno preko privatnog 
prolaza) 

5. jedan objekat ne mo`e se nalaziti na dve ili vi{e 
parcela 

6. najmawa gra|evinska parcela za izgradwu 
porodi~nog stambenog objekta a prema tipu objekta koji se 
gradi je:  

- za slobodnostoje}i je 300.0m2 
- za objekte u prekinutom ili ne prekinutom nizu je 

250.0m2 
- za dvojne objekte 400.0m2 (2x200.0m2) 
7. gra|evinska parcela za izgradwu porodi~nog 

stambenog slobodnostoje}eg objekta mo`e biti 250m2 stim 
da je spratnost P+1, stepen isko-ri{}enosti do 40% i 
stepen izgra|enosti do 0.8  

8. izuzetno gra|evinska parcela mo`e biti mawa od 
250m2 samo u slu~aju da je to na katastarskim podlogama 
zate~eno stawe, a ispuwava sve ostale uslove gra|evinske 
parcele  

9. najmawa {irina novoformirane gra|evinske 
parcele za porodi~nu izgradwu je 10.0m, Gra|evinska 
parcela za izgradwu porodi~nog stambenog objekta mo`e 
imati {irinu mawu od minimalno utvr|ene ukoliko je to 
po katastarskim podlogama zate~eno stawe  

10. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina mawa 
od 6.0 ari, a ve}a od 3.0ara mogu}a je izgradwa poslovnog, 
satmbenog ili stambeno-poslovnog objekta koji 
podrazumeva maksimalno 3 stambene jedinice  

11. na gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina 6.0 
ari i vi{e mogu}a je izgradwa poslovnog, stambenog ili 
stambeno-poslovnog objekta sa vi{eporodi~nim 
stanovawem koje podrazumeva  3 i vi{e stambenih jedinica   

12. najmawa {irina parcele za vi{eporodi~nu 
izgradwu je 15.0m, stim {to parcela mo`e imati i mawu 
{irinu od minimalno utvr|ene ukoliko je to po 
katastarskim podlogama zate~eno stawe, ali ne mo`e biti 
mawa od 12.0m  

13. najmawa {irina slu`benog prolaza mo`e biti 
2.5m , a izuzetno mo`e biti 2.0m ukoliko je to zate~eno 
stawe  

14. korisna {irina prolaza , na gra|evinskoj parceli 
pored jedne strane objekta mora biti 2.5m bez fizi~kih 
prepreka (stepenika, bunara, `ardiwera) i minimalne 
korisne visine 3.0m  

15. gra|evinske parcele za izgradwu objekta u bloku 
me{ovite namene kao i za  objekte kulturnog sadr`aja, 
obrazovno vaspitnog karaktera, razli~itih tipova 
ustanova namewenih deci pred{kolskog uzrasta, mini 
tr`nih centara marketa i sli~e namene formirati kroz 
izradu Urbanisti~kog projekta prema standardu i 

kapacitetima za svaku specifi~nu namenu, uz obavezu da 
svakoj novoformiranoj parceli se obezbedi pristup 
vozila radi funkcionisawa planiranih  sadr`aja. 

 
5. SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA 
    DETAQNE REGULACIJE 
 
Sprovo|ewe plana u zavisnosti od fakti~kog stawa na 

terenu tj. na parceli, izvr{i}e se: 
 
5.1. Legalizacijom postoje}ih objekta i to: 
 
1. legalizacijom postoje}ih objekta koji su u skladu sa 

pravilima gra|ewa koja su data Planom, bez intervencija 
na wima  

2. legalizacijom postoje}ih objekta uz mogu}-nost 
rekonstrukcije, adaptacije,prenamene, dogra-dwe i 
nadgradwe u skladu sa pravilima gra|ewa propisanim 
Planom, (gra|evinska linija, sprat-nost, st. 
iskori{}enosti, koef. izgra|enosti i sve ostale 
odgovaraju}e odredbe i pravila iz Plana). 

3. izuzetno za izgra|ene objekte bez odobrewa za 
gradwu, mogu}a su odstupawa u odnosu na definisana 
pravila ure|ewa i gra|ewa ukoliko se utvrdi da se time 
ne ugro`avaju susedni objekti, saobra}aj i komunalnu 
infrastrukturu (udaqewe gra|evinske linije od 
regulacione, step. isko-ri{}enosti, step.izgra|enosti) 

4. za gra|evinske objekte bez odobrewa za gradwu sa 
namenom koja nije dozvoqena tj. nije definisana 
pravilima gra|ewa i ure|ewa, mogu}e je izdavawe 
Odobrewa za gradwu uz uslov da se izvr{i prenamena 
(prostora-objekta) u skladu sa odredbama Plana. 

 
5.2. Izgradwa novih objekta na postoje}im  
       ili planiranim gra|evinskim parcelama 
 
Na osnovu ~l.56 Zakona o planirawu i izgradwi 

(Sl.glasnik RS br.72/09), nadle`na op{tinska uprava 
izdaje izvod iz plana detaqne regulacije, koji sadr`i 
podatke o urbanisti~kim uslovima za ure|ewe prostora 
koji su utvr|eni urbanisti~kim planom, kao i: 

- polo`aj regulacione i gra|evinske linije 
- tip izgradwe i spratnost objekta 
- stepen iskori{}enosti  i step.izgra|enosti 

parcele 
- visinu objekta, namena objekta 
- kao i sve ostale odgovaraju}e parametre i pravila 

iz Plana koja se odnose na odgovaraju}i blok, podblok ili 
sami objekat 

 
5.3. Posebne smernice za sprovo|ewe Plana 
 
Svaka izgradwa, rekonstrukcija, dogradwa i nadgradwa 

objekta u okviru podru~ja zahva}enog Planom, mora biti u 
skladu sa pravilima gra|ewa propisanih ovim Planom. 

U slu~ajevima kada propisana pravila ovim Planom ne 
defini{u u dovoqnoj meri  ili ne sadr`e neophodne 
parametre primewiva}e se odredbe iz Pravilnika o 
op{tim uslovima parcelacije i sadr`ini, uslovima i 
postupku... (Sl.gl.RS br.75/03) 

 
5.4. Izrada urbanisti~kih projekata 
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U slu~aju izrade urbanisti~kih projekata, kako za 
potrebe parcelacije ili preparcelacije, tako i za 
potrebe sprovo|ewa Plana u skladu sa ~l.61 Zakona o 
planirawu i izgradwi (Sl. Gl. RS. br. 72/09), urbanisti~ki 
projekat se izgra|uje na ove-renom katastarsko-
topografskom planu kao pro-jekat parcelacije tj. kao 
urbanisti~ko arhitekto-nsko re{ewe planirane 
izgradwe. 

  
SADR@AJ  navedenih urbanisti~kih projekta u 

zavisnosti od toga za koje se potrebe izra|uju (UP 
parcelacije, UP preparcelacije, UP kao arhitektonsko 
re{ewe za izgradwu sa bli`om razradom) bi}e odre}en u 
skladu sa:   

 Zakon o planirawu i izgradwi - Sl.glasnik RS 
br.72/09 

 Pravilnikom o op{tim uslovima parcela-cije i 
izgradwi  i sadr`ini , uslovima i postupku izdavawa  akta 
..... - Sl.glasnik RS br.75/03 

Plan detaqne regulacije predvi|a izradu 
urbanisti~kih projekata kao urbanisti~ko arhi-
tektonsko re{ewe planirane izgradwe-razrade za slede}e 
namene: 

 Za izgradwu objekata vi{eporodi~nog stanovawa na 
parcelamapovr{ine od 6.0ari i ve}im parcelama, i sa 
vi{e od 6 stambenih jedinica 

 Za izgradwu osnovnih objekata na parceli slede}ih 
namena: poslovni objekti, mini tr`ni centri, marketi i 
sli~no. 

 
 

6. EKONOMSKA ANALIZA I PRIKAZ UKUPNIH TRO[KOVA 
 
Nacrtom plana data je aproksimativna investiciona vrednost tro{kova ure|ewa zemqi{ta-pripremawa i opremawa 

gra|evinskog zemqi{ta (o~ekivane cene radova na infrastrukturnom opremawu), kao i aproksimativana procena 
sredstava ostvarenih od nadoknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta. 

 
6.1. Tro{kovi ure|ivawa i pripremawa gra|evinskog zemqi{ta/procena/ 

 
    6.1.1. Priprema urbanisti~ke dokumentacije 
 

naziv dokumentacije         eura 

obezbe|ivawe geodetskih podloga 18.170,0 
izrada Plana detaqne regulacije 9.135,0 
izrada glavnih projekata-tehni~ke dokumentacije            
(za planirane saobra}ajnice i infrastrukturu) 3% od invest.vred. 12432,0 
izrada glavnih projekata-tehni~ke dokumentacije            
za gasifikaciju, 2% od invest.vred. 11.200,0 
 Ukupno   50.937,00 

  6.1.2. Tro{kovi obezbe|ivawa zemqi{ta 
 
 Tro{kovi obezbe|ivawa javnog zemqi{ta (planirane saobra}ajnice) 
 

za obezbe|ivawe zemqi{ta gde nije realizovana 
planirana {irina regulacije i za nove saobra}ajnice 

povr{ina m2 cena eura/m2 eura 
3620.0 18.30 66.246,0

 Ukupno   66.246,00
     

6.1.3. Opremawe gra|evinskog zemqi{ta-izgradwa i rekonstrukcija                  
            saobra}ajnica i komunalna infrastruktura 
 

 jed. mere eura / jed.mer. eura 

izgradwa novih saobra}ajnica 13100m2 35 eura/m2 458.500,0 
vodovodna mre`a -  

908.602,00 fekalna kanalizacija -
atmosferska kanalizacija - 
izgradwa trfostanica -  

681.290,00 
 

VN mre`a - 
NN mre`a, rasveta - 
TT mre`a -  

164.516,00 KDS mre`a - 
gasovodna mre`a- 
profil ulice ve}i od 6m 

-  
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gasovodna mre`a- 
profil ulice mawi od 6m 

- 560.000,0 

Ukupno:  2.772.908,00 

  

 6.2.  Procena prihoda po osnovu ubirawa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 
 
 Za prora~un prihoda uzete su cene po m2 korisne povr{ine u skladu sa Odlukom 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 i 3/05) 

 
 jed. mere eura/ jed.mer. eura 

1. novoplanirano 
programskim konceptom Plana od toga: 

 stambene povr{ine 51100m2 7.94 eura/m2 405.734,0
poslovne povr{ine 3200m2 19.55 eura/m2 62.560,0

pomo}ni objekti 15000m2 3.97 eura/m2 59.550,0
Ukupno: 527.844,0

2. legalizacija objekata 70% od postoje}ih 
izgra|enih povr{ina od toga: 

 

 stambene povr{ine 23240m2 7.94 eura/m2 184.525,0
poslovni objekti 700m2 19.55 eura/m2 13.685,0
pomo}ni objekti 12420m2 3.97 eura/m2 49.307,0

ukupno 233.845,0
 ukupno 1+2 761.689,0

 

    II - Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
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На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09), 
члана 38. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената, ("Сл. гласник РС", бр.31/2010 
и 69/2010) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца", бр.8/2008), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 27.12.2010 године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ПАРК  БАГДАЛА" У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

"Парк Багдала" у Крушевцу   (у даљем тексту: План 

детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
 

- Планирање нових садржаја, флексибилност у 

одређивању основне и пратеће намене простора, 
локација и објеката, као и усклађивања даљег 
урбаног развоја и уређења подручја плана са 
одредбама и елементима Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гл. РС", бр.72/09, 81/09), 

 
- умањење дефицита и стварање услова за 

уређење и изградњу парковских и зелених 
површина и спортско-рекреативних садржаја,  

 
- одређивање правила за примену Плана путем 

дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, правила градње и одређивање 
локација за израду Урбанистичких пројеката, 

 
- стварање услова за уређење и изградњу 

површина јавне намене, јавних објекта као и 
парцелацију јавних површина, 

 
- усклађивање организације, опремања и уређења 

простора и земљишта са потребама и 
критеријумима за заштиту животне средине. 

 

Члан 3. 

  

 План детаљне регулације обухвата простор између 

улица: Његошеве, дела улице Мајке Југовића, 
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Милутина Миланковића, низом индивидуалних 

катастарских парцела са северне стране подручја, 

улицом Косовском, улицом Иве Андрића завршно са 

улицом Багдалски венац. 

Подручје обухваћено Планом припада Катастарској 
општини Крушевац.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 48,00 хектара. 

 

 

Члан 4. 

  

      План детаљне регулације садржи нарочито: 
 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) намену земљишта; 

4) регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози;  

5) нивелационе коте улица и јавних површина 

(нивелациони план);  

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила грађења по 

зонама и целинама; 

8) економску анализу и процену улагања из 

јавног сектора; 

9) локације за које се ради урбанистички пројекат; 

10) графички део. 
  

Члан 5. 
 
Израда Плана детаљне регулације "Парк Багдала" у 

Крушевцу биће завршена у року од 90 дана од дана 
добијања свих потребних услова и сагласности од 
надлежних органа, установа и јавних предузећа која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту, 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планског документа. 
 

Члан 6. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
"Парк Багдала" у Крушевцу, обезбеђују се у буџету 
града Крушевца. 
 

Члан 7. 
 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после изврше-
не стручне контроле, излаже нацрт Плана детаљне 

регулације на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 

^lan 9.  
 

Danom stupawa na snagu Plana detaqne regulacije 
"Park Bagdala" u Kru{evcu prestaje da va`i 
Regulacioni  plan "Park Bagdala" u Kru{evcu ("Sl. 
list op{tine Kru{evac"br. 7/96 i 5/03).  

 
^lan 10. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

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

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
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305 
На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 
81/09), члана 38. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената, ("Сл. гласник 
РС", бр. 31/2010 и 69/2010) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/2008), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 27.12.2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ТРГ  КОСТУРНИЦА" У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

"Трг Костурница" у Крушевцу   (у даљем тексту: План 
детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

                      
Циљеви израде Плана детаљне регулације су:  
- Дефинисање развоја дела централног градског 

језгра кроз нове градске, урбане и парковске про-
сторе, као и стварање досадашњих простора 
актуелним и прихватљивим закориснике и постизање 
вишег степена урбане развијености, 

- флексибилност у одређивању основне и пратеће 
намене простора, локација и објеката, као и 
усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/09, 
81/09),  

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

- сагледавање и усклађивање просторних садржа-
ја и организација подручја са принципима тржишне и 
урбане економије, 

- стварање услова за просторну, функционалну и 
еколошку комуникациону везу планираног Парка 
Багдала и Трга Костурница (путем адекватног 
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обезбеђења слободног пејзажног продора), 
- обезбеђење оптималних услова за решавање 

јавног и интерног мирујућег саобраћаја у складу са 
садржајима, површином објеката и значајем лока-
ције, 

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

- усклађивање организације, опремања и уређења 
простора и земљишта са потребама и критеријумима 
за заштиту животне средине. 

 
Члан 3. 

  
План детаљне регулације обухвата простор 

између следећих улица: део улице Ћирила и 
Методија, Трг Костурница, улица Николе Тесле, 
делом комплекса Спортског центра "Влада Бајчевић", 
улицом Косовском, комплекс дечије установе "Ната 
Вељковић"  и школским комплексом ОШ "Драгомир 
Марковић". 
Подручје обухваћено Планом припада Катастар-

ској општини Крушевац.  
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом детаљне регулације износи око 11,50 
хектара. 

 
Члан 4. 

  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
1) границу плана и обухват грађевинског 

подручја; 
2) поделу простора на посебне целине и зоне; 
3) намену земљишта; 
4) регулационе линије улица и јавних површина 

и грађевинске линије са елементима за обележавање 
на геодетској подлози;  

5) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план);  

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила грађења по 
зонама и целинама; 

8) економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора; 

9) локације за које се ради урбанистички 
пројекат; 

10) графички део. 
  

Члан 5. 
 
Израда Плана детаљне регулације "Трг 

Костурница" у Крушевцу биће завршена у року од 90 
дана од дана добијања свих потребних услова и 
сагласности од надлежних органа, установа и јавних 
предузећа која су овлашћена да утврђују посебне 
услове за заштиту, уређење простора и изградњу 
објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 6. 

 
Средства за израду Плана детаљне регулације 

"Трг Костурница" у Крушевцу, обезбеђују се у Буџету 
града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
Члан 8. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
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На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 
81/09), члана 38. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената, ("Сл.гласник 
РС", бр.31/2010 и 69/2010) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/2008), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 27.12. 2010 године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА 

"ТРГ  КОСТУРНИЦА - СЕВЕР" У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

"Трг Костурница-север" у Крушевцу (у даљем тексту: 
План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

                      
Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
 
- Остварење услова за реализацију садржаја 

планираних Генералним планом Крушевца 2021 
("Сл.лист општине Крушевац", бр.4/05), као и 
усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр.72/09, 
81/09), 

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

- Стварање услова за уређење и изградњу 
површина јавне намене, јавне објекта као и 
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парцелацију јавних површина, 
- усклађивање организације, опремања и уређења 

простора и земљишта са потребама и критеријумима 
за заштиту животне средине. 

Члан 3. 
  

План детаљне регулације обухвата простор 
између следећих улица: Трг Костурница, улица 
Поручника Божидара, улица Душанова, улица 
Видовданска и улица Доситејева.  
Подручје обухваћено Планом припада 

Катастарској општини Крушевац.  
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом детаљне регулације износи око 6,35 хектара. 
 

Члан 4. 
  
План детаљне регулације садржи нарочито:  
1) границу плана и обухват грађевинског 

подручја; 
2) поделу простора на посебне целине и зоне; 
3) намену земљишта; 
4) регулационе линије улица и јавних површина 

и грађевинске линије са елементима за обележавање 
на геодетској подлози;  

5) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план) ;  

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила грађења по 
зонама и целинама; 

8) економску анализу и процену улагања из 
јавног сектора; 

9) локације за које се ради урбанистички 
пројекат; 

10) графички део. 
  

Члан 5. 
 
Израда Плана детаљне регулације "Трг 

Костурница" у Крушевцу биће завршена у року од 90 
дана од дана добијања свих потребних услова и 
сагласности од надлежних органа, установа и јавних 
предузећа која су овлашћена да утврђују посебне 
услове за заштиту, уређење простора и изградњу 
објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 6. 

 
Средства за израду Плана детаљне регулације 

"Трг Костурница" у Крушевцу, обезбеђују се у Буџету 
града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 

после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана детаљне регулације на јавни увид у трајању 
од 30 дана од дана оглашавања у дневном и 
локалном листу. 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
^lan 9. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

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

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 350-637/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 

 
307 
Na osnovu ~lana 22. stav 3. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa ("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - ispravka i 123/07 - dr. zakon) i ~lana 19. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca", br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici 
odr`anoj 27.12.2010. godine, donela je 

 
R E [ E W E  

o davawu saglasnosti na Program poslovawa 
Javnog preduze}a  "Direkcija za urbanizam i 

izgradwu"JP,  Kru{evac, za 2011. godinu 
 
I - DAJE SE saglasnost na Program poslovawa 

Javnog preduze}a "Direkcije za urbanizam i 
izgradwu", JP, Kru{evac, za 2011. godinu, koji je 
doneo Upravni odbor JP "Direkcija za urbanizam 
i izgradwu" JP, Kru{evac, na sednici od 
15.12.2010. godine. 

 
II -  Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu 

grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-133/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 
 
 
308 
Na osnovu ~lana 22. stav 3. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa ("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - ispravka i 123/07 - dr. zakon) i ~lana 19. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{ev-
ca", br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici 
odr`anoj 27.12. 2010. godine, donela je 
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R E [ E W E 
 

o davawu saglasnosti na Program poslovawa 
JKP "Vodovod - Kru{evac", Kru{evac,  

za 2011. godinu 
 
I - DAJE SE saglasnost na Program poslovawa 

JKP "Vodovod - Kru{evac", Kru{evac, za 2011. 
godinu, koji je doneo Upravni odbor JKP "Vodovod 
- Kru{evac", Kru{evac, na sednici od 06.12.2010. 
godine. 

 
II -  Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu 

grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-134/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 
 
 
 

309 
Na osnovu ~lana 22. stav 3. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa ("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - ispravka i 123/07 - dr. zakon) i ~lana 19. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca", br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici 
odr`anoj 27.12. 2010. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

 
o davawu saglasnosti na Program poslovawa 
JKP "Kru{evac", Kru{evac, za 2011. godinu 

 
I  - DAJE SE saglasnost na Program poslovawa 

JKP "Kru{evac", Kru{evac, za 2011. godinu, koji 
je doneo Upravni odbor JKP "Kru{evac", 
Kru{evac, na sednici od 13.12.2010. godine. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu 

grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-135/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
 

310 
Na osnovu ~lana 22. stav 3. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa 
("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - ispravka 
i 123/07 - dr. zakon) i ~lana 19. Statuta grada Kru{evca 
("Sl. list grada Kru{evca", br. 8/08), 

Skup{tina Grada Kru{evca, na sednici 
odr`anoj 27.12. 2010. godine, donela je 

R E [ E W E 
 

o davawu saglasnosti na Program poslovawa 
 JKP "Gradska toplana", Kru{evac, za 2011. godinu 

 
I - DAJE SE saglasnost na Program poslovawa 

JKP "Gradska toplana", Kru{evac, za 2011. godinu, 
koji je doneo Upravni odbor JKP "Gradska 
toplana", Kru{evac, na sednici od 30.11.2010. 
godine. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu 

grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-136/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
 
311 
Na osnovu ~lana 22. stav 3. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa ("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - ispravka i 123/07 - dr. zakon) i ~lana 19. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca", br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici 
odr`anoj 27.12.2010. godine, donela je 

 
R E [ E W E  

o davawu saglasnosti na Program poslovawa 
Javnog preduze}a "Poslovni centar", Kru{evac, za 

2011. godinu 
 
I - DAJE SE saglasnost na Program poslovawa 

Javnog preduze}a "Poslovni centar", Kru{evac, za 
2011. godinu, koji je doneo Upravni odbor JP 
"Poslovni centar", Kru{evac, na sednici od 
14.12.2010. godine. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu 

grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-137/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
 
312 
Na osnovu ~lana 22. stav 3. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa ("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - ispravka i 123/07 - dr. zakon) i ~lana 19. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca", br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici 
odr`anoj 27.12. 2010. godine, donela je 
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R E [ E W E 
 

o davawu saglasnosti na Program poslovawa 
Javnog preduze}a  JP "Aerodrom Rosuqe", 

Kru{evac, za 2011. godinu 
 
I - DAJE SE saglasnost na Program poslovawa 

Javnog preduze}a "Aerodrom Rosuqe", Kru{evac, 
za 2011. godinu, koji je doneo Upravni odbor JP 
"Aerodrom Rosuqe", Kru{evac, na sednici od 
15.12.2010. godine. 

 
II -  Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu 

grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-138/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
 
313 
Na osnovu ~lana 22. stav 3. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa ("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - ispravka i 123/07 - dr. zakon) i ~lana 19. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca", br. 8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici 
odr`anoj 27.12. 2010. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

 
o davawu saglasnosti na Program poslovawa 

Javnog preduze}a "Radio televizija Kru{evac", 
Kru{evac, za 2011. godinu 

 
I - DAJE SE saglasnost na Program poslovawa 

Javnog preduze}a "Radio televizija Kru{evac", 
Kru{evac, za 2011. godinu, koji je doneo Upravni 
odbor JP "Radio televizija Kru{evac", Kru{evac, 
na sednici od 06.12.2010. godine. 

 
II -  Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu 

grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-139/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
 
314 
На основу члана 19.  Статута Града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр.8/08) и члана 15. 
Одлуке о оснивању "Бизнис инкубатора" ДОО 
Крушевац ("Сл.лист  града  Крушевац" бр.1/09-
пречишћен текст)  

Скупштина града  Крушевца на седници  
одржаној  дана 27.12.2010.godine,  donela je  

 
R E [ E W E 

 
 I - Даје се сагласност на Програм рада "Бизнис 

инкубатора" ДОО Крушевац за 2011. годину бр.46  
од 10.12.2010.  који је донео  директор. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца" 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA    
I Broj: 023-140/2010                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

315 
Na osnovu ~lana ~lana 19. Statuta grada Kru{evca 

("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08),  
Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 

27.12. 2010. godine, donela je 
 

R E [ E W E 
 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA STATUT  
USTANOVE ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE, 

OBRAZOVAWE I ISHRANU DECE "NATA 
VEQKOVI]" KRU[EVAC 

 
I - DAJE SE saglasnost na Statut Ustanove za pred{kolsko 

vaspitawe, obrazovawe i ishranu dece "Nata Veqkovi}" 
Kru{evac, koju je je doneo Upravni odbor Ustanove,  dana 09.12.2010. 
godine, pod brojem 41/10.  

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA    
I Broj: 022-207/2010                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
316 
Na osnovu ~lana  28. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik 

RS" br. 72/09) 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 
27.12.2010. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O 
IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA 
ISTORIJSKOG ARHIVA U KRU[EVCU  

 
I - DAJE SE saglasnost na Odluku o izmenama i 

dopunama Statuta Istorijskog arhiva u Kru{evcu, koju je 
je doneo Upravni odbor Istorijskog arhiva  dana 
29.09.2010. godine, pod brojem 841-1.  

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-208/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
317 



 630                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

Na osnovu ~lana  28. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik 
RS" br. 72/09) 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 
27.12. 2010. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNE 
BIBLIOTEKE U KRU[EVCU  

 
I - DAJE SE saglasnost na Odluku o izmenama i 

dopunama Statuta Narodne biblioteke u Kru{ev-cu, koju je 
je doneo Upravni odbor Narodne bibli-oteke,  dana 
06.12.2010. godine, pod brojem 344-1.  

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-209/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
318 
Na osnovu ~lana  10. Odluke o osnivawu Ustanove u 

kulturi "Kulturno prosvetna zajednica" Kru{evac ("Sl. 
list grada Kru{evca" br. 7/10) 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 
27.12.2010. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA STATUT 

USTANOVE U KULTURI "KULTURNO 
PROSVETNA ZAJEDNICA" KRU[EVAC   

 
I - DAJE SE saglasnost na Odluku Upravnog odbora 

Ustanove u kulturi "Kulturno prosvetna zajednica" 
Kru{evac br. 2 od 27.12.2010. godine o usvajawu Statuta 
Ustanove u kulturi "Kulturno prosvetna zajednica" 
Kru{evac.  

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-211/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
319 
Na osnovu ~lana  12. Odluke o osnivawu Centra za 

stru~no usavr{avawe u Kru{evcu ("Sl. list grada 
Kru{evca" br. 8/09, 11/09 i 6/10) 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 
27.12.2010. godine, donela je 

R E [ E W E 
 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O 
IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA CENTRA 

ZA STRU^NO USAVR[AVAWE  KRU[EVAC   
 

I - DAJE SE saglasnost na Odluku o izmenama i 
dopunama Statuta Centra za stru~no usavr{avawe 
Kru{evac, koju je je usvojio  Upravni odbor  Centra za 
stru~no usavr{avawe Kru{evac, na sednici odr`anoj 
13.12.2010. godine, pod brojem 197.  

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-210/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 
 
 

320 
Na osnovu ~l. 20. i 22. Zakona o javnim slu`bama ("Sl. 

gl. RS" br. 42/91 i 71/94) i ~lana 11. i 13. Odluke o 
osnivawu Centra za stru~no usavr{avawe Kru{evac ("Sl. 
list grada Kru{ev-ca" br. 8/09  i 11/09) i ~lana 19. stav 1. 
ta~ka 9. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca" br. 8/08),  

Skup{tina grada Kru{evca na sednici odr`anoj dana 
27.12.2010. godine, donela je   

 
R E [ E W E 

 
O IMENOVAWU ^LANA UPRAVNOG I ^LANA 

NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRU^NO 
USAVR[AVAWE KRU[EVAC  

 
I - IMENUJE SE IRENA TERZI], radnik u Centru za 

stru~no usavr{avawe Kru{evac, za ~lana Upravnog odbora 
Centra, kao predstavnik zaposlenih.  

 
II - IMENUJE SE BOGDAN DRAMI]ANIN, radnik 

u Centru za stru~no usavr{avawe Kru{evac, za ~lana 
Nadzornog odbora Centra, kao predstavnik zaposlenih.  

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-213/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

  
321 
Na osnovu ~lana 9. Odluke o osnivawu Centra za 

stru~no usavr{avawe Kru{evac ("Sl. list grada 
Kru{evca" br. 8/09, 11/09 i 6/10) 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 
27.12. 2010. godine, donela je  

R E [ E W E 
 

O IMENOVAWU DIREKTORA CENTRA ZA 
STRU^NO USAVR[AVAWE KRU[EVAC  

 
I - IMENUJE SE DEJAN STEVANOVI], pro-fesor 

osnova tehnike i informatike, za direkto-ra Centra za 
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stru~no usavr{avawe Kru{evac, na period od ~etiri 
godine.  

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-212/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
322 
На основу члана 41. Закона о култури ("Сл.гласник 

РС" број 72/09), и члана 9. Одлуке о оснивању 
Установe u културi "Kulturno prosvetna zajednica" 
Крушевац  (" Сл.лист града Крушевца" број 7/10),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.12.2010. године донела је  

 
R E [ E W E  

O IMENOVAWU PREDSEDNIKA I ^LANOVA 
UPRAVNOG ODBORA USTANOVE U KULTURI 

"KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA" 
KRU[EVAC  

  
I - IMENUJU SE predsednik i ~lanovi Upravnog 

odbora Ustanove u kulturi "Kulturno prosvetna 
zajednica" Kru{evac, u sastavu:  

 
Za predsednika:   
- ZORAN ASKOVI], direktor O[ "Brana Pavlovi}" 

Kowuh, predstavnik lokalne samouprave;  
 
Za ~lanove:   
1. DRAGAN IVI], penzioner,  predstavnik lokalne 

samouprave;   
2. ANA DIMITRIJEVI], dipl. in .̀ organiza-cije 

za{tite na radu, predstavnik lokalne samouprave;   
3. SNE@ANA MINI], vaspita~, predstavnik 

lokalne samouprave;   
4. MARIJA MARKOVI], dipl. ekonomista, 

predstavnik lokalne samouprave.  
 
II  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
 

I Broj: 022-203/2010                 PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 
323 
На основу члана 41. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" број 72/09), и члана 9. Одлуке о оснивању 
Установe u култури "Kulturno prosvetna zajednica" 
Крушевац  ("Сл. лист града Крушевца" број 7/10),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.12.2010. године донела је  

R E [ E W E 
 

O IMENOVAWU PREDSEDNIKA I ^LANA 
NADZORNOG ODBORA USTANOVE U KULTURI 

"KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA" 
KRU[EVAC  

 

I- IMENUJU SE predsednik i ~lan Nadzor-nog 
odbora Ustanove u kulturi "Kulturno prosvetna 
zajednica" Kru{evac, u sastavu:  

 
Za predsednika:  
 
- MILICA TRENI], profesor, predstavnik 

lokalne samouprave;  
 
Za ~lana:  
 
- VESNA ]ULUMOVI], ekonomista, pred-stavnik 

lokalne samouprave.  
 
II  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-203/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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    На основу члана 26. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС"број 72/09) и члана 13. Одлуке о оснивању Уста-
нове u култури " Kulturno prosvetna zajednica" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" број 7/10), 
члана 19.Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27. decembra 2010. године донела је  

 
R E [ E W E 

 
   O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI 

DIREKTORA USTANOVE  U 
KULTURI"KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA 

"KRU[EVAC 
 

I  IMENUJE SE JASMINA MILI], dipl. 
ekonomista, за  вршиоца  дужности  диреktора Установе 
u културi  "Kulturno prosvetna zajednica" Крушевац .   

 
II Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-204/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 

 

 
325 
Na osnovu  ~lana 41. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS" 

br. 72/09), ~lana 19. stav 1. ta~ka 13.  Statuta grada Kru{evca 
("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08) i  ~lana 4 Odluke o 
osnivawu Kru{eva~kog pozori{ta u Kru{evcu ("Sl. list 
grada Kru{evca" br. 1/09 pre~i{}eni tekst i br. 6/2010)  

Skup{tina grada, Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
27.12.2010. godine, donela je  

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

KRU[EVA^KOG POZORI[TA 
 

I- RAZRE[AVA SE DANIJELA MALINOVSKA, pravni 
tehni~ar iz Kru{evca, du`nosti ~lana Upravnog odbora 
Kru{eva~kog pozori{ta, na li~ni zahtev.  

 
II-IMENUJE SE JOVANA PAVLOVI], dipl. 

istori~ar iz Kru{evca, za ~lana Upravnog odbora 
Kru{eva~kog pozori{ta.   

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

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-214/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 54.  i 55. Zakona o osnovama sistema 

obrazovawa i vaspitawa ("Sl. glasnik RS" br. 72/09) i 
~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca" broj 8/08)  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
27.12.2010.godine, donela je  

 
R  E  [  E  W  E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU  ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA 

MUZI^KE [KOLE "STEVAN HRISTI]" 
KRU[EVAC 

  
I - RAZRE[AVA SE Danijel Ivanovi}, profesor 

fizi~kog vaspitawa, predstavnik lokalne samoupra-ve, 
du`nosti ~lana [kolskog odbora Muzi~ke {kole "Stevan 
Hristi}" u Kru{evcu. 

 
II  - IMENUJE  SE Slobodan Savi}, dipl. ekonomista 

iz Kru{evca, predstavnik lokalne samouprave, za  ~lana  
[kolskog odbora   Muzi~ke {kole "Stevan Hristi}" u 
Kru{evcu. 

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

Kru{evca" 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
  

I Broj: 022-215/2010                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 

III - AKTA GRADSKOG VE]A, MESNIH 
ZAJEDNICA I DRUGO 

 
 

327 
На основу члана 38. став 5. Закона о 

удружењима ("Службени гласник РС" бр. 51/09) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца на седници, 
одржаној дана 25.12.2010. године доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ  
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописују се мерила, 
критеријуми и поступак доделе средстава за 
финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката који су од јавног интереса, а који се 
финансирају или суфинансирају из буџета града 
Крушевца (у даљем тексту: Град). 

 
Члан 2. 

 
Под програмима и пројектима из члана 1. овог 

Правилника, који су од јавног интереса сматрају се 
програми и пројекти у области: социјалне заштите, 
борачко - инвалидске заштите, заштите лица са 
инвалидитетом, заштите здравља, подстицања 
наталитета, друштвене бриге о деци и младима, 
друштвене бриге о старим особама, заштите 
интерно расељених и избеглих лица, заштите и 
промовисања људских и мањинских права, 
образовања, стручног усавршавања, науке, 
културе, информисања, унапређења и развоја 
спорта, одрживог развоја, борбе против корупције, 
заштите потрошача, развоја међународне 
сарадње, заштите животне средине, заштите 
животиња, као и хуманитарни и други програми у 
којима удружењa искључиво и непосредно следе 
јавне потребе.   

 
^лан 3. 

 
Висина средстава за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката из члана 2. 
овог Правилника утврђује се сваке године 
Одлуком о буџету Града. 

 
 
 
 

Члан 4. 
 

Средства за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката из члана 2. овог Правилника 
додељују се на основу јавног конкурса. 

Јавни конкурс из претходног става  расписује се 
за следеће области: 

1) социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите 
интерно расељених и избеглих лица и друштвене 
бриге о старим особама   

2) друштвене бриге о деци и младима  
3) заштите здравља и подстицање наталитета 
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4) заштита и промовисање људских и 
мањинских права 

5) образовања, стручног усавршавања, науке, 
информисања и развоја међународне сарадње 

6) унапређења и развоја спорта  
7) одрживог развоја и развоја хуманитарних и 

других програма у којима удружења искључиво и 
непосредно следе јавне потребе (борба против 
корупције, заштита потрошача, заштита животне 
средине, заштита  животиња и сл.) 

Конкурс за пројекте у култури расписује се по 
посебном Правилнику, у складу са Законом о 
култури. 

 
  

II МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 
Члан 5. 

 
Мерила и критеријуми за избор програма и 

пројеката дефинишу се као основна и посебна 
мерила и критеријуми за сваку од области из 
члана 4. став 2. овог Правилника. 

Посебна мерила и критеријуме за избор 
програма и пројеката  утврђује надлежна Комисија 
за избор програма и пројеката од јавног интереса 
(у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 6. 

 
Основна мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката који се финансирају или 
суфинансирају из буџета града су:  

- усклађеност са усвојеним стратешким 
документима на националном и локалном нивоу; 

- усклађеност са јавним потребама и 
интересима грађана 

- подстицање солидарности, заштите, самопо-
моћи и помоћи лицима у  специфичним животним 
ситуацијама 

- усмереност ка што већем броју корисника 
- степен успешности апликанта у реализовању 

претходних програма и пројеката. 
 
 
 

 
 III  КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 7. 

 
Право подношења пријаве за финансирање или 

суфинансирање програма, односно пројеката од 
јавног интереса имају удружења грађана и други 
правни субјекти регистровани за обављање 
делатности друштвеног и хуманитарног карактера. 

Субјекти из става 1. овог члана имају право да 
поднесу пријаву за финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса, под условом да им је регистровано 

седиште или огранак на територији града и да 
обављају делатност на подручју града. 

 
IV  ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 8. 

 
Јавни конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса расписује градоначелник, најмање 
једном годишње, на предлог Комисије.  

 
Члан 9. 

 
Конкурсни поступак спроводи Комисија, која се 

образује посебно за сваку област из члана 4. став 
2. овог Правилника. 

Комисија има пет чланова које именује Градско 
веће града Крушевца.  

Решењем о именовању Комисије утврђују се 
задаци и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 
Члан  10. 

 
Конкурс се објављује на званичној интернет 

страни града Крушевца и најмање у једном 
штампаном јавном гласилу које излази на 
територији града. 

 
 Конкурс садржи: 
 
- област и износ средстава за који се расписује 

конкурс 
- субјекте овлашћене за подношење пријаве 
- општа мерила и критеријуме за подносиоца 

пријаве 
- посебна мерила и критеријуме за област за 

коју се расписује конкурс (у колико постоје)  
- образац пријаве на конкурс 
- списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву 
- рок за подношење пријаве и адреса 
- рок и начин објављивања одлуке о избору 

програма и пројеката 
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и 

пријаве које нису предате на прописаном обрасцу 
неће узети у разматрање. 

- и друге одредбе од важности за реализацију 
конкурса. 

 
Члан 11. 

 
Пријава на конкурс подноси се Комисији која је 

расписала конкурс на обрасцу "Пријава на Конкурс 
за финансирање програма / пројеката од јавног 
интереса" (Образац број 1.) који је у прилогу овог 
Правилника и чини његов саставни део. 

За сваки програм, односно пројекат, подноси се 
посебна пријава. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да 
обавезно приложи: 

- доказ о упису у регистар код надлежног органа  
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- копију извештаја о стању рачуна подносиоца 
пријаве (биланс стања и биланс успеха за 
претходну годину са доказом да је извештај 
поднет Агенцији за привредне регистре) 

- одлуку надлежног органа удружења о 
усвајању програма рада за текућу годину 

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању 
пројекта којим се конкурише за средства буџета 

- доказ о суфинансирању од партнерске или 
донаторске организације, ако се пројекат тако 
реализује 

- детаљан опис програма, односно пројекта, за 
чије финансирање или, суфинансирање се подно-
си пријава 

- детаљан опис програма односно пројекта 
треба да садржи следеће податке: кориснике 
програма / пројекта, значај, место и време 
реализације програма / пројекта и детаљан 
финансијски план  

- потписане и оверене протоколе о сарадњи са 
свим наведеним партнерима на пројекту ако се 
пројекат тако реализује 

- три штампане пријаве, потписане и оверене. 
  

Члан 12. 
 

Комплетна конкурсна документација се 
доставља у једној затвореној  коверти. 

Пријаве се предају на писарници Градске 
управе града Крушевца или поштом на адресу: 
Градска управа града Крушевца - Комисији за 
избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. 
Газиместанска бр.1, Крушевац. 

Благовременом доставом сматра се 
препоручена пошиљка предата пошти најкасније 
до истека последњег дана утврђеног рока за 
предају конкурсне документације (печат поште), 
без обзира на датум приспећа. 

 
Члан 13. 

 
Комисија разматра пријаве и у складу са 

условима Конкурса, сачињава предлог решења о 
избору програма и пројеката који ће се 
финансирати, са наведеним износима новчаних 
средстава. 

Пре достављања предлога решења, Комисија 
може удружењу предложити да изврши одређене 
измене у програму или пројекту у погледу 
активности и трошкова њихове реализације. 

О спроведеном поступку Комисија води 
записник и сачињава предлог Oдлуке о избору 
пројеката који се финансирају из буџета града и 
исте доставља градоначелнику у року од 15 дана 
од дана закључења Конкурса. 

На основу записника и предлога Одлуке 
Комисије, градоначелник доноси Решење о 
финансирању програма, односно пројеката из 
буџета града Крушевца. 

 
Члан 14. 

 

На основу Одлуке Комисије и Решења из члана 
13. овог Правилника Градоначелник града 
Крушевца закључује Уговоре о финансирању и 
суфинансирању програма и пројеката од јавног 
интереса, средствима из буџета Града Крушевца. 

Уговором из претходног става овог  Правилника 
уређују се међусобна права и обавезе уговорних 
страна, начин и рок за пренос одобрених 
средстава, рок за реализацију програма односно 
пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 
решавања спорова, као и друга права и обавезе 
уговорних страна. 

 
Члан 15. 

 
Реализатори пројеката, дужни су да у року од 

10 дана по завршетку реализације прoграма 
односно пројекта, поднесу извештај о реализацији 
и доставе доказе о наменском коришћењу 
средстава, у складу са закљученим Уговором. 

Извештај о реализацији програма, односно 
пројекта, подноси се Комисији на обрасцу 
"Извештај о реализацији програма - пројекта" 
(Образац број 2). 

Извештај се подноси у штампаном облику, 
предајом на писарници Градске управе или се 
шаље поштом. 

 
Члан 16. 

 
Стручне и административно - техничке послове 

за спровођење овог Правилника као и за рад 
Комисије, обавља надлежни одсек Градске управе 
града Крушевца, одређен Одлуком начелника 
Градске управе. 

 
 

 V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о критеријумима за финан-
сирање пројеката друштвених и невладиних 
организација ("Службени лист општине Крушевац " 
бр. 1/07). 

 
 
 

Члан 18. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у  "Службеном листу града 
Крушевца". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 401-609/2010  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
mr Desimir Pavlovi}, s.r.
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Na osnovu ~lana 76. stav 5. Zakona o kulturi 

("Slu`beni glasnik RS" br. 72/09) 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 
26.11.2010.godine, donelo je 

 
PRAVILNIK 

 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NA^INU, 

KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR 
PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU 

I SUFINANSIRAJU IZ BUXETA GRADA 
KRU[EVCA 

 
^lan 1. 

 
U Pravilniku o na~inu, kriterijumima i merilima za 

izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i 
sufinanisraju iz buxeta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca" br. 6/10), u ~lanu 4. stav 1. posle ta~ke 17. 
dodati novu ta~ku 18. koja glasi: 

"18) za muziku (stvarala{tvo, produkcija, 
interpretacija, horovi)." 

 
^lan 2. 

 
U ~lanu 7. posle ta~ke 17. dodati ta~ku 18. koja glasi: 
"18. za oblast muzike (stvarala{tvo, produkcija, 

interpretacija, horovi) 
- visok umetni~ki kvalitet i profesionalnost u radu; 
- o~uvawe tradicionalnih vrednosti u oblasti 

muzi~kog stvarala{tva, izvo|a{tva i horske muzike; 
- doprinos decentralizaciji kulture i kul-turnoj 

saradwi; 
- podr{ka kvalitetnim i savremeno osmi{qe-nim 

individualnim autorskim projektima; 
- podr{ka projektima koji doprinose ja~awu 

kapaciteta, umno`avawu i profesionalizaciji rada 
ustanova kulture, organizacija, udru`ewa gra|ana, horova 
i sli~no; 

- podr{ka  projektima mla|ih umetnika koji su 
delimi~no ili do sada nisu finansirani iz buxeta; 

- trajnost, odr`ivost, inovativnost i osmi{qe-nost 
manifestacija, festivala, koncerata i izdava~ke 
delatnosti (partiture, kompakt diskovi, publikacije) 
koji doprinose afirmaciji srpske muzike. 

 
^lan 3. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

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

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-192/2010  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
mr Desimir Pavlovi}, s.r. 
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Na osnovu ~l.5. Pravilnika o kriterijumima i 

merilima za izbor projekta u kulturi koji se finansiraju 
ili sufinansiraju iz buxeta grada Kru{evca ("Sl. list 
grada Kru{evca" br. 6/2010) 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 
dana 26.11.2010. godine, donelo je 
 

R E [ E W E  
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR 

PROJEKTA U KULTURI 
 

I - IMENUJE SE Komisija za izbor projekata u 
kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz 
buxeta grada Kru{evca, u sastavu: 

 
Za predsednika Komisije: 
 
1. GORAN RADOMIROVI], pomo}nik Grado-

na~elnika za dru{tvene delatnosti, 
 
 Za ~lanove Komisije: 
 
2. ZORICA JOVANOVI], {ef Odseka za 

dru{tvene delatnosti, 
3. DEJAN STEVANOVI], v.d. direktor za 

stru~no usavr{avawe Kru{evac, 
4. SLAVICA MILETI], pomo}nik Grado-

na~elnika za ekonomski razvoj i investicije, 
5. RADOSLAV KOMLENOVI], ~lan Gradskog 

ve}a, 
6. IVANA STEVANOVI], zaposlena u Narod-

noj biblioteci i 
7. SPASOJE @. MILOVANOVI], zaposlen u 

Kru{eva~kom pozori{tu. 
 
 
 
II - Zadatak Komisije je da: 
 
- predla`e Gradona~elniku raspisivawe kon-

kursa za izbor projekta u kulturi kao i projekta 
umetni~kih, odnosno stru~nih i nau~nih 
istra`ivawa u kulturi koji }e se finansirati ili 
sufinansirati iz buxeta Grada, za svaku 
kalendarsku godinu, 

- propisuje obrazac "prijava na konkurs" i 
potrebnu konkursnu dokumentaciju, 

- razmatra predloge ustanova, organizacija i 
pojedinaca pristigle po raspisanom konkursu, 

- predla`e Gradona~elniku dono{ewe Odluke o 
izboru projekata, 

- prati realizaciju odobrenih projekata, 
- donosi Pravilnik o radu, 
- vr{i i druge poslove po nalogu Gradskog ve}a, 
- podnosi Izve{taje o radu Gradskom ve}u grada 

Kru{evca. 
 



 636                                   SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  7                                28.12.2010.  

 

III - Stru~ne i administrativno tehni~ke 
poslove za potrebe Komisije obavqa Odsek za 
dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada 
Kru{evca. 

 
IV - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada 

Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-194/2010  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
mr Desimir Pavlovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 3. stav 3. Odluke o parki-rali{tima 

("Sl. list grada Kru{evca" br. 1/2009 - pre~i{}en tekst i 
12/209) i ~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 16.12.2010. godine, donelo je 

 
R E [ E W E 

 
O IZMENI I DOPUNI RE[EWA O 

ODRE\IVAWU PARKRALI[TA NA KOJIMA SE 
PLA]A NAKNADA ZA PARKIRAWE MOTORNIH 

VOZILA 
 
I - U Re{ewu o odre|ivawu parkirali{ta na kojima se 

pla}a naknada za parkirawe motornih vozila ("Sl. list 
op{tine Kru{evac" br. 7/07 - pre~i{}en tekst) i ("Sl. 
list grada Kru{evca" br. 2/08, 11/08, 14/08, 3/2009, 4/2009, 
11/2009. 1/2010, 4/2010), Re{ewu o izmeni re{ewa o 
odre|ivawu parkirali{ta na kojima se pla}a naknada za 
parkirawe motornih vozila br. 344-975/2010 ("Sl. list 
grada Kru{evca" br. 6/2010) i Re{ewu o izmeni i dopuni 
re{ewa o odre|ivawu parkirali{ta na kojima se pla}a 
naknada za parkirawe motornih vozila br. 344-1036/2010 
("Sl. list grada Kru{evca" br. 6/2010) u stavu I: 

 
- ta~ka 25. mewa se i glasi: 
 
"25. Ul. ^olak Antina, levom stranom od Ul. Takovske 

do drugog kolskog prilaza posebnom parkirali{tu koje se 
nalazi unutar stambenog bloka koso parkirawe delom na 
kolovozu delom na trotoaru i od Ul. Kajmak~alanske do 
izlaza iz Bioskopa Kru{evac za koso parkirawe na 
trotoaru, desnom stranom od Ul. Takovske do kolskog 
prilaza hotelu "Evropa" podu`no parkirawe na kolovozu 
i ure|ena posebna parkirali{ta van kolovoza Pasa` I, 
Pasa` II i posebno parkirali{te izme|u bioskopa 
Kru{evac i "Maxi" diskonta;" 

 
- posle ta~ke 25. dodaje se nova ta~ka 25.1 koja glasi: 
 

"Ul. ^upi}eva, desnom stranom od Ul. Balkanske (JNA) 
do Ul. [umatova~ke podu`no parkirawe na kolovozu i 
levom stranom od Ul. Stanislav Bini~kog (Vlade 
Stankovi}) do Muzi~ke {kole podu`no parkirawe delom 
na kolovozu delom na trotoaru". 

 
II Postavqawe saobra}ajnih znakova izvr{iti na 

osnovu projekata saobra}ajne signalizacije, a shodno 
Pravilniku o saobra}ajnoj signalizaciji. 

 
III Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa na 

Gradskom ve}u, a parking mesta odre|ena u stavu I 
dispozitiva ovog re{ewa na trotoaru u Ul. ^olak 
Antinoj sa leve strane od Ul. Kajmak~alanske do izlaza ia 
Bioskopa Kru{evac za koso parkirawe bi}e u funkciji 
realizacijom re{ewa Odseka za stambeno-komunalne i 
imovinsko-pravne poslove br. 344-299/2010 od 12.04.2010. 
godine kojim je odre|eno pode{avawe tj. spu{tawe 
ivi~waka. 

 
IV Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada 

Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 344-1197/2010  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
mr Desimir Pavlovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 48. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list 

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

25.12.2010. godine, donelo je 
 

R E [ E W E 
 
I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o unutra{wem 

ure|ewu i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi 
grada Kru{evca br.         021-21/IV-2010 koji je 24.12.2010. 
godine donela na~elnica Gradske uprave grada Kru{evca. 

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

Kru{evca". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 021-22/2010  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
mr Desimir Pavlovi}, s.r. 
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