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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016) и чл. 19. став 1. тачка 4. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

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

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

и 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА 2020. и 2021. ГОДИНУ 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Глобална развојна политика на нивоу државе је оквир који на одређени начин усмерава 

економски и укупни развој локалне заједнице.Успешно спроведене мере фискалне политике 

и успостављање повољног пословног и инвестиционог окружења током последњих година 

омогућили су стварање чврсте основе за стабилан и одрживи раст са циљем да се 

структурним реформама успостави пословно окружење које ће омогућити: пораст страних 

инвестиција, убрзање реструктурирања привреде, стварање услова за ново запошљавање и 

повећавање продуктивности и конкурентности привреде. 

У нашем граду се после доласка више познатих страних инвеститора попут Кромберг-

Шуберта, Лидла, Татре, Непи-ја очекује наставак таквог тренда и у наредним годинама. Са 

тим у вези Град ће наставити са улагањем у изградњу потребне инфраструктуре у циљу 

привлачења нових инвестиција а самим тим и повећањем квалитета живота свих грађана 

нашег града. 

Полазећи од надлежности Града утврђених Уставом, Законом и економском политиком 

Републике Србије за 2019. годину, Скупштина Града доноси Програм развоја који обухвата: 

урбанистичко планирање; уређење грађевинског земљишта; изградњу пословног и стамбеног 

простора; изградњу комуналне инфраструктуре; неопходно усклађивање функција у 

друштвеним делатностима; очување постојећих и стварање нових вредности националне 

културе и духовности и јачање социјалне сигурности грађана. 

У припреми овог Програма остварена је сарадња са јавним предузећима, установама и 

месним заједницама чија се делатност одвија на територији града Крушевца.  

При спровођењу Програма носиоци ће се руководити принципима равноправности, 

равномерности и солидарности. 

Приоритет у реализацији имаће већ започете инвестиције и оне активности, за које се 

стекну реални услови за финансирање у областима:  

- реконструкције и изградње улица и путева, 

- основног и средњег образовања, дечије и социјалне заштите  

- економског развоја. 

- водоснабдевања и канализације 

Поред приоритета предвиђених Програмом, у реализацији ће имати приоритет и оне 

инвестиције и активности за које се обезбеде сопствена средства. 

Осим реализације планираних инвестиција и активности Програмом развоја за 2019. 

годину, могуће је реализовати и друге предложене инвестиције од стране Месних заједница 

за које постоји  инвестиционо-техничка документација, решени имовинско-правни односи, 
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обезбеђена финансијска средства за учешће и уколико се обезбеде додатна финансијска 

средства из буџета Града или уколико тренутно стање захтева хитност у реализацији .  

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 

 

ПРОГРАМ  УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

                      Програм уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину обухвата:  

  

 активности на припремању грађевинског земљишта (решавање имовинско - правних 

односа, прибављање земљишта, израда  планских и  урбанистичко -  техничких 

докумената, геодетских и других подлога и други потребни радови)  

 радове на  комуналном опремању земљишта који се односе на саобраћајне површине, 

уређење слободних површина, област јавне расвете, систем водоснабдевања и 

канализације, друге објекте комуналне инфраструктуре, као и  

 одржавање јавних и комуналних функција. 

 

 

САОБРАЋАЈНИЦЕ, УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, 

ИНФРАСТРУКТУРА, ОПРЕМАЊЕ СЛОБОДНИХ ЛОКАЦИЈА,           

ЈАВНА РАСВЕТА И ДР. 
 

ДЕО 1. Планирана буџетска средства, средства из Републике Србије и учешће 

других инвеститора 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПО СТРУКТУРИ  ПРОГРАМА 

I Инвестиције   774.108.677 

II Одржавање  383.500.000 

III Програм унапређења безбедности саобраћаја  5.818.000 

I+II+III Укупно  1.163.426.677 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

I Средства из буџета Града Крушевца  901.769.941 

II Средства из Републике Србије  185.881.736 

III Учешће других инвеститора 75.775.000 

 I+II+III Укупно  1.163.426.677 

 

ДЕО 2.  Ванредна и додатна буџетска и друга средства 

I Укупно  737.187.000 

 

УКУПНА СРЕДСТВА  (ДЕО 1 + ДЕО 2) 
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I Укупно  1.900.613.677 

 

 

ДЕО  1 

улагања из одобрених средстава буџета и планираних  

удружених додатних средстава  

 
 

 

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2019. години 

Уговорене а незавршене инвестиције одн.  завршене инвестиције чија уговорена обавеза 

плаћања прелази у 2019. годину 

   

Р.бр. Опис    Износ (РСД)  

1. Изградња Авантура парка на подручју излетишта „Јастребац“ 12.143.360 

2. Реконструкција топловодне мреже у Ул. Немањиној 7.477.508 

3. Реконструкција водоводне мреже у Ул. Немањиној 2.900.000 

 Буџет Града Крушевца     22.520.868 

 
         А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

  

 А1. Планска документација  

 

Израда планске документације, израда катастарско топографских планова, израда 

елабората геодетских радова 

Р.бр. Назив планског документа 
Износ 

(РСД) 

1. ПГР Исток 3 

45.000.000 

2. ПГР Исток 4 

3. ПГР Исток 5 

4. ПДР Центар 1 

5. ПДР Мудраковац 3 

6. ПДР Мудраковац 4 

7. ПДР Стари Аеродром фаза 2 

8. ПДР Липовац 1 

9. ПДР Колонија Југ 

10. ПДР Хајдук Вељкова север 

11. ПДР Пионирски парк 



- 6 - 

 

12. ПДР Железничка 2 

13. ПДР Железничка 3 

Укупно – буџет Града Крушевца 45.000.000 

  

 

 

 

А2. Откуп земљишта 

Решавање имовинско-правних односа, исплата накнаде за изузимање јавног 

грађевинског земљишта, набавка земљишта  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 

Новопланиране приступне саобраћајнице из Ул. Партизанских 

курира (Бријанове) и Балканске ул. и за изградњу јавне гараже иза 

НСЗ и експропријација земљишта за улицу по ПДР „Центар 2“  

20.000.000 

2. 
Приступна саобраћајница и саобраћајне површине код локације 

„COOPER TIRE“  
2.500.000 

3. Улица Франше Депереа  1.000.000 

4. Мало Головоде (Ул. Сретењска) 1.500.000 

5. Регулација Гарског потока 17.000.000 

6. Источна обилазница    2.500.000 

7. ХИ Жупа - набавка земљишта  40.000.000 

8. Саобраћајница у индустријској зони (код предузећа “Арома”)   1.500.000 

9. 
Земљиште за потребе изградње постројења за пречишћавање 

отпадних вода 
5.100.000 

10.  Дом војске - размена непокретности  7.200.000 

11. Остале локације 1.500.000 

12. 
Непотпуна експропријација земљишта - Колектор Б, Колектор Ц, 

Читлучки колектор  
1.730.000 

13. Ул. Змај Јовина  1.500.000 

Укупно – буџет Града Крушевца 103.030.000 

 

 

 

А3. Пројектна документација са услугама стручног надзора 

Израда техничке документације и вршење услуга стручног надзора  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Израда техничке документације, вршење услуга стручног надзора 

над реализацијом инвестиција  
15.000.000 

 Укупно – буџет Града Крушевца  15.000.000 

 
ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (А1+А2+А3)  

Буџет Града Крушевца  163.030.000 
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Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

Б1. Саобраћајнице   

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња Улице Каницове  10.000.000 

2. Изградња Ул. Тимочке буне (2. фаза) 15.000.000 

3. Реконструкција Ул. Станка Ђорђевића (сокак Малинићи)  у Срњу  2.000.000 

4. Реконструкција Ул. Александровачке  и Ул. капетана Коче  18.000.000 

5. Реконструкција улице у Горњем Степошу 17.780.000 

6.  Реконструкција пута у Наупару 5.250.000 

7. Реконструкција пута у насељеном месту Ћелије (засеок „Васићи“) 5.600.000 

8. Реконструкција пута у Црквини 4.700.000 

9. Реконструкција пута до цркве у насељеном месту Шашиловац   6.600.000 

10. Реконструкција пута у Белој Води 9.400.000 

11. Реконструкција улице у Малом Головоду 7.000.000 

12. Санација одрона и реконструкција пута Мала Река - Крушинце 9.600.000 

13. Реконструкција Улице Цанкареве 20.000.000 

14. Реконструкција Железничке улице  20.000.000 

15. Реконструкција улице у Читлуку  6.000.000 

16. Реконструкција Шуматовачке улице   7.800.000 

 Укупно – буџет Града Крушевца 164.730.000 

 

 

 

Б2. Инфраструктура 
 
 

Р.бр. Опис 

Износ (РСД) 

Буџет Града 

Крушевца 

Други 

инвеститори    

1. 
Изградња инфраструктуре на Новом гробљу у 

Крушевцу  
10.000.000  

2. 

Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе 

водоснабдевања сеоских насеља:  

- Изградња хидрофора Каменаре (1.200.000) 

- Изградња црпне станице Модрица (5.600.000) 

- Изградња резервоара Дворане (13.000.000) 

- Изградња резервоара Гркљане (8.400.000) 

- Изградња хидрофорских станица Гркљане  

(1.800.000) 

и др. 

30.000.000 75.775.000 
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3. Реконструкција моста у насељеном месту Сеземча  1.500.000  

4. 

Реконструкција водоводне и канализационе мреже 

на раскрсници Ул. Доситејеве, Хајдук Вељкове, 

Николе Тесле и Поручника Божидара у Крушевцу,  

као и на раскрсници Источне обилазнице и Ул. 

Милоша Обилића у Паруновцу 

8.000.000  

5.  

Реконструкција топловодне мреже на раскрсници 

Ул. Доситејеве и Ул. Ћирила и Методија (код 

„Ринга“) 

15.000.000  

6. 
Реконструкција бране у Зебици (израда бетонских 

преграда против бујица на Срндаљској реци)   
3.000.000  

7. Реконструкција моста на  путу Падеж -Крвавица  4.200.000  

8. 
Реконструкција моста на реци Кобиљци на путном 

правцу В. Головоде - Паруновац  
6.000.000  

9. Реконструкција моста у Пепељевцу  5.000.000  

  

Буџет Града 

Крушевца   
82.700.000 

  

Други 

инвеститори    
75.775.000 

  Укупно 158.475.000 

 
 
 Б3. Партерно уређење   

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Партерно уређење простора на кат. парцели. бр. 2395/2 КО Крушевац 1.000.000 

2. Реконструкција тротоара око Нове пијаце у Ул. Видовданској  4.200.000 

3. Изградња полигона на локацији ХИ „Жупа“  1.980.000 

4. Трг глумаца 1.000.000 

5. 
Изградња Дино-парка у Крушевцу (партерно уређење и 

инфраструктура) 
15.000.000 

6. 
Набавка опреме са уградњом и извођењем радова за теретану на 

отвореном у насељу Уједињене нације у Крушевцу 
2.291.073 

 Укупно - буџет Града Крушевца 25.471.073 

   
 
   

 

Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области 

опремања и уређивања грађевинског земљишта  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња инфраструктуре на  „Аеродрому Росуље“  10.000.000 

2. 

Партерно уређење за зграде намењене за решавање стамбених 

потреба избеглица у  насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2 и 

саобраћајница 

8.000.000 

 Буџет Града Крушевца   18.000.000 
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 Б5.  Инвестиције из средстава Републике Србије и Буџета Града Крушевца 

Р.бр. Опис 

Износ (РСД) 

Буџет Града 

Крушевца 

Република 

Србија 
Укупно 

1. 

Изградња новопланиране саобраћајнице са 

инфраструктуром у оквиру ПДР „Стари 

аеородром фаза 1“  (саобраћајница паралелна 

са Бруским путем) 

36.000.000 25.681.736 61.681.736 

2. 
Реконструкција Јагодњачке улице од Јасике 

до  Велике Крушевице  
 23.000.000 23.000.000 

3. 
Извођење радова на санацији клизишта у 

Великој Крушевици 
 15.000.000 15.000.000 

4. Реконструкција Улице 12. пешадијски пук  25.700.000 25.700.000 

5. 
Реконструкција Ул. Острво Вида у Новом 

насељу (саобраћајница са инфраструктуром) 
 32.500.000 32.500.000 

6. 
Реконструкција Ул. Ломинe у Новом насељу 

(саобраћајница са инфраструктуром) 
 27.500.000 27.500.000 

7. 

Реконструкција Ул. Бранка Миљковића у 

Новом насељу (саобраћајница са 

инфраструктуром) 

 36.500.000 36.500.000 

  Буџет Града Крушевца 36.000.000 

  Република Србија 185.881.736 

  Укупно 221.881.736 

 

 

 

 

 

Ц.  ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

(поправка саобраћајне инфраструктуре) 

1. 
Набавка и уградња инфраструктуре и опреме за мониторинг и 

контролу саобраћаја на територији града Крушевца  
2.800.000 

2. 
Набавка и уградња вертикалне саобраћајне сигнализације у зонама 

школа на општинским путевима 
670.000 

3. Набавка и уградња хладне пластике у зонама школа 1.378.000 

4. 
Извођење радова на постављању успоривача саобраћаја и 

припадајуће саобраћајне сигнализације 
970.000 

  Укупно - буџет Града Крушевца 5.818.000 

 

 

 
 

Д.  УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА   

   

1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                                  

 утрошак електричне енергије  45.000.000 
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 одржавање јавног осветљења 12.000.000 

2. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

65.000.000 

3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА    

 

Редовно и зимско одржавање и ревитализација улица и путева,  

одржавање саобраћајне сигнализације и опреме, одржавање пружних 

прелаза и семафора на територији града Крушевца 

247.300.000 

4. УТРОШАК ВОДЕ НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА И ФОНТАНАМА  2.200.000 

5. 
УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
12.000.000 

 Укупно - Буџет Града Крушевца   383.500.000 

 

 

 

 

 

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Буџет Града Крушевца)   

   

1. 
Инвестиције пренете из претходне године на реализацију  

у 2019. год. 
22.520.868 

2. А. Припремање грађевинског земљишта 163.030.000 

3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б2+Б3+Б4+Б5) 326.901.073 

 Б1. Саобраћајнице 164.730.000 

 Б2. Инфраструктура (Буџет Града) 82.700.000 

 Б3. Партерно уређење  25.471.073 

 
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области 

опремања и уређивања грађевинског земљишта 
18.000.000 

 
Б5. Инвестиције из средстава Буџета Града и Републике Србије 

(Буџет Града) 
36.000.000 

4. Ц. Програм унапређења безбедности саобраћаја  5.818.000 

5. Д. Улагања у текуће функције одржавања (Буџет Града) 383.500.000 

 
  

 Буџет Града Крушевца (1+2+3+4+5)  901.769.941 

 Република Србија  185.881.736 

 Други  инвеститори   75.775.000 
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ДЕО  2 

улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 

 

 

 

Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке 

документације и претежно решених имовинских односа, а зависиће од нивоа 

обезбеђених посебних додатних буџетских и других средстава. 

 

 
              А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

А1. Планска и пројектна документација  

Прибављање пројектне документације 

Р.бр.  Износ (РСД) 

1. 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога 

и израда пројектне документације 
5.000.000 

Укупно 5.000.000 

 

Планска документација 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Измена ПДР Стари аеродром фаза 1 у делу подблока А2 у 

Крушевцу 

20.000.000 

2. ПДР Шумице 1 

3. ПДР Шумице 2 

4. ПДР  Бивоље 1 

5. ПДР  Бивоље 2 

6. ПДР  Липовац 2 

7. ПДР  Липовац 3 

8. ПДР  Мудраковац 2 

9. ПДР  Мудраковац 5 

10. ПДР  Источна обилазница- југ 

11. ПДР Марко Орловић 

Укупно 20.000.000 

 

 

             А2. Откуп земљишта 

Р.бр.  Износ (РСД) 

1. Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде  7.000.000 

Укупно 7.000.000 
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              Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

               Б1. Саобраћајнице 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Реконструкција Ломине улице од Улице Видовданске до 

Улице Душанове 
18.000.000 

2. Реконструкција Ул. сликара Миловановића  12.000.000 

3. 
Изградња приступне саобраћајнице  и саобраћајних површина 

код  локације „COOPER TIRE“  
14.800.000 

4. Реконструкција пута у Петини  7.440.000 

5. 
Ревитализација путног правца Наупаре- Витановац - Јабланица 

-Бруски пут (МЗ Витановац)  
12.000.000 

6. 
Изградња паркинга иза вишепородичних објеката у Таковској 

улици 
16.500.000 

7. Реконструкција пута  Станци - Ловци - Здравиње  18.000.000 

8. Реконструкција Улице Новака Новака у Липовцу 15.000.000 

9. Реконструкција путног правца Пољаци - Петина (МЗ Дворане) 10.000.000 

10. Изградња Ул. Ђ. Ћурчије у  Мудраковцу (МЗ Мудраковац) 9.400.000 

11. Изградња пута у Суваји (МЗ Мајдево) 14.000.000 

12. Реконструкција  Ул. поручника Божидара у Крушевцу 6.000.000 

13. Реконструкција  Ул. хајдук Вељкове у Крушевцу 12.000.000 

14. 

Реконструкција раскрснице Ул. Доситејеве, Хајдук Вељкове, 

Николе Тесле и Поручника Божидара у Крушевцу (код 

„Конака“) (изградња кружног тока) 

18.000.000 

15. 
Реконструкција раскрснице Ул. Доситејеве и Ул. Ћирила и 

Методија (изградња кружног тока код „Ринга“) 
18.000.000 

16. 
Реконструкција раскрснице Источне обилазнице и Ул. 

Милоша Обилића у Паруновцу (изградња кружног тока) 
18.000.000 

17. 
Реконструкција раскрснице Ул. Незнаног јунака и 

Аеродромске у Мудраковцу (изградња кружног тока) 
18.000.000 

18. Реконструкција пута у Росичком крају  2.000.000 

19. 
Довршетак радова на санирању клизишта на општинском путу 

у Позлати  
1.800.000 

Укупно 240.940.000 

 

 

 
Б2. Инфраструктура 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

                        

1. 

Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним 

каналом до реке Пепељуше (МЗ Жабаре) 
5.000.000 

2. Санација клизишта у Себечевцу 24.950.000 

3. Изградња моста на Мешевачком потоку (МЗ Жабаре) 4.200.000 

4.  Изградња атмосферске канализација у Ул. Расинској  7.000.000 

Укупно 41.150.000 
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Б3. Партерно уређење  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Реконструкција Трга Косовских јунака 30.000.000 

2. Партерно уређење дела Трга младих у Крушевцу 2.000.000 

3. 
Изградња пешачке стазе од Ул. Колубарске битке до Парка 

Багдала (МЗ Веселин Николић) 
5.640.000 

4. Изградња игралишта у Вучаку (МЗ Пепељевац)   2.500.000 

5. 
Уређење оштећене пешачке стазе од цркве према 

Ул.Милетине Буне (МЗ Уједињене Нације) 
354.000 

6. 
Уређење слободних површина у зони Улице сликара 

Миловановића  
18.000.000 

7. Изградња терена за боћање у парку Багдала 400.000 

8. Асфалтирање игралишта у насељеном месту Мали Купци 600.000 

9. Реконструкција тротоара око Нове пијаце у Ул. Душановој 3.603.000 

Укупно 63.097.000 

 

 

 

          Б4. Изградња (реконструкција, санација)  улица, путева, мостова; партерно 

уређење, јавна расвета, други  радови 

Опис 
Износ (РСД) 

360.000.000 

Асфалтирање пута у Бовну у потезу Жуте Баре (МЗ Бован)  

Асфалтирање пута Пасјак - Мали Шиљеговац (МЗ Бован) - од центра села 

у дужини од око 1000м 

Изградња кружног тока између Ул. Косовске, Достојевског, Лава Толстоја 

(Божидара Коловића) (МЗ Багдала и МЗ Расадник) 

Изградња кружног тока између Ул. Радивоја Увалића, Иве Андрића и Лазе 

Костића (МЗ Багдала) 

Изградња улица у насељу Багдала 3 (део Улице Командира Санде, 

Светомира Митића, неименована изнад Мојковачке улице), Изградња 

улица у насељу Багдала 4 (Јанка Гагића, Николе Вилимоновић, Јеремије 

Живановић, Авалска и Милића од Мачве), Изградња приступне 

саобраћајнице са комплетном инфраструктуром од Ул. Косовске битке до 

цркве Св. Ђорђа (МЗ Багдала) 

Проширење мреже јавне расвете (ул. Јеремије Живановић, Николе 

Вилимоновић, угао ул. Трише Кацлеровића и Аврама Петровића) 

Завршетак започетих радова са учешћем грађана у улицама: Милорада 

Васиљевића,  Момира Петровића (МЗ Бивоље) 

Наставак асфалтирања улице Трибалске (МЗ Бивоље) 

Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос: Буковачка, 

Ивана Лукомског, Радета Павловића (МЗ Бивоље)  

Асфалтирање неасфалтираног дела улице Василија Миловановића до 

улице Саве Милошевића (МЗ Бивоље) 

Асфалтирање неасфалтираног дела улице Краља Уроша (МЗ Бивоље) 

Уређење и чишћење Кошијског потока (МЗ Бивоље) 

Асфалтирање пута у дужини од 400 м уз учешће грађана (МЗ Беласица) 
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Изградња спортског терена у школском дворишту у Беласици (МЗ 

Беласица) 

Асфалтирање сеоских путева у дужини од три километра (МЗ Бела Вода) 

Асвалтирање сеоских путева у В.Купцима у дужини од 3000 метара (МЗ 

Велики Купци) 

Асфалтирање сеоских путева у В.Купцима (Минићи и Мијатовићи) (МЗ 

Велики Купци) 

Асфалтирање општинског пута Себечевац-Дољане у дужини од 380 

метара уз учешће грађана (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање сеоских путева у насељеном месту Мали Купци засеок река 

Дишковићи и Брдо (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање пута „Аксентијевићи - Судимци“ у нас. месту В. Гркљане 

(МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање раскрсница у Себечевцу - пут који води према цркви и 

гробљу и пут према Доњем Ступњу - (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање путних праваца: „Богићевићи, Страна“ у укупној дужини 

1000м, Уређење путне инфраструктуре: „Пут за Кузманци, пут за Рујник, 

Арнауташи, Бојинце, Матејићи, путе за Доње Весиће, пут за Ровине, до 

Минића  и др“  уз учешће грађана у укупној дужини 3150м 

Ревитализација асфалтираних праваца из самодоприноса  (МЗ Велики 

Шиљеговац) 

Мост на Рибарској реци у улици поред здравствене станице  

Уређење речних корита Рибарске и Срндаљске реке, као и осталих 

водотокова на територији Месне заједнице (МЗ Велики Шиљеговац) 

Реконструкција улице Колубарске битке (МЗ Веселин Николић) 

Уређење улице код ОШ „Драгомир Марковић“ 

Уређење Улице Трг костурница  

Уређење Трга костурница 

Асфалтирање путева у Шогољу и Витановцу удруженим  средствима 

грађана и средствима из буџета (МЗ Витановац) 

Санација мостова у насељеном месту Буци мост на Ломничкој реци иза 

МЗ и 

моста на Ломничкој реци - за скретање код домаћинства Саше Петровића 

(МЗ Велика Ломница) 

Асфалтирање пута Церова - Александровачки пут 1200м (МЗ Гари) 

Реконструкција асфалтног (општинског) пута од Гари до школе у Церови 

(МЗ Гари) 

Асфалтирање пута Церова - Мешево 1600м (МЗ Гари) 

Изградња Улице 21.новембра и дела Дулетове улице - 1200м (МЗ Гари) 

Наставак изградње пешачке стазе кроз Гаглово и засеок Ново село поред 

државног пута, са решавањем проблема отицања атмосферских вода (МЗ 

Гаглово) 

Реконструкција преосталог дела асфалтног пута у Малом Шиљеговцу (МЗ 

Гаглово) 

Асвалтирање неуређеног дела прилазног пута према цркви Св.Јован у 

Гаглову (МЗ Гаглово) 

Асфалтирање пута  у Доњој мали (ул.Деспота Стефана)  у дужини од 350 

метара  (МЗ Глободер) 

Асфалтирање улица у Липовици у дужини од 120м код домаћинства 

Мајдевац Славољуба (МЗ Глободер) 
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Асфалтирање платоа испред Дома културе, амбуланте и апотеке (МЗ 

Глободер) 

Изградња расвете  на спортском терену код записа и основне школе у 

Глободеру (МЗ Глободер)  

Асфалтирање пута у Шаврану (МЗ Горњи Степош) 

Асфалтирање Улице кнеза Лазара у Шаврану (МЗ Горњи Степош) 

Асфалтирање пута у Горњем Степошу (МЗ Горњи Степош) 

Уређење плаже поред реке Расине (МЗ Горњи Степош) 

Регулација Одетског потока у Г.Степошу (МЗ Горњи Степош) 

Асфалтирање пута Ловци - Кобиље - Дворане, кроз село Ловци, уз учешће 

грађана - 2920м (МЗ Дворане) 

Асвалтирање пута до сеоског гробља у Дворану - 800 метара 

Асвалтирање пута у селу Пољаци до цркве Св.Оци - 900 метара 

Асвалтирање пута у Дворану уз учешће мештана - 750 метара (МЗ 

Дворане) 

Асфалтирање Ул. Дунавске,  Ђакове буне, Ранка Тајсића  (МЗ Дедина) 

Асфалтирање Ул. Учитељске (три улице поред комбината) уз учешће 

грађана 

(МЗ Дедина) 

Уређење улица са изградњом паркинг простора (Босанска, Љубе 

Давидовића, Балканска преко пута касарне), изградња дела тротоара у Ул. 

Балканској од ОШ „Јован Поповић“ до Ул. Чупићеве (МЗ Деспот Стефан 

Лазаревић) 

Асфалтирање главног сеоског пута у старом делу насеља Липовац (према 

игралишту и цркви)  (МЗ Доњи Степош) 

Асфалтирање Улице хероја Милана Тепића у новом делу насеља Липовац 

(МЗ Доњи Степош) 

Изградња тротоара поред регионалног пута кроз насељена места Липовац 

и Доњи Степош (МЗ Доњи Степош) 

Проширење мреже јавне расвете у Доњем Степошу и Липовцу (МЗ Доњи 

Степош) 

Асфалтирање Улице Милијана Тошковића у насељеном месту Липовац - 

450м (МЗ Доњи Степош) 

Асфалтирање Улице Војводе Мишића и изградња тротоара (МЗ Доња 

Пакашница) 

Асфалтирање  свих неасфалтираних улица где је рађена канализација -

1200м (МЗ Доња Пакашница) 

Пресвлачење асфалтом Липљанске улице (МЗ Доња Пакашница) 

Наставак каналисања Гарског потока  (МЗ Доња Пакашница) 

Изградња тротоара поред регионалног пута кроз насељено место Ђунис 

(МЗ Ђунис) 

Асфалтирање путева у Ђунису у засеоку поред Рибарске реке и поред 

домаћинства Ивић Зорана (МЗ Ђунис) 

Асфалтирање пута кроз насељено место Јошје у засеоку Буђевац и 

Пањковац  

Санација речног корита Рибарске реке кроз Ђунис (МЗ Ђунис) 

Асфалтирање путних праваца „Стојадиновићи“- 500м и „Ђелићи“- 400м 

(МЗ Здравиње) 

Асфалтирање пута Чолићи у Жабару и Симићи у Треботину (МЗ Жабаре) 

Уређење пута Треботин - Мачковац (МЗ Жабаре)  

Изградња летње позорнице поред реке Западне Мораве (МЗ Јасика) 
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Асфалтирање Шумадијске улице, 14. октобра, Моравске(МЗ Јасика) 

Постављање осветљења на игралишту у ОШ „С. Бинички“ Јасика (МЗ 

Јасика) 

Асфалтирање путног правца Марковићи у Каонику - 150м  уз учешће 

грађана                 (МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца Радојковићи у Каонику - 520м уз учешће 

грађана                 (МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца „Дабицки сокак“ - 300м уз учешће грађана                 

(МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца Вељковићи у Каонику уз учешће грађана - 

360м  (МЗ Каоник) 

Наставак асфалтирања путног правца Гајићи  у Каонику - 900м   (МЗ 

Каоник) 

Асфалтирање путног правца „Микрон“ уз учешће грађана - 150м  (МЗ 

Каоник) 

Чишћење и проширење корита Рибарске реке (МЗ Каоник) 

Асфалтирање Ул. Браће Мусић (МЗ Капиџија) 

Изградња тротоара у Капиџијској улици (МЗ Капиџија)  

Изградња моста у Ул. Петра Добровића (МЗ Капиџија) 

Асфалтирање Улице Петар Ичка (МЗ Капиџија) 

Изградња пута Каменаре - Парцане - 2000м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута од центра до школе у Каменару уз учешће грађана -                 

400м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у засеоку „Новаковићи“ у Каменару уз учешће грађана                 

- 450м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у засеоку Радивојевићи - Вукићевићи  уз учешће 

грађана                 - 700м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање дела пута Љубава - Каменаре -700м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање улице у засеоку „Здравковићи“ у Брајковцу уз учешће 

грађана                 - 450м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у Брајковцу до цркве - 300м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у Брајковцу у засеоку „Јоксић“ уз учешће грађана - 

400м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у Коморану  Коморане - Лазаревац - 1500м (МЗ 

Коњух)  

Изградња терена за мале спортове у Коморану (МЗ Коњух) 

Наставак реконструкције путног правца Срње - Крвавица (МЗ Крвавица) 

Уређење платоа испред Дома културе у Кукљину (МЗ Кукљин) 

Асфалтирање улица:  Животија Ристића, учитеља Гмитра, Милутина 

Јевтића  (МЗ Кукљин) 

Изградња улица у МЗ Лазарица: Браће Рајт, Краља Петра Првог, 

Реконструкција раскрснице Ул. Петра Добрњца и Краља Петра Првог   

Изградња  улица у МЗ Лазарица: Јефимијина, Филипа Вишњића, Ивана 

Крилова, Градачка, Косовке девојке, Страхиње Поповића, Доктора Ерића, 

Добрија Димитријевића, Леополда Аржишника, Милана Вулића, Владе 

Тодоровића, Мачковачке, Глободерске, Пепељевачке (део улице) 

Улица Алексе Ненадовића у МЗ Лазарица уз учешће грађана  

Изградња тротоара у  Ул.Срђана Родића, Михајла Јевтића (са парне 

стране)  

Изградња тротоара у  Ул. Моравској 

Уређење зелених површина између Ул. Петра Добрњца и Краља Петра 
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Првог, уређење слободне површине на раскрсници Краља Петра Првог и 

Серафима Неготинца  (МЗ Лазарица) 

Реконструкција уличне расвете у Ул.Стевана Првовенчаног, замена 

дрвених стубова бетонским, исправљање стубова, као и постављање  

уличне расвете  у споредној саобраћајници у Јефиминијој улици (МЗ 

Лазарица) 

Асфалтирање пута у засеоку „Трмчарци-Ружићи-Рашковићи“ до месног 

гробља у Лазаревцу (МЗ Лазаревац) 

Пресвлачење асфалтом пута Лазаревац - Коњух (МЗ Лазаревац)  

Асфалтирање засеока Николићи, засеока Ђокићи, засеока Миљковићи                               

(МЗ Мачковац) 

Реконструкција и санација пута на „првом брду“ - 450м (МЗ Мачковац) 

Асфалтирање Улице Љубисава Марића Бисе до цркве „Св. Илија“ (МЗ 

Макрешане) 

Ревитализација Ул. Молерове (МЗ Макрешане) 

Изградња пешачке стазе од пута за фабрику воде до цркве „Св. Петка“ 

(МЗ Мајдево) 

Санација постојећих клизишта (МЗ Мала Река) 

Асфалтирање пута Мала Река - Рлица (МЗ Мала Река) 

Израда бетонских преграда против бујица на Срндаљској реци - Велико 

Крушинце (МЗ Мала Река)  

Ул. Расинска: асфалтирање тротоара 1000м, реконструкција водоводне 

мреже 400м (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање Ул.партијарха Спиридона, 150м (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање Ул. Николаја II Романова, 200м (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање Ул.Трмчарске уз учешће грађана, 300м (МЗ Мало Головоде) 

Изградња игралишта за децу у Ул. Кнеза Милоша (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање дела путног правца Мешево- Жабаре - Доњи Ступањ - 

Горњи Ступањ - Трнавци, 3300м (МЗ Мешево) 

Наставак асфалтирања пута Мешево - Шавране, 2700м (МЗ Мешево) 

Проширење мреже јавне расвете у Мешеву и Дољану  (МЗ Мешево) 

Изградња улица у МЗ Мудраковац: Нине Стефановић (Велућка), Бранка 

Илића (Сретена Стојановића), Раке Љутовца, Вишеградске, Коњушке, 

Надежде Петровић - наставак, Плочничке, Расинска - део  од Ђорђа 

Ћурчије до Сретена Стојановића, Зорана Пилота, Врњачка, Поп Љубина, 

улице из Ул. Жртава фашизма (Соколска, Извиђачка и Симе Матавуља) 

Изградња дечјег игралишта на кат.парц. бр. 701 КО Мудраковац  (МЗ 

Мудраковац) 

Решавање одвођења атмосферских вода у Ул. старца Вујадина уз учешће 

грађана  

(МЗ Мудраковац) 

Асфалтирање споредних улица у Модрици, 5000м  (МЗ Модрица) 

Изградња три јазна моста на Реци Бистрици (МЗ Модрица) 

Асфалтирање Улице кнеза Вука уз учешће грађана (МЗ Паруновац) 

Асфалтирање Улице Љубомира Мандића  (Петра Јокића) (МЗ Паруновац) 

Асфалтирање Улице краља Радослава (МЗ Паруновац)  

Уређење спортских терена у Паруновцу (МЗ Паруновац) 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Падежу (МЗ Падеж) 

Пресвлачење асфалтом дела пута Падеж - Глобаре и асфалтирање пута до 

школе у насељеном месту Глобаре (МЗ Падеж) 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Вратару (МЗ Падеж) 
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Пресвлачење асфалтом локалног пута кроз насељено место Вратаре (МЗ 

Падеж) 

Асфалтирање пута Падеж – Крвавица  (МЗ Падеж) 

Наставак асфалтирања пута до цркве Св. Петка и Св. Пантелејмон у 

Вучаку (МЗ Пепељевац)  

Асфалтирање Ул. Шумадијске (пут до гробља) у Пепељевцу (МЗ 

Пепељевац) 

Асфалтирање главне улице у Лукавцу (пут до Церове) (МЗ Пепељевац) 

Асфалтирање улица: Јохана Пристела, Гајтанска, Раданска,  другог дела 

Драгушке. (МЗ Прва) 

Реконструкција тротоара у следећим улицама: Варшавска од бр.1 до бр.34, 

Петра Кочића од бр.1 до бр.51, Ранкеова (целом дужином) (МЗ Прва) 

Реконструкција тротоара и поплочавање  платоа у Ул.Душановој и 

Роденовој (испред зграде МЗ) -  уз учешће МЗ (МЗ Прва) 

Уређење  зелене површине и постављање мобилијара поред спортског 

терена за мале спортове у Ул. Петра Кочића (МЗ Прва) 

Асфалтирање  прилаза зградама у ул.Душановој (нови назив) испред 

зграде  124,126,128 и 130, уређење паркинг простора  испред зграде 124 и 

128 и уређење зелених површина и поплочавање код поменутих зграда. 

(МЗ Прва) 

Партерно уређење слободног простора у улици Петра Кочића  (МЗ Прва) 

Ревитализација дела лице Александра Флеминга од Ул. Душанове до 

Булевара Николе Пашића (МЗ Прва) 

Изградња кружног тока на раскрници Ул. Косовске, Ул. Достојевског, 

Лава Толстоја (Божидара Коловића)  (МЗ Расадник и МЗ Багдала) 

Асфалтирање прилаза и простора око гаража у Расаднику 1 (МЗ Расадник) 

Уређење пешачке стазе у насељу Расадник 2 (МЗ Расадник) 

Уређење пешачке стазе од стамбеног насеља Расадник 2 до меморијалног 

комплекса Слободиште (МЗ Расадник) 

Изградња путног правца на кат.парц. бр. 5281 КО Рибаре  

Реконструкција општинског пута Рибаре-Зубовац-Росица 

Реконструкција и асфалтирање пута ка насељу Самар - од регионалног 

пута до насеља Самар - 1300м  

Санација мостова на Рибарској реци 

Изградња пута Рибаре - Срндаље (МЗ Рибаре)  

Изградња и санација пута Велико Крушинце - Рибаре - Јаковље  (МЗ Рибаре) 

Асфалтирање улице према домаћинствима Николић и Прокић у Црквини 

уз учешће мештана - 250м (МЗ Сушица) 

Асфалтирање локалних путева у насељеним местима Позлата и Сушица - 

1500м,  (МЗ Сушица) 

Санација ограде моста у горњем делу Сушице (МЗ Сушица) 

Асфалтирање пута Текије-Дедина (МЗ Текије) 

Асфалтирање пута према школи -1000м (МЗ Текије) 

Асвалтирање пута у потезу званом Бубан -100м (МЗ Текије)  

Санација моста у Слатини (МЗ Трмчаре) 

Асфалтирање локалних путева уз учешће грађана (МЗ Трмчаре) 

Асфалтирање пута до школе „Кнез Лазар“   (МЗ Ћелије) 

Асфалтирање пута од Набрђа до домаћинства Живковић (МЗ Ћелије) 

Уређење Гарског потока (МЗ Уједињене нације) 

Изградња саобраћајница у стамбеном насељу „Пањевац“: Божидара 

Станковића (Звечанска), Приштинска (МЗ Уједињене нације) 
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Асвалтирање Улице Наде Павловић (Јанка Катића) (МЗ Уједињене нације) 

Асвалтирање  улице Милена Петровића (Јаше Игњатовића) (МЗ 

Уједињене нације) 

Изградња прелаза преко Вучачког потока у Улици Читлучкој (МЗ 

Уједињене нације)  

Постављање уличне расвете на пешачкој стази  између улица 

Хиландарске, Драгомира Љубисављевића и делу Приштинске (МЗ 

Уједињене нације) 

Реконструкција Багдалске улице (МЗ Цар Лазар) 

Реконструкција степеништа које спаја Ул. Змај Јовину и Балшићеву 

Уређење споредне улице  (Ул.Цара Лазара бр.124) 

Реконструкција Улице Рличке, Домантијеве, Гетеове, Балзакове и 

Бајронове  и дела Улице  војводе Путника испред броја 61а,б,ц,д,е (слепа 

улица) (МЗ Цар Лазар) 

Асфалтирање Магличке улице (МЗ Центар) 

Завршетак асфалтирања Ул. Копаоничких жртава (МЗ Центар) 

Уређење паркинга у Ул. Василија Великог (између  бр. 1 и бр. 3) (МЗ 

Центар) 

Асфалтирање дела Ул. Синђелићеве (МЗ Центар) 

Асфалтирање Ул. Омладинске - 400м (МЗ Читлук) 

Асфалтирање пута до гробља у Читлуку - 400м (МЗ Читлук) 

Асфалтирање Ул. Поп Маринка у Читлуку - 450м (МЗ Читлук) 

Асфалтирање споредне улице у Кошевима - 150м (МЗ Читлук) 

Асфалтирање засеока „Бургићи“ у Кошевима - 600м (МЗ Читлук)                

Асфалтирање пута до гробља на Беговом Брду - 450м (МЗ Читлук)               

Пресвлачење асфалта у Ул. Милоја Закића и 29. новембра (МЗ Читлук) 

Изградња потпорног зида у центру Шанца - 50м (МЗ Шанац) 

Асвалтирање пута према скели - 250м (МЗ Шанац) 

Уређење платоа испред сеоске чесме “Пчела” (МЗ Шанац) 

Укупно 360.000.000 

 

 

 

 

 

 

Рекапитулација 

А. Припремање грађевинског земљишта 32.000.000 

Б. Опремање грађевинског земљишта 705.187.000 

Б1. Саобраћајнице 240.940.000 

Б2. Инфраструктура 41.150.000 

Б3. Партерно уређење  63.097.000 

Б4. Изградња (реконструкција, санација)  улица, путева, мостова; 

партерно уређење, јавна расвета, други  радови 
360.000.000 

Укупно (А+Б)  737.187.000 
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ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ 

 

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
      

            А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

А1. Пројектна документација, геодетске услуге и др.  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Прибављање потребне документације за релизацију пројекта 

прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца 
1.000.000 

2.  
Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења одвођења и 

пречишћавања отпадних вода 
500.000 

3. 

Израда студије процене стања постојећег водоводног система на 

територији градског насеља Крушевац са приградским насељем 

Читлук 

500.000 

4. 
Израда техничке документације за увођење ГИС технологије у 

водоводни систем 
500.000 

5. 
Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара 

Јасика 
600.000 

6. 
Израда техничке документације за прилазни пут до Постројења за 

пречишћавање отпадних вода 
2.000.000 

 Укупно    5.100.000 

   

   

          А2. Откуп земљишта 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Решавање имовинско-правних односа на трасама колектора ЛОТ2 и 

ППОВ  
1.500.000 

 Укупно    1.500.000 

                              

           

  Б.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

  

            

            I   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  

  

 

Р.бр

. 
Капитална улагања Износ (РСД) 

1. 
Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, 

Каменаре, Коморане, Лазаревац, Глобаре 
10.000.000 

2. Изградња црпне станице Дворане 5.500.000 

3. Изградња резервоара Петина 12.500.000 
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4. 
Изградња секундарне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, 

Ловци 
2.000.000 

5. Изградња резервоара Липовац 11.075.000 

6. Изградња црпне станице Гркљане 1.000.000 

7. Изградња магистралног цевовода Велика Ломница 3.000.000 

8. Изградња резервоара Ломница 9.800.000 

9. Изградња резервоара Буци 8.000.000 

10. Изградња црпне станице Ломница 4.200.000 

11. Изградња црпне станице Буци 4.200.000 

12. Изградња црпне станице Коњух 4.500.000 

 
Укупно   75.775.000 

 

               

 
Р.бр

. 
Инвестиције Износ (РСД) 

1. Реконструкција водоводне мреже у ул. Железничкој 6.900.000 

2. Реконструкција водоводне мреже у ул. Цанкаревој 6.800.000 

3. Реконструкција водоводне мреже у ул. Станислава Закића 6.400.000 

4. Реконструкција водоводне мреже у Читлуку I фаза 10.000.000 

5. Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза 1.000.000 

6. 
Реконструкција потисног цевовода за водоводни систем насеља 

Ћелије 
1.000.000 

7. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним 

системом Срње 
10.000.000 

8. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом 

Мачковац, Глободер,  Срње 
8.000.000 

9. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом 

Бован, Станци, Пасјак  
11.000.000 

10. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом 

Пепељевац, Жабаре 
11.000.000 

11. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању регионалним 

системом водоснабдевања 
500.000 

 Укупно 72.600.000 

 

             II   КАНАЛИЗАЦИЈА 

Р.бр

. 
Капитална улагања Износ (РСД) 

1. 
Извођење радова на групи колектора за прикупљање отпадних вода 

ЛОТ2 
100.000.000 

2. Израда техничке документације и извођење радова ППОВ 1.175.000.000 

 
Укупно   1.275.000.000 
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Р.бр

. 
Инвестиције Износ (РСД) 

1. 
Спајање фекалне канализације из Ул. Веце Корчагина са Кошијским 

колектором у ул Мирка Цветковића 
500.000 

2. 
Изградња - повезивање фекалне канализације у Ул. Сликара 

Миловановића 
1.500.000 

3. 
Изградња дела фекалне канализације у Ул. Луке Ивановића (од 

Медицинске школе) до Трга Костурница 
1.300.000 

4. Изградња фекалне канализације у Липовцу 16.700.000 

5.  Изградња дела фекалне канализације у насељу Дедина 2.000.000 

6. Реконструкција црпне станице Пањевац 3.500.000 

7. Изградња дела фекалне канализације у Пакашници 7.800.000 

 Укупно 33.300.000 

 

            III  ОСТАЛО 
Р.бр

. 
Инвестиције Износ (РСД) 

1. 
Реконструкција водоводне и канализационе мреже на раскрници ул. 

Доситејеве и ул. Ћирила и Методија (код трга Костурница) 
200.000 

2. Технички надзор на изградњи колектора ЛОТ 2 200.000 

3. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1 400.000 

4. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 2 1.500.000 

5.  
Услуга консултанског надзора на изградњи Постројења за 

пречишћавање отпадних вода 
1.000.000 

6. Изградња магистралног цевовода на локацији Стари аеродром 4.800.000 

7. Изградња водоводног система за Аеродром Росуље 3.000.000 

 Укупно 11.100.000 

 

 

 

„ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“ КРУШЕВАЦ 
 

Р.бр

. 
Опис Износ (РСД) 

1. 
Израда техничке документације за уређење гробне парцеле XXXIV 

на Новом гробљу и уређење дела исте 
   1.400.000 

2. Уређење саобраћајнице до унутрашњег тела депоније Срње 3.000.000 

3. Довођење воде на депонију Срње  5.000.000 

4. Подземни контејнери  900.000 

 Укупно 10.300.000 
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„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ“ ЈП 
 

Паркирање 

Опис Износ (РСД) 

Монтажа монтажно - демонтажне конструкције „Фаст парк“ (спратности 

П+1) и опремање гараже дониране Граду Крушевцу 
16.500.000 

Набавка монтажно - демонтажне конструкције једноетажног паркинга 5.950.000 

Укупно 22.450.000            

 

 

 

 

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 
 

Опис Износ (РСД) 

Набавка предизолованих цеви и елемената за изградњу топловода за 

повезивање топлане и будуће енергане на био-масу 

 

74.000.000 

 

Ремонт котлова у ЦТИ 39.000.000 

Замена магистралног топловода ДН-500 (главна магистрала) 10.000.000 

Грађевински радови на топловодној мрежи 2.500.000 

Укупно 125.500.000 
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ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" 
План капиталних улагања у периоду 2019-2021 

 

 

 
Пр

ио

ри

те

т 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Год. 

поч. 

фин. 

проје

кта 

Год. 

зав 

фин. 

проје

кта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Реализова

но 

закључно 

са 

31.12.2018 

претходне 

године 

Структу

ра 

финанси

рања 

Износ 

према 

 извору 

финансира

ња 

2019. 

план                      

(текућа 

година) 

2020. 

план                              

(текућа +1 

година) 

2021. 

план                            

(текућа 

+2 

године) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Извођење 

радова на 

групи 

колектора за 

прикупљање 

отпадних вода 

ЛОТ2 
 

2017. 2019. 800.000.000      600.000.000      Соп.сред

ства 

    

    Поз.средс
тва 

800.000.000      100.000.000        

    Средства 
Буџета   

    

    Остало     

2. Израда 

техничке 

документаци

је и 

извођење 

радова 

ППОВ 

 

2017. 2019. 1.725.000.000      450.000.000      Соп.сред
ства 

    

    Позајмље

на 
средства 

1.725.000.000      1.175.000.000      100.000.000       

    Средства 

Буџета   

    

    Остало     

3. Изградња 

водоводне 

мреже у 

сеоским 

насељима 

Коњух, 

Љубава, 

Каменаре, 

Коморане, 

Лазаревац, 

Глобаре 

 

2017. 2019. 63.000.000      53.000.000      Соп.сред

ства 

30.000.000         

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 

Буџета  

8.000.000         

    Остало 25.000.000      10.000.000        

4. Изградња 

хидрофора 

Каменаре 

 

2019. 2019. 1.200.000       Соп.сред

ства 

    

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

1.200.000      1.200.000        

    Остало     

5. Изградња 

магистрално

г цевовода - 

Дворане-

2016. 2020. 48.000.000       Соп.сред
ства 

24.000.000       24.000.000       

    Позајмље
на 

средства 
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Здравиње  

 

    Средства 

Буџета   

    

    Остало 24.000.000       24.000.000       

6. Изградња 

црпне 

станице 

Модрица 

 

2019. 2019. 5.600.000       Соп.сред

ства 

    

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

5.600.000 5.600.000   

    Остало     

7. Изградња 

резервоара 

Дворане 

 

2019. 2019. 13.000.000       Соп.сред
ства 

    

    Позајмље
на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

13.000.000      13.000.000        

    Остало     

8. Изградња 

црпне 

станице 

Дворане 

 

2019. 2019. 5.500.000       Соп.сред

ства 

5.500.000      5.500.000        

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

    

    Остало     

9. Изградња 

резервоара 

Петина 

 

2019. 2019. 12.500.000       Соп.сред

ства 

6.250.000      6.250.000        

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

    

    Остало 6.250.000      6.250.000        

10. Изградња 

секундарне 

мреже у 

насељима 

Дворане, 

Петина, 

Пољаци, 

Ловци 

 

2016. 2020. 3.000.000       Соп.сред

ства 

    

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

    

    Остало 3.000.000      2.000.000      1.000.000       

11. Изградња 

црпне 

станице 

Петина 

 

2020. 2020. 5.500.000       Соп.сред
ства 

    

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

5.500.000       5.500.000       

    Остало     

12. Изградња 

резервоара 

2020. 2020. 13.000.000       Соп.сред

ства 

6.500.000       6.500.000       
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Пољаци 

 

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

    

    Остало 6.500.000       6.500.000       

13. Изградња 

хидрофора 

Пољаци 

 

2020. 2020. 900.000       Соп.сред

ства 

    

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

900.000       900.000       

    Остало     

14. Изградња 

резервоара 

Липовац 

 

2010. 2018. 204.647.872       Соп.сред
ства 

5.075.000      5.075.000        

    Позајмље
на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

6.000.000      6.000.000        

    Остало     

15. Изградња 

резервоара 

Гркљане 

 

2019. 2019. 8.400.000       Соп.сред

ства 

    

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

8.400.000      8.400.000        

    Остало     

16. Изградња 

црпне 

станице 

Гркљане 

 

2018. 2019. 4.200.000      3.200.000      Соп.сред

ства 

4.200.000      1.000.000        

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

    

    Остало     

17. Изградња 

магистрално

г цевовода 

Велика 

Ломница  

 

2018. 2019. 29.000.000      26.000.000      Соп.сред
ства 

4.500.000      1.500.000        

    Позајмље
на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

10.000.000         

    Остало 14.500.000      1.500.000        

18. Изградња 

резервоара 

Ломница  

 

2019. 2019. 9.800.000       Соп.сред

ства 

4.900.000      4.900.000        

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

    

    Остало 4.900.000      4.900.000        
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19. Изградња 

резервоара 

Буци 

 

2019. 2019. 8.000.000       Соп.сред

ства 

4.000.000      4.000.000        

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

    

    Остало 4.000.000      4.000.000        

20. Изградња 

црпне 

станице 

Ломница 

 

2019. 2019. 4.200.000       Соп.сред

ства 

2.100.000      2.100.000        

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

    

    Остало 2.100.000      2.100.000        

21. Изградња 

црпне 

станице 

Буци 

 

2019. 2019. 4.200.000       Соп.сред
ства 

2.100.000      2.100.000        

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

    

    Остало 2.100.000      2.100.000        

22. Изградња 

резервоара 

Коњух 

 

2019. 2020. 13.500.000       Соп.сред

ства 

    

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

    

    Остало 13.500.000       13.500.000       

23. Изградња 

црпне 

станице 

Коњух 

 

2019. 2019. 4.500.000       Соп.сред
ства 

2.250.000      2.250.000        

    Позајмље

на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

    

    Остало 2.250.000      2.250.000        

24. Изградња 

хидрофорски

х станица 

Гркљане-

ком2 

 

2018. 2018. 1.800.000       Соп.сред
ства 

    

    Позајмље
на 

средства 

    

    Средства 

Буџета   

1.800.000      1.800.000        

    Остало     

25. Изградња 

резервоара 

Љубава 

 

2020. 2020. 10.000.000       Соп.сред

ства 

2.500.000       2.500.000       

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

2.500.000       2.500.000       



- 28 - 

 

    Остало 5.000.000       5.000.000       

26. Изградња 

црпне 

станице 

Љубава 

 

2020. 2020. 4.500.000       Соп.сред

ства 

1.000.000       1.000.000       

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

1.250.000       1.250.000       

    Остало 2.250.000       2.250.000       

27. Изградња 

резервоара 

Лазаревац 

 

2020. 2020. 10.000.000       Соп.сред

ства 

2.500.000        2.500.000      

    Позајмље
на 

средства 

    

    Средства 
Буџета   

2.500.000        2.500.000      

    Остало 5.000.000        5.000.000      

28. Изградња 

црпне 

станице 

Лазаревац 

 

2020. 2020. 4.500.000       Соп.сред

ства 

1.000.000        1.000.000      

    Позајмље

на 
средства 

    

    Средства 

Буџета   

1.250.000        1.250.000      

    Остало 2.250.000        2.250.000      
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОД 

 

 
Ре

д. 

 

Бр

. 

Назив инвестиционог улагања  
Извор 

средстава 

Година 

почетка 

финансира

ња 

Година 

завршетк

а 

финансир

ања 

Укупна 

вредност  

1. Реконструкција водоводне мреже 

у ул. Острва Вида 
Остало 2019. 2019. 32.500.000      

2. Реконструкција водоводне мреже 

у ул. Ломиној 
Остало 2019. 2019. 27.500.000      

3. Реконструкција водоводне мреже 

у ул. Бранка Миљковића (Ратка  Пешића) 
Остало 2019. 2019. 36.500.000      

4. Реконструкција водоводне мреже 

у ул. Немањиној 
Средства 

Буџета  
2019. 2019. 2.900.000    

5. Реконструкција водоводне мреже 

у ул. Железничкој 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 6.900.000      

6. Реконструкција водоводне мреже 

у ул. Цанкаревој 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 6.800.000      

7. Реконструкција водоводне мреже у ул.Станислава 

Закића 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 6.400.000      

8. Реконструкција водоводне мреже на раскрници ул. 

Ратомира Јаковљевића и Хајдук Вељкове 
Средства 

Буџета  
2019. 2019. 3.900.000      

9. Реконструкција канализационе мреже на раскрници ул. 

Ратомира Јаковљевића и Хајдук Вељкове 
Средства 

Буџета 
2019. 2019. 2.500.000      

10. Реконструкција водоводне и канализационе мреже на 

раскрници ул. Доситејеве и ул. Ћирила и Методија (код 

трга Костурница) 

Сопствена 

средства 
2019. 2019. 200.000      

11. Реконструкција водоводне мреже на кружном току у 

Паруновцу 
Средства 

Буџета  
2019. 2019. 1.600.000      

12. Реконструкција водоводне мреже у Читлуку  I фаза Остало 2019. 2019. 10.000.000      

13. Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I 

фаза 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 1.000.000      

14. Реконструкција потисног цевовода за водоводни систем 

насеља Ћелије. 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 1.000.000      

15. Извођење радова на даљинском надзору и управљању 

водоводног система Срње 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 10.000.000      

16. Израда Главног пројекта магистралног цевовода до 

резервоара Јасика 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 600.000      

17. Набавка софтверске опреме за израду пројеката 

водоводне и канализационе мреже 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 400.000      

18. Израда техничке документације за прилазни пут до 

Постројења за пречишћавање отпадних вода 
Средства 

Буџета  
2019. 2019. 2.000.000      

19. Спајање фекалне канализације из ул Веце Корчагина са 

Кошијским колектором у ул Мирка Цветковића 

Позајмљена 

средства - 

KFW 
2019. 2019. 500.000      

20. Изградња -повезивање фекалне канализације у ул 

Сликара Миловановића 

Позајмљена 

средства - 

KFW 
2019. 2019. 1.500.000      

21. Изградња дела фекалне канализације у ул Луке 

Ивановића (од Медицинске школе) до трга Костурница 

Позајмљена 

средства - 

KFW 
2019. 2019. 1.300.000      

22. Изградња фекалне канализације у Липовцу Позајмљена 

средства - 
2019. 2019. 16.700.000      
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KFW 

23. Изградња дела фекалне канализације у насељу Дедина  Позајмљена 

средства - 

KFW 
2019. 2019. 2.000.000      

24. Реконструкција црпне станице Пањевац Позајмљена 

средства - 

KFW 
2019. 2019. 3.500.000      

25. Изградња дела фекалне канализације у Пакашници Позајмљена 

средства - 

KFW 
2019. 2019. 7.800.000      

26. Технички надзор на изградњи колектора ЛОТ 2 Сопствена 

средства 
2019. 2019. 200.000      

27. Технички преглед изведених радова на групи колектора 

ЛОТ 1 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 400.000      

28. Технички преглед изведених радова на групи колектора 

ЛОТ 2 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 1.500.000      

29. Услуга консултанског надзора на изградњи Постројења 

за пречишћавање отпадних вода 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 1.000.000      

30. Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења 

одвођења и пречишћавања отпадних вода 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 500.000      

31. Решавање имовинско-правних односа 

(експропиријација) на трасама колектора ЛОТ2 и 

ППОВ 

Сопствена 

средства 
2019. 2019. 1.500.000      

32. Прибављање потребне документације за релизацију 

пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања 

отпадних вода Крушевца 

Сопствена 

средства 
2019. 2019. 1.000.000      

33. Одржавање атмосферске канализације Средства 

Буџета  
2019. 2019. 7.500.000      

34. Изградња магистралног цевовода Æ200 на старом 

Аеродрому 
Остало   2019. 2019. 4.800.000      

35. Израда студије процене стања постојећег водоводног 

система на територији градског насеља Крушевац са 

приградским несељем Читлук 

Сопствена 

средства 
2019. 2019. 500.000      

36. Израда техничке документације за увођење ГИС 

технологије у водоводни систем 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 500.000      

37. Изградња водоводног система за аеродром "Росуље" Остало   2019. 2019. 3.000.000      

38. Извођење радова на даљинском надзору и управљању  

системом Мачковац, Глободер 
Остало 2019. 2019. 8.000.000      

39. Извођење радова на даљинском надзору и управљању  

системом Бован, Станци, Пасјак 
Остало 2019. 2019. 11.000.000      

40. Извођење радова на даљинском надзору и управљању  

системом  Пепељевац, Жабаре 
Остало 2019. 2019. 11.000.000      

41. Извођење радова на даљинском надзору и управљању 

регионалним систему водоснабдевања 
Сопствена 

средства 
2019. 2019. 500.000      

        238.900.000 
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ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" 
 

     Инвестиционе активности овог јавног предузећа у 2019.години односе се на : 

 
 

Ре

д. 

бр

ој 

Инвестиционе активности Укупно 

Извори финансирања 

Сопст. 

средства 

Средства 

буџета 

 кредит из 

програма 

КФВ 4, 

донације.. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Набавка предизолованих цеви и елемената за 

изградњу вреловода за повезивање Топлане и 

будуће енергане на биомасу 

74.000.000 
  

74.000.000 

2. Ремонт котлова у ЦТИ 39.000.000 
  

39.000.000 

3. 
Замена магистралног топловода ДН-500  

(главна магистрала) 
10.000.000 

  
10.000.000 

4. 
Ремонт делова решетке и откљакивача на 

котловима на угаљ 
6.800.000 6.800.000 

  

5. Набавка филтера за фреквентне регулаторе 6.000.000 6.000.000 
  

6. Набавка предизолованих цеви и елемената 5.000.000 5.000.000 
  

7. Израда складишта за боце техничких гасова 1.000.000 1.000.000 
  

8. Израда програма за тарифни систем 1.200.000 1.200.000 
  

9. Набавка мерача утрошака топлотне енергије 3.000.000 3.000.000 
  

10. Набавка компактних топлотних станица 4.200.000 4.200.000 
  

11. Набавка арматура  3.000.000 3.000.000 
  

12. 
Набавка циркулационих пумпи и резервних 

делова 
2.000.000 2.000.000 

  

13. Пумпа диктир система 1.000.000 1.000.000 
  

14. Грађевински радови на топловодној мрежи 2.500.000 2.500.000 
  

15. 
Машински радови на реконструкцији 

топловода у Немањиној улици 
7.500.000 

 
7.500.000 

 

16. Цевна мрежа котларница Расадник 1.000.000 1.000.000 
  

17. 

Реконструкција магистралног 

дистрибутивног вреловода код  Ринга 

(Костурница) 

15.000.000 
 

15.000.000 
 

  
    

 

УКУПНО ПО ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА 
Укупно 

Сопств. 

средства 

Средства 

буџета 

(кредит из 

програма 

КФВ 4, 

донације..  

   

36.700.000 22.500.000 123.000.000 
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Рекапитулација  

 

 

Свега инвестиције ЈП “Градска топлана” за 2019. годину                     162.700.000 
  
Средства обезбеђују:  
- сопствена средства  
- средства буџета 
- остали извори 

                       36.700.000 
                       22.500.000 
                       74.000.000 

  



 

 
 

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" 
 

Инвестиционе активности овог Јавног предузећа у 2019.години односе се на: 

 

Ред. 

број 
Инвестиционе активности Укупно 

Извори финансирања 

Сопствена 

средства 

Средства 

буџета 
Остало  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Набавка монтажно демонтажне 

конструкције једноетажног 

паркинга 

5.950.000 5.950.000   

2. 

Монтажа монтажно демонтажне 

конструкције Фаст парк 

спратности П+1 и опремање 

гараже  

16.500.000 16.500.000   

3. 

Адаптација надстрешнице Нове 

Зелене Пијаце и адаптација 

пословних објеката око пијаце 

10.000.000 10.000.000   

  УКУПНО 32.450.000 32.450.000   

 

 За напред наведене активности у 2019. години потребно је укупно 32.450.000                    

динара. Средства ће обезбедити Јавно предузеће у износу од 32.450.000  динара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Рекапитулација  
 

Свега инвестиције "Пословни центар"                                      32.450.000 дин            
  
Средства обезбеђују:  

-сопствена средства 32.450.000   дин  
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ЈКП "КРУШЕВАЦ" 
 

 
 За ефикасније обављање своје редовне делатности у 2019. години,  ЈКП "Крушевац" је 
инвестиционим планом предвидело активности које ће бити финансиране сопственим средствима 
овог Јавног предузећа као и из осталих извора кредити,донације и др.). 
 
 

Инвестиционе активности овог Јавног предузећа односе се на: 

 

 

Р.бр 
ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

УКУПНА 

ВРЕДНОС

Т 

                ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА   

Сопствена 

средства 

Средства 

буџета 
Кредити 

Донације и 

остали 

извори 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Израда главног пројекта 

гробне парцеле XXXIV и 

уређење половине наведене 

парцеле  

1.400.000 1.400.000     

  

2. 
 Контејнери  од 1,1 м3  -200 

ком. 
3.000.000 3.000.000      

3. 

Специјално возило-

вишенаменска грађ.машина 

скип - ком 1 

9.000.000 9.000.000   

 

 

 

4. Контејнери 5-7м3 -2 ком. 200.000 200.000   
 

5. 
Опрема за одржавање 

зелених површина 
3.000.000 3.000.000     

  

6. Аутосмећар 16 м3 -1ком 8.500.000      
8.500.000 

7. Аутосмећар 16-22  м3 - ком 1 14.000.000    14.000.000    

8. Ауточистилица  15.000.000 700.000   15.000.000   

9. 

Специјално возило BOBCAT 

са утоварном кашиком и 

даском – 1ком 

6.500.000 6.500.000   

 

10. Камион кипер до 16 м3–1ком 8.000.000 8.000.000    

11. Аутоцистерна 12.000.000 12.000.000   

 

12. 
Самоходни трактор  за 

кошење травњака 
500.000 500.000     

  

13. 
Набавка возила за превоз 

покојника – 1 ком 
1.500.000 1.500.000   

 

14. 
Изградња котларнице и 

увођење парног грејања на 
480.000 480.000     
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                                                 Рекапитулација  

 

Свега инвестиције ЈКП "Крушевац" у 

2019. години 

 

         121.330.000 
  

  

Средства обезбеђују:  

- сопствена средства  

- остали извори     

- кредит                                                                                                              

           68.830.000 

           23.500.000 

           29.000.000 

 

                           

 

 

чврсто гориво на Старом 

гробљу 

15. 

Прикључни уређај –

ровокопачка рука за бобкет 

ком 1 

1.500.000 1.500.000   

 

16. 
Реновирање тоалета у 

Управној згради 
300.000 300.000    

  

17. 
Замена столарије у Управној 

згради 
500.000 500.000     

  

18. 
Довођење воде на депонију 

Срње 
5.000.000      

5.000.000  

19. 

Саобраћајнице до 

унутрашњег тела депоније 

Срње 

3.000.000 3.000.000     

  

20. 

Израда линијске решетке за 

канале и табле за 

обележавање гробних места  

350.000 350.000     

 

21. 
Даска за снег за кипер возило 

ком 1 
400.000 400.000     

  

22. 
Проширење прихватилишта 

за мачке и псе луталице 
500.000 500.000     

  

23. Посипач соли ком 1 700.000 700.000     
  

24. Остала опрема 5.000.000 5.000.000       

25. Подземни контејнери ком 3 900.000 900.000       

26. Самоходни скупљач лишћа  2.000.000 2.000.000    

27. Лако теретно возило- 3 ком 1.500.000 1.500.000    

28. Комунална опрема 3.500.000 3.500.000    

29. Доставно возило ком 2 1.600.000 1.600.000    

30. Опрема по пројектима 10.000.000    10.000.000 

31. Учешће у пројектима 1.500.000 1.500.000    

  У К У П Н О  84.500.000 56.500.000   28.000.000 
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

 
 

 

Ред. 

број 
Инвестиционе активности Укупно 

Извори финансирања 

Сопствена 

средства 

Средства 

буџета 

Остали 

извори 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Набавка аутомобила за 

потребе ТОК 
480.000 480.000   

2. 
Пројектна документација за 

Дино парк (Шаренград) 
500.000  

 

850.000 

 

 

3. 
Изградња пословног простора 

за Дино парк (Шаренград) 
100.000.000  15.000.000 

 

85.000.000 

 

 

4. 

Пројекат за реконструкцију 

поткровља 
1.331.800   1.331.800 

 
 
 
 
 

 

Рекапитулација  

 

 

Свега инвестиције ТОГК у 2018. години 102.661.800 дин. 

Средства обезбеђују: 

 

-Сопствена средства                      

 

 

 

        480.000 дин 

-Град 15.850.000 дин 

-Остали извори 86.331.800 дин  
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ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I  ОБРАЗОВАЊЕ 

    У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за: 

1) остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни 

боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од 

економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга 

примања,социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у 

предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства 

обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; 

2) остваривање додатне подршке детету и ученику у складу са мишљењем Интерресорне комисије, 

осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; 

3)стручно усавршавање запослених; 

4) јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи; 

5) превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири 

километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз 

деце и ученика који имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на удаљености 

већој од четири километра од седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају 

школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту 

пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; 

6) превоз запослених; 

7) капиталне издатке; 

8) заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана 108.овог закона; 

9) друге текуће расходе,осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; 

10) плаћање по основу извршних судских пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у 

вези са овим чланом. 

 

 1.        ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  

Предшколска установа „Ната Вељковић“ Крушевац, основана је 1.јануара 1979. године 

спајањем Дечјег вртића „Пчелица“ и ОУР „Пионир“. 

Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана превентивно-

здравствена и социјална заштита деце узраста од 6 месеци до поласка у школу. 

Организована је у форми три организационе целине сходно делатностима којима се баве: 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА „ВРТИЋИ“,  бави се непосредним васпитно -образовним радом, 

негом, исхраном, превентивно-здравственом и социјалном заштитом деце узраста од 6 месеци до 

поласка у школу, укључујући и програме од општег интереса – рад са децом на болничком лечењу. 

Рад са децом организован је путем различитих програма: целодневни, полудневни, посебни, 

специјализовани, повремени, пригодни и програми пружања услуга деци и  породици. 

ОЈ „ВРТИЋИ“ у свом саставу имају: 

- 13 објеката – вртића комбинованог типа: „Невен“, „Звончић“, „Лабуд“, „Колибри“, „Бисери“, 

„Голуб мира“, „Владо Јурић“, „Наша радост“, „Лептирић“, „Пчелица“ „Дечји клуб“, „Сунце“ 

и „Лане“; 

- 52 групе полудневног боравка деце у којима се спроводи обавезни припремни предшколски 

програм при основним школама и у објектима Установе; 

- групу деце на болничком лечењу. 
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У састав ОЈ „Вртићи“ налазе се и 

- ЛУТКАРСКА РАДИОНИЦА „ПЧЕЛИЦА“, која производи мекане играчке за потребе 

вртића и тржишта; бави се педагошко естетским осмишљавањем васпитно-образовне средине; 

осмишљава очигледна средства потребна за реализацију васпитно-образовног рада, приредби 

и манифестација; израђује и друга средства за побољшање услова рада (постељине, радне 

униформе, завесе...) 

- „ДРАМСКА ИГРАОНИЦА- ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА“, припрема, oрганизује и реализује 

позоришне представе, приредбе и контакт програме са децом и за децу старијих и припремних 

група.Са децом систематски организује непосредан рад у сваком од вртића у форми драмских 

игара под називом „Драмске радионице“. 

- ОБЈЕКТИ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ – у Сутомору (није у функцији, разматра се 

могућност реновирања) и у Рибарској бањи (у којем ће се организовати целодневни  излети 

деце и рекреативни боравак деце ). 

Кроз форму различитих облика рада и пружањем   услуга породици, кроз Установу годишње прође 

више од 5550 деце. 

 Васпино-образовним радом, негом и исхраном, превентивно-здравственом и социјалном 

заштитом, различитим облицима и програмима рада Установе обухваћено је 3240 деце, разврстано у 

146 група.  

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА „ПИОНИР“ – за основну делатност има припрему и 

дестрибуцију хране за децу предшколског узраста. Поред тога, а из делокруга свог производног 

програма, припрема и дистрибуира ужине за децу основношколског узраста на територији Града 

Крушевца, преко кантина врши  продају пекарских и посластичарских производа грађанима. Кухиња 

такође врши  производњу и продају појединачних поручбина за трећа лица и организује и спроводи 

исхрану за кориснике Народне кухиње. Кухиња такође врши припрему и дистрибуцију готових јела 

за објекат „Натина кашика“ у Пасажу. 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА „ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ“, обавља стручне, педагошко-

психолошке, правне, финансијско-рачуноводствене послове, послове безбедности и здравља на раду, 

послове одржавања и обезбеђења објеката и друге послове за потребе родитеља, оснивача, пословних 

партнера и запослених.  

У 2019. години, на плану капиталних улагања, планира се следеће: 

 

 
Извор 

финансирања 2019. 2020. 2021. 

Пројектна документација за 

доградњу вртића Голуб Мира 

и Лабуд по 

пројекту“Инклузивно 

предшколско образовање и 

васпитање“ Министарства 

просвете  

 

600.000 600.000 600.000 

Рачунарска опрема и 

штампачи 

 

160.000 150.000 

 
Залихе материјала  

11.800.000 

  
Залихе робе 

 
200.000 

  
Опрема за кухињу Пионир  

 
 1.200.000  

Опрема за вртиће-  
 1.000.000                       
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столичице,сточићи,креветићи 

и др. 

Реконструкција водоводне 

мреже  у вртићу Наша радост 

и НЕВЕН 

 

 1.250.000 1.200.000 

Куповина теретног доставног 

воуила зс транспорт хране 

 

 1.800.000 1.500.000 

Инсталација за аутоматску 

дојаву пожара у вртићу 

Јеленко Рибарска Бања 

 

400.000   

Замена крова и олука у 

вртићу Голуб Мира 

 

 1.500.000 400.000 

Реконструкција 

громобранске инсталације по 

вртићима 

 

 600.000 400.000 

Реконструкција водоводне 

мреже у вртићима 

Лабуд,Голуб Мира и 

Лептирић 

 

  2.000.000 

УКУПНО 

 

 

 

1.000.000 извор 13,  

12.160.000   (04)         

 8.100.000 

 

 

6.100.000 

 

  

2.ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

            У складу са Одлуком о мрежи основних школа, на територији града Крушевца ради 17 

основних школа са 53 издвојена одељења, Музичка школа,, Стеван Христић,, и школа за основно и 

средње образовање,, Веселин Николић,,,. Као посебна установа , ради Центар за стручно 

усавршавање Крушевац, који се бави стручним усваршавањем запослених у предшколском, 

основном и средњем образовању. 

У школској 2018/2019 години  основним образовањем обухваћено је 9274 ученика, 

распоређених у  500 одељење. 

Средњим образовањем обухваћено је 5502 ученика распоређених у 216 одељења. Мрежом 

средњих школа утврђено је постојање осам средњих школа на територији града Крушевца. 

Град Крушевац обезбеђује средства за бесплатни превоз ученика основних школа у већем обиму од 

обима утврђеног Законом, односно право на бесплатни превоз остварују ученици који путују на 

удаљености већој од 2 километра од седишта школе, ако на тој удаљености нема друге школе, а то 

право у школској 2018/19 години остварује 923 ученика . Законом  о основном образовању и 

васпитању, прописано је да  ,, ученик који је настањен на удаљености већој од четири километра од 

седишта школе има право на бесплатан превоз , као и ученик који похађа другу школу, до граница 

реона школе којој припада по месту пребивалишта. 

По овом основу, ово право у школској 2018/19 години остварује 938 ученика, као и  16 пратилаца за 

ученике са посебним потребама. Бесплатан превоз у виду месечних карата користи  404 радника у 

основном и 123  радника у средњем образовању, новчану накнаду трошкова превоза користи 700 

радника у основном и 938 у средњем образовању. 

              У складу са  Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету 

и ученику( ,,Сл.гласник РС,, број 63/10), Град Крушевац, као додатну подршку детету и ученику, 

обезбеђује средства за пратиоца за личну помоћ детету и ученику.Почев од 01.02.2018. године ово 

право остварују родитељи ученика преко Центра за социјални рад Крушевац.У 2018. години , ову 

услугу користило је 88-оро деце. За ове намене планирано је у 2019. години  21.208.000 динара. 

 



- 42 - 

 

Локална самоуправа обезбеђује средства за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са 

сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе, и то: 

- за  једног  ученика који похађа школу за глуве и наглуве ,, 11 мај,, у Јагодини; 

- за два ученика који похађају Специјалну школу за глуве и наглуве са домом ученика,, 

Бубањ,, у Нишу; 

-за 4 ученика Школе за музичке таленте у Ћуприји, који имају  пребивалиште на територији 

града, обезбеђују се средства за смештај и исхрану , по посебној Одлуци Градског већа града 

Крушевца, 

-за једног ученика накнаду трошкова исхране у Школи,,Антон Скала,, у Београду, 

-за једног ученика  Школе за ученике оштећеног вида" Вељко Рамадановић" Земун. 

На плану капиталних улагања у објекте и опрему у основном и средњем образовању, планира 

се : 

 

 

Р. 

бр

. 

КОРИСНИК ОПИС 2019. 2020. 2021. 

1. 
ОШ,,Вук 

Караџић,, 

Пројектна документација за 

електроинсталације 
 200.000   

Пројектно-техничка 

документација за дојаву за 

пожара 

200.000   

Замена комплетне 

електроинсталације и уградња 

дојављивача пожара 

 7.100.000   

Кречење школе  700.000   

Канцеларијски намештај   950.000   

шпорет   35.000   

Видео надзор и климе     180.000 

Опрема за образовање   605.000   

Књиге у библиотеци   100,000 77,000 

УКУПНО 200.000 9.690.000 257.000 

2 
ОШ Доситеј 

Обрадовић 

Пројектно-техничка 

документација за дојаву за 

пожара 

200.000    

Пројектна документација за 

замену олука 
 250.000  

Уградња система за дојаву 

пожара 
 800.000  

Поплочавање платоа  испред 

ученичког улаза 
  600.000   

Замена подних облога у седам 

учионица 
 250.000   

Замена олука на школи       1.500.000 

УКУПНО:  200.000 1.900.000 1.500.000 
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 3. 

Ош  

,,Драгомир 

Марковић,, 

Пројектна документација за 

санитарне чворове 
 500.000   

Замена унутрашње столарије 

матична школа 
 1.400.000   

Замена мокрих чворова у 

матичној школи-прва фаза 
 3.000.000   

Набавка и уградња система за 

аутоматску дојаву пожара 
1.603.500   

Санација хидратанске мреже у 

матичној школи  
 1.200.000   

Замена котла у подручном 

одељењу у Великој Ломници 
 480.000  

Замена подова по учионицама  460.000   

Замена столарије  и изолација  у 

подручним одељенима  у 

В.Ломници 

 3.550.000   

Замена пода у фискултурној сали    1.200.000   

замена лавабоа   500.000   

Кречење матичних школа и 

издвојених одељења 
  480.000   

Промена инсталације грејања    4.000.000  

Замена лавабоа   460.000   

Замена олука   450.000   

Кречење  подручних одељења   480.000   

Учила за кабинете   480.000 480.000 

Катедре, столице, столови   480.000 450.000 

Опрема за спортске терене   450.000   

Израда ограде у матичној школи 

и подручним одељењима  
    400.000 

Опрема за спортске терене     450.000 

Летња учионица   380.000   

Рачунари – мултимедијална 

медијатека 
    460.000 

УКУПНО: 1.603.500 15.950.000 6.240.000 

4.  
ОШ ,, Јован 

Поповић,,  

Реконстуркција крова над делом 

приземља објекта  
   5.228.229  

Пројектна документација за 

ограду и капију 
 100.000  

Набавка и уградња 10 камера за 

видео надзор 
 80.000  

Реконструкција таванског 

простора са претварањем истог у 

наставне просторије на делу 

објекта 

 4.286.959   
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Замена ограде на школском 

дворишту 
  2.500.000   

Школски намештај (намештај за 

наставничку канцеларију и 

ормариће по учионицама 

    2.700.000 

Уређење прилаза школи из све 

три 

улице(асфалтирање,бетонирање,д

ренажа,прављење  прилаза за 

ватрогасна возила , паркинг 

простора ) 

  2.500.000   

Набавка и уградња клима уређаја 

за 10 учионица и библиотеку-

медијатеку 

    700.000 

Опремање и замена дотрајалог 

намештаја у школској кухињи 
    600.000 

Рачунарска опрема-куповина 32 

лаптопа или рачунара за наставу 
    1.280.000 

Кречење учионица и осталих 

просторија 
    3.000.000 

Замена свих подова у школској 

згради 
    4.000.000 

УКУПНО: 0 9.466.959 17.508.000 

5. 
ОШ ,,Нада 

Поповић,, 

Пројектна документација-  план 

заштите од пожара 
200.000     

Реконструкција ограде око 

школског дворишта 
  900.000   

Рачунарска опрема   200.000 200.000 

Опрема за образовање -учила за 

све предмете  
  180.000 10.000 

Опрема за домаћинство    30.000 30.000 

Уградна опрема- клима за 

канцеларију и кабинет 

информатике 

  50.000 50.,000 

Књиге у библиотеци   70.000 50.000 

Школски намештај    1.250.000 1.324.000 

УКУПНО: 200.000 2.680.000 1.664.000 

6. 

ОШ ,,Јован 

Јовановић 

Змај,, 

Прикључење за гасовод у 

матичној школи 
  4.220.000   

Пројектно техничка 

документација-План заштите од 

пожара 

200.000   

Пројектна документација за 

биолошки уређај за 

пречишћавање отпадних вода 

 30.000  

Биолошки уређај за 

пречишћавање вода у школи у 

Станцима 

 1.000.000    

Ограђивање школског дворишта 

у Станцима 
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Набавка и уградња клима  

уређаја за учионице и 

канцеларије 

    1.400.000 

Рачунарска опрема 25 лап топова 

или рачунара за наставу 
    1.280.000 

Опремање школског простора 

инвентаром 
  1.520.000   

УКУПНО: 200.000 6.770.000 2.680.000 

7. 
ОШ ,,Бранко 

Радичевић,, 

Пројектна документација 

спајање са фискултурном салом 
 800.000   

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Рампа за инвалиде у подрчним 

одељењима у Дедини и 

Макрешану 

 200.000  

Замена паркета у фискултурној 

сали 
 2.000.000    

Потањање цистерне за лож уље и 

пропуштање воде у Дедини 
  200.000 200.000 

Уређење дворишта у  подручној 

школи у Дедини 
  150.000   

Намештај за учионице у матичној 

школи 
  300.000 300.000 

Набавка рачунара по 2 годишње   100.000 100.000 

Уградња ПВЦ столарије на 

фискултурној сали у матичној 

школи 

    1.500.000 

Опрема за домаћинство    40.000 40.000 

Замена ламперије на кровној 

конструкцији у фискултурној 

сали 

    500.000 

Прва фаза надоградње и 

изградње крова изнад 

канцеларијског дела матичне 

школе   

    2.000.000 

Почетак сређивања зидова по 

учионицама – глетовање , 

кречење – по две учионице 

годишње 

  200.000 200.000 

Спортски реквизити – козлић, 

шведска клупа идр. 
  50.000 50.000 

Књиге у библиотеци    30.000 30.000 

Спајање школске зграде са 

фискултурном салом 
   7.000.000  

УКУПНО: 0 4.083.000 11.920.000 

8 

Музичка 

школа 

,,Стеван 

Христић,, 

Доградња спрата на главној 

згради: обавезна  примена 

Уредбе-члан 6. 

   34.000.000  

Намештај за нове учионице   200.000 200.000 
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4 рачунара за наставу 

информатике, 4 монитора, 

штампачи матрични, ласерски за 

рачуноводство, штампач у 

медијатеци 

    200.000 

4 климе за учионице групне 

наставе и видео надзор 
    300.000 

телефонска централа      100.000 

набавка нових тел.апарата за 

умрежавање у централу 
  50.000   

Опрема за физичко васпитање - 

лопте, струњаче 
  50.000 50.000 

Опрема за јавну безбедност - 

куповина нових апарата 
  50.000   

Књиге у библиотеци      90.000 

УКУПНО 0 350.000 34.940.000 

9. 

ШОСО 

,,Веселин 

Николић,, 

Замена остатка незамењене 

фасаде столарије 
   2.300.000  

Пројектна документација за 

завршетак озакоњења 
 190.000  

Набавка и уградња система за 

аутоматску дојаву пожара 
1.200.000 1.400.000  

Уградња клима уређаја    100.000   

Замена подних облога    1.500.000   

Реконструкција фискултурне 

сале  
 2.100.000    

Набавка рачунарске опреме     115.000  

Опрема за образовање -учила    200.000  

Замена унутрашње столарије    850.000  

УКУПНО 1.200.000 5.290.000 3.465.000 

10 

 ОШ 

,,Станислав 

Бинички,,Ја

сика 

Пројектна документација за 

санитарне чворове 
  100.000   

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Изградња рампе за инвалиде у 

матичној школи 
60.000   

Израда елабората за озакоњење 

школе у Шанцу,Срњу и Кукљину 
 250.000  

Пројектна документација и 

стручни надзор за замену 

столарије у Шанцу и 

термоизолација у Великој 

Крушевици и Срњу 

 150.000  

Замена столарије у иоздвојеном 

одељењу у Шанцу 
 1.000.000    

Термоизолација школа у В. 

Крушевици и   Срњу,са 

дренажаом објекта у Срњу  и 

отворима за вентилацију у школи 

у  Срњу и В.Крушевици и 

 2.100.000   
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изолација поткровља у 

В.Крушевици 

Реконструкција мокрих  чворова 

у Јасици 
  2.000.000   

Асфалтирање отворених 

спортских терена и школског 

дворишта у Јасици  

  2.000.000   

Уградња централе са 

припадајућом опремом 
    1.100.000 

Израда ограде у Шанцу, Великој 

Крушевици, Срњу и Кукљину и у 

матичној школи западни и јужни 

део 

    2.000.000 

Канцеларијски намештај   100.000   

Уградна опрема клима   50.000   

Опрема за образовање   150.000   

УКУПНО 60.000 7.913.000 3.100.000 

11

.  

 ОШ 

„Деспот 

Стефан,, 

Горњи 

Степош 

Замена апаркета у сали за 

физичко васпитање у Горњем 

Степошу 

 1.500.000   

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Набавка и уградња система за 

аутоматску дојаву пожара 
800.000   

Рампа за инвалиде у Горњем 

Степошу,Јабланици и Наупару 
 180.000  

Пројектна документација за 

реконструкцију шупе за огрев 

100.000 и пројектна 

документација за замену паркета 

у фискултурној сали 300.000 

 400.000  

Уградња централног грејања у 

Наупару 
 1.000.000    

Хидроизолација подрума, 

облагање темеља школе каменом 

и изградња бетонског тротоара 

око  школске зграде у Јабланици  

 1.200.000    

Адаптација шупе у Наупару и 

Доњем Степошу 
  140.000   

Замена олука у Наупару  200.000    

Школске столице    200.000 

Књиге у библиотеци     20.000 

Радни столови за канцеларију 

рачуновође и секретара 
  70.000   

Рампа за инвалиде у Горњем 

Степошу 
  67.000   

Ограђивање школског дворишта 

у Јабланици 
  500.000   
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Адаптација школске кухиње у 

Доњем Степошу 
    200.000 

Замена дотрајалог намештаја у 

Доњем Степошу 
    180.000 

Ограђивање школског дворишта 

у Горњем Степошу 
    500.000 

Замена прозора дрвеном 

столаријом у Наупару 
  400.000   

Замена прозора пластичном 

столаријом у Јабланици 
  400.000   

Замена врата у Јабланици    300.000   

Замена врата у Доњем Степошу   300.000   

УКУПНО: 800.000 6.670.000 1.100.000 

12

. 

В.С 

Корчагин 

В.Шиљегова

ц 

Пројектно-техничка 

документација за дојаву за 

пожара 

360.000     

Пројектна документација за 

озакоњење 
 900.000  

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Рампа за инвалиде у матичној 

школи и издвојеним одељењим 
80.000   

Замена олука  400.000  

Изградња фискултурне сале у 

Каонику  
  16.130.727   

Изградња помоћног објекта у 

Гревцима 
  690.000   

Адаптација кровних равни школе 

у Великом Шиљиговцу стара 

зграда ( замена замена рожњача и 

преслагање црепа и замена 

лимених опшивки) 

 1.500.000    

Замена олука и поправка 

громобранске инсталације у 

Сушици 

 550.000    

Замена олука и ламперије у 

школи у Великом Крушинцу 
   200.000  

Поправка крова на школи у 

Каонику 
 450.000    

Реконструкција система за 

топлификацијуу В.Шиљеговцу 
  1.700.000   

Бетонирање дела дворишта у 

Великом Шиљиговцу 
  750.000   

Постављање ограде око школе у 

Великом Шиљиговцу 
  600.000   

Поправка фасаде на двоспратној 

школској згради у Великом 

Шиљиговцу 

  550.000   
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Топлификација школе у Сушици     2.230.000 

УКУПНО: 440.000 24.233.727 2.430.000 

13 

ОШ,,Страхи

ња 

Поповић,, 

Дворане 

Пројектно-техничка 

документација за дојаву за 

пожара 

200.000     

Пројектна документација за 

озакоњење 
 400.000  

Реконструкција и санација 

санитарних чворова  
1.617.879   

Пројектна документација за 

санацију школских станова 
 200.000  

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Рампа за инвалиде у матичној 

школи,и издвојеним одељењима у 

Модрици,Сеземчи и Здравињу 

 240.000  

Набавка и уградња  система за 

аутоматску  дојаву пожара 
700.000   

 Замена унутрашње соларије у 

матичној школи и столарије на 

котларници 

 600.000    

Хобловање паркета у 

фискултурној сали  
 500.000    

Замена кровног покривача и 

столарије на школским 

становима 

 1.000.000    

Замена столарије у одељењу у 

Сеземчи 
  600.000   

Замена пода у  4 учионице  300.000    

Уградна опрема за хлоринатор за 

школу у Здравињу 
 150.000    

Набавка рачунарске опреме (4 

рачунара) за канцеларије 
  150.000 150.000  

Адаптација школског стана у 

Модрици 
    600.000 

УКУПНО: 
           

2.517.879 

 

4.303.000 

 

750.000 

14

. 

ОШ ВАСА 

ПЕЛАГИЋ 

ПАДЕЖ  

Пројектна документација за 

озакоњење 
 400.000    

Пројектна документација за 

санацију тротоара,и дренажу око 

објекта,изолација фасаде школе у 

Падежу и санација старе школске 

зграде у Падежу 

 300.000  

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  
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Рампа за инвалиде у 

Вратару,Крвавици и Шашиловцу 
 180.000  

Реконструкција и санација 

мокрог чворова у Крвавици 
799.988   

Противпанично осветљење у 

матичној школи и подручним 

одељењима 

 250.000  

Израда  тротоара у школи у 

Падежу  
 1.500.000    

Санација старе школске зграде у 

Падежу 
  1.000.000   

Изолација фасаде у Падежу   3.000.000   

Ограђивање дворишта у школи у 

Падежу 
    1.000.000 

Замена столарије у подручном 

одељењу у Глобару 
    1.500.000 

Набавка две пећи на чврсто 

грејање у школи у школи у 

Глобару 

 150.000    

Набавка компјутера за 

информатички кабинет 
  150.000   

Опремање једне учионице 

намештајем  
  150.000 150.000 

УКУПНО: 799.988 6.943.000 2.650.000 

15

. 

ОШ КНЕЗ 

ЛАЗАР 

Пројектна документација за 

замену кровне конструкције и  

столарије у одељењу ОШ  у 

Ћелијама 

 200.000   

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Пројектно-техничка  

документација за дојаву пожар за 

матичну школу и издвојена 

одељења у Мајдеву,Себечевцу и 

Ћелијама 

280.000   

Рампа за инвалиде у издвојеним 

одељењима у Мајдеву,Себечевцу 

и Ћелијама 

 150.000  

Уградња система за дојаву 

пожара у матичној 

школи,Мајдеву,Себечевцу и 

Ћелијама 

 800.000  

Замена кровне конструкције и  

столарије у одељењу ОШ  у 

Ћелијама 

 3.100.000    

Израда спољашње фасаде са 

изолацијом у матичној школи 
  1.200.000   
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Изградња фискултурне сале     35.000.000 

УКУПНО: 280.000 5.463.000 35.000.000 

16

. 

ОШ 

ЖАБАРЕ 

Пројектно-техничка  

документација за дојаву  пожара 
200.000     

Пројектна документација за 

израду помоћних просторија за 

смештај огрева у подручним 

одељењима  Мешево ,Пепељевац  

, Церова и Лукавац  

 150.000    

Пројектна документација за 

санитарне чворова 
 65.000  

Пројектна документација за 

рампе за инвалиде 
 13.000  

Израда помоћних просторија за 

смештај огрева у подручним 

одељењим у 

Мешеву,Пепељевцу,Церови и 

Лукавцу 

 1.800.000  

Замена котла у матичној школи у 

Жабару 
 2.042.000   

Санација школске зграде у 

Пепељевцу 
    3.000.000 

Санација мокрог чвора у Мешеву   1.300.000   

Уградња система за дојаву 

пожара 
 500.000  

Ограда у подручним одељењима 

Лукавац, Мешево 
    350.000 

Изградња рампе за инвалиде у 

централној школи у Жабару 
60.000     

Радови на реконструкцији 

септичке јаме у Жабару 
    4.000.000 

Реконструкција монтажног 

објекта у централној школи у 

Жабару 

  2.000.000   

Санација мокрог чвора у Жабару     2.500.000 

Санација мокрог чвора у Церови     150.000 

Санација мокрог чвора у 

Пепељевцу 
    650.000 

Намештај    90.000   

Рачунарска опрема   100.000   

Опрема за образовање -учила   20.000   

Опрема за јвну безбедност  -

поправка громобрана у Мешеву и 

видео надзор за Пепељевац 

 160.000    

УКУПНО: 260.000 8.240.000 10.650.000 

 

17

.  

ОШ БРАНА 

ПАВЛОВИЋ 

КОЊУХ 

Пројектна 

документација(Санација школе у 

Брајковцу и Изградња помоћних 

просторија за складиштење 

огрева-Брајковац) 

 600.000   
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Пројектно-техничка  

документација за дојаву  пожара 
110.000   

Пројектна документација за 

озакоњење издвојеног одељења у 

Брајковцу 

 160.000  

Реконструкција и санација 

санитарног чвора 
2.612.421   

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Рампа за инвалиде  120.000  

Санација школе у Брајковцу  2.500.000    

Кречење спољашње и унутрашње 

фасаде матична школа 
  1.500.000   

Намештај матична школа   500.000 2.000.000 

Изградња игралишта у Белој 

Води 
    1.500.000 

Видео надзор матична школа  200.000    

Изградња помоћних просторија 

за складиштење огрева-

Брајковац 

   1.500.000  

Изградња санитарног чвора у 

склопу зграде у Белој Води 
  1.000.000   

Замена подова у учионицама 

Коњух 
  900.000 900.000 

Адаптација поткровља изнад 

фискултурне сале Коњух 
  1.000.000 1.000.000 

Ограђивање дворишта у школи у 

Љубави 
  500.000   

УКУПНО 2.722.421 8.993.000 6.900.000 

18

.  

ОШ 

ВЛАДИСЛА

В САВИЋ 

ЈАН -

ПАРУНОВА

Ц 

Пројектна документација за 

реконструкцију и санацију 

1.500.000 и реконструкција 

равног крова у коси кров 

40.000,пројектна документација 

за санацију електоринсталација 

150.000 

  1.690.000   

Пројектна документација за 

озакоњење 
 400.000  

Пројектно-техничка 

документација за дојаву пожара  
200.000   

санација електро инсталација на 

старом делу школе 
  4.000.000   
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Против пожарне инсталације, 

дојава пожара  и паник светло  
  400.000   

Замена паркета у фискултурној 

сали  
  1.500.000   

УКУПНО: 200.000 7.590.000 / 

19 

ОШ СВЕТИ 

САВА 

ЧИТЛУК 

Пројектно-техничка  

документација за дојаву  пожара 
300.000      

Пројектна документација за 

озакоњење 
 450.000  

Пројектна документација за 

мокре чворове-друга фаза и за 

биолошки пречишћивач 

отпадних вода за Мачковац 

30.000 

 1.230.000  

Пројектна документација за 

рампу за инвалиде 
 13.000  

Реконструкција и адаптација 

санитарног чвора у матичној 

школи 2. фаза 

  2.250.000   

Рампа за инвалиде у издвојеним 

одељењима у Глободеру и 

Мачкову 

 120.000  

Осветљење спортског терена у 

дворишту школе у Глободеру 
    400.000 

Уградња биолошког 

пречишћиваћа отпадних вода у 

школи у Мачковцу 

  1.000.000   

Рачунарска опрема (набавка 5 

рачунара) 
  250.000   

Штампачи (набавка 2 ласерска 

штампача) 
  30.000   

Игралиште за мале спортове са 

оградом у подручном одељењу у 

Вучаку 

    2.700.000 

Котларница, котао на гас, 

инсталација и прикључак 
  4.500.000   

Замена прозора на школској 

згради подручног одељења у 

Глободеру 

  1.500.000   

Пећ на чврсто горио   20.000   

Набавка и уградња система за 

аутоматску   дојаву пожара за део 

матичне школе и  сва издвојена 

одељења (Глободер, Мачковац, 

Вучак) 

1.600.000     

Постављање паник расвете у 

свим издвојеним одељењима 

(Глободер, Мачковац, Вучак) 

  350.000   

4 сандучета за прву помоћ   26.000   

Атлетска стаза у матичној школи     1.250.000 
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УКУПНО: 1.900.000 11.739.000 4.350.000 

  УКУПНО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 13.583.788 148.267.686 147.104.000 

 

 

 

 

  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

Р. 

бр. 

КОРИСНИК ОПИС    2019. 2020. 2021. 

1 2 3 6 8 10 

1. 
Економско-

трговинска школа 

 Пројектна документација за 

озакоњење школе  1.104.000  

Пројектно –техничка документација 

за дојаву пожара 110.000   

Набавка и уградња система за 

аутоматску дојаву пожара 300.000   

Уградња гроомобрана и громобранске 

инсталације  110.000  

Израда ограде на школском дворишту 
 

         

508.000  

Постављање нових подова у 

учионицама и кабинету  3.772.000  

Израда фасаде на школској згради  2.739.000  

Набавка рачунарске опреме 
 1.393.000  

Набавка намештаја за све просторије у 

школи   4.531.200 

УКУПНО: 
410.000 9.626.000 

           

4.531.200 

2.  

ПОЛИТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

„МИЛУТИН 

МИЛАНКОВИЋ“ 

Пројектна документација за 

озакоњење школе  1.104.000  

Пројектно –техничка документација 

за дојаву пожара 110.000   

Уградња громобрана и громобранске 

инсталације  110.000  

Израда фасаде на школској згради  2.739.000  

Набавка и уградња система за 

аутоматску дојаву пожара 300.000   

Замена подова у учионицама  1.000.000  

Замена столарије    1.000.000 

УКУПНО: 410.000 4.953.000 1.000.000 
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3 
МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА 

Упис у јавну својину објекта и 

озакоњење  150.000  

Израда пројекта за санацију 

електроинсталација  100.000  

Опрема за образовање(школски 

намештај,рачунар,штампач,фотокопир 

апарат,опрема за кабинете)   1.000.000 

Замена електоринсталација на старом 

делу школе  1.000.000  

Санација мокрог чвора  1.000.000  

Укупно: 0 2.250.000 1.000.000 

4.  ГИМНАЗИЈА 

Пројектно-техничка  документација за 

реконструкцију објекта 2.400.000   

Пројектно-техничка документација за 

дојаву пожара  500.000   

Набавка 24 компјутера за наставу 

информатике   1.000.000 1.520.000 

Опрема за фискултурну салу  578.000 600.000 

Опрема за образовање –за кабинете    1.500.000 

УКУПНО: 2.900.000 1.578.000 3.620.000 

 

5. 

 

 

ХЕМИЈСКО 

ТЕХНОЛОШКА 

ШКОЛА  

                                               

Пројектна документација за 

реконструкцију електоринсталација у 

целој школи  500.000  

Реконструкција електоринсталација у 

целој школи  11.000.000  

Замена подова у 16 учионица  2.000.000  

Замена подова 

(,зборница,фислуклтурна сала)  2.000.000                             

Опрема- 6 рачунара 1 штампач  250.000  

Замена подова у 7 лабораторија –

кисело отпорне плочице   500.000 

Санација водоводне и канализационе 

мреже у школи   2.000.000 

                                              УКУПНО: 0 15.750.000          2.500.000         

6. 
ПРВА ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

Пројектно-техничка документација за 

дојаву пожара 265.000   

Набавка и уградња система за дојаву 

пожара 1.150.000 1.500.000  

Пројектна документација за 

реконструкцију објекта(за замену 

унутрашње и спољашње 

столарије,реконструкција 

електоринсталација,санација мокрих 

чворова,санација дела крова)  1.200.000  
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Капитално одржавање објекта-замена 

унутрашње и спољашње 

столарије,реконструкција 

електоринсталација,санација мокрих 

чворова и адаптација за потребе особа 

са инвалидитетом,санација дела крова  12.300.000  

Пројектна документација за рампу за 

инвалиде  15.000  

Рампа за инвалиде  150.000  

Опрема за образовање-теретно 

моторно возило за извођење 

практичне наставе за образовни 

профил возач моторних возила  2.850.000  

                                          УКУПНО: 
1.415.000 18.015.000 / 

 
УКУПНО 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

5.135.000 52.172.000 12.651.200 

 

3.ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

      Центар за стручно усавршавање Крушевац у 2019. години плански ће радити на унапређењу 

квалитета образовања и васпитања и услова у основним ,средњим школама и предшколском 

образовању,организовањем акредитованих програма код Завода за унапређивање образовања и 

васпитања, а у складу са Плановима стручног усавршавања школа, као и развојем и реализацијом 

програма промоције и популаризације науке код ученика, наставника и ширег грађанства, у оквиру 

Научног клуба,при Центру за стручно усавршавање Крушевац. 

       Процес сталног стручног усавршавања саставна је и обавезна активност наставника, 

васпитача,стручних сарадника и директора утврђена педагошком нормом  и као таква интегрални део 

професионалног развоја заапослених , које укључује стицање нових и усавршавање постојећих 

компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада. 

      Активности Центра биће усмерене на : 

-снимању и анализи потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању; 

-планирању обуке и других видова стручног усавршавања; 

-помоћи при креирању нових програма стручног усавршавања; 

-праћењу  примене различитих облика стручног усавршавања; 

-сарадњи са Заводом/Центром за професионални развој; 

-сарадњи са локалном заједницом, Министарством просвете-Школском управом, образовно-

васпитним установама; 

-формирању и одржавању базе података; 

-анализи понуда  програма стручног усавршавања, 

-организацији семинара и других облика стручног усавршавања. 

 

4.  НАГРАЂИВАЊЕ И СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

У 2019. години Комисија за стипендирање и награђивање ученика и студената града 

Крушевца ће наставити да спроводи циљеве и активности које су обележавале његов досадашњи рад 

и које су прописане Правилником о критеријумума за коришћење средстава за стипендирање и 

награђивање ученика и студената Града Крушевца. 

 Циљ ове подршке талентованим ученицима и студентима је систематско и организовано 

старање друштвене заједнице о развоју надарених и изузетно талентованих ученика средњих школа и 

студената са територије града Крушевца. Град Крушевац ће обављати  следеће активности : 

 стипендирање талентованих и надарених студената  и  ученика средњих школа. Конкурс 

ће се расписати за студенте прве године основних студија и средњошколце. Стипендије ће се 

исплаћивати десет месеци . 
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 награђивање ,,Светосавских ученика'' основних и средњих школа, (новчане награде и 

књиге). У јануару 2019. године, на билборду, у центру града, објавиће се плакат ,,Они су 

најбољи", са фотографијама 27 награђених ученика. У складу са Правилником може се донети 

одлука да се на Дан Светог Саве, у складу са расположивим средствима, новчано награде 

студенти – стипендисти града Крушевца, који су положили све испите из претходне школске 

године и остварили просечну оцену 10.  

 награђивање ученика основних и средњих школа у оквиру Видовданских свечаности, за 

учешће на такмичењима и олимпијадама знања, са циљем афирмације научних и 

истраживачких, односно уметничких способности. За освојено прво, друго или треће место 

(награду) на републичком, међународном такмичењу и олимпијадама знања, ученику се 

додељује диплома и књига, или диплома, књига и новчана награда. 

 набавка књига за награђивање ученика за Видовдан и Дан Светог Саве. 

 расписивање конкурса за избор нових стипендиста – ученика средњих школа и студената 

прве године основних студија ( у јануару 2019. г.) -  који ће бити објављен на сајту града 

Крушевца (www.krusevac.rs) и путем јединственог плаката се дистрибуирати свим средњим и 

високо образовним школама ( на територији града Крушевац) чији је оснивач Република 

Србија. Комисија ће донети предлог Одлуке о стипендистима који испуњавају услове 

прописане Правилником.  

  Град Крушевац ће обезбедити део средстава за учешће ученика и студената у разним 

облицима стручног усавршавања у земљи и иностранству.  

 спровођење Стратегије за каријерно вођење и саветовање на нивоу града Крушевца у 2019. 

години, као један од потписника Протокола о сарадњи са Националном службом за 

запошљавање, Канцеларијом за младе и осталим потписницима, што треба да омогући 

стипендистима добијање информација о даљем професионалном усавршавању. 

 перманентно промовисање активности Комисије за стипендирање и награђивање 

ученика и студената града Крушевца путем медија (локалних телевизија, националних 

телевизија, интернет протала и друштвених мрежа ) са циљем остваривања директне 

комуникације са стипендистима. 

 организовање догађаја на којима би се промовисали таленти садашњих и бивших 

стипендиста града Крушевца, као што су концерти, изложбе, стручни семинари за студенте 

стипендисте који су сертификовани, представљање научних, дипломских, мастер радова и 

докторских теза на научним скуповима. 

 

 

III    КУЛТУРА 

 

1. Историјски архив  

 

 Историјски архив ће наставити са заштитом архивске грађе ван архива кроз обилазак и преглед у 

регистратурама на територији Расинског округа. Вршиће се излучивање безвредног регистратурског 

материјала са израдом пратеће документације, а преузимање архивске грађе и регистратурског 

материјала вршиће се према приоритетима регистратура;Спољна служба извршиће обилазак и 

преглед стања архивске грађе и регистратурског материјала у 57 регистратура на територији 

Расинског округа. Наставиће се са радом на фондовима започетој у 2017. и 2018.години, али и на 

фондовима према листи приоритета; радиће се  на изради топографског водича по депоима као и на 

изради топографских показивача размештаја појединих фондова у депоима. Вршиће се 

употпуњавање збирки архивске грађе завичајне историје личних и породичних фондова и збирки, 

вршиће се обрада књижног фонда и библиотечког материјала кроз каталогизацију, сигнирање, 

класификовање и инвентарисање јединица у фонду. Објавиће се 17-ти број часописа ,,Расински 

анали,,; организоваће се трибине са творцима архивске грађе и регистраторског материјала. 

 

http://www.krusevac.rs/
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    2.Крушевачко позориште 

Крушевачко позориште у 2019.години планира реализацију 5 премијере од којих је једна 

завршетак рада започетог 2018.године,  по тексту класика Бранислава Нушића,,Госпођа министарка,, 

са редитељем Жанком Томићем. Рад на остале 4 премијере, две на вечерњој, једна на малој сцени и 

једна на дечјој сцени биће поверен провереним редитељима и сарадницима. Планирана је сарадња са 

редитељем Борисом Лијешевићем и коопродукцијом са Народним позориштем из Приштине, 

односно Грачанице,на тексту једног од домаћих класика.У сусрет прослави јубилеја,630 година од 

Косовског боја, радиће се представа по тексту,,Оливера,,у режији Владимира Попадића. 

У раду на представи за децу планира се наставак сарадње са редитељем Зораном Лозанчићем, 

на тексту заснованом на познатој бајци ,,Пепељуга,,. На малој сцени радиће се на камерним 

представама које су истраживачке,и сарадњи са редитељем Сашом Петронијевићем, по тексту 

француског драматурга Жан Пјер Дагера ,,Збогом господине Хафман,,. Крушевачко позориште ће 

током године организовати три позоришне ревије: Позоришни дани, Дани мале сцене,, Бата Путник,, 

и Десети Божићни фестивал представа за децу "Крушка". Организоваће се и други културни 

програми: изложбе слика, књижевне вечери, уметничке академије, музички концерти и слично. 

 

3. Културни центар Крушевац   

 

       Културни центар Крушевац је регистрован као установа културе 18.фебруара 1992.године. 

Настао је удруживањем Дома омладине и пионира Младост и Друштвеног предузећа Крушевац 

филм. За двадесет и пет година постојања прерастао је у установу са пет објеката у центру града и 

значајно проширио програмску делатност. Најновијим припајањем Културно просветне заједнице 

(01.јануара 2014.), КЦК је преузео делатност КПЗ – неговање изворног народног стваралаштва, 

културних и просветних вредности. 

      Предвиђеним активностима у 2019.години, КЦК ће настојати да задовољи различите културне 

потребе, а уједно ће утицати на формирање и неговање правих културних вредности. 

       Циљ је да се окупи и у рад укључи што већи број предшколске и школске деце, а од ове 

школске 2018/2019. и академске омладине. 

- У Белој сали реализоваће књижевне програме  (преко 20,представљање књига значајних 

српских и крушевачких аутора, издавање часописа Путеви културе (промоција у Крушевцу и 

Београду); 

- реализоваће Сајам књига и издаваштва Расинског округа ( у сарадњи са Историјским архивом 

и Народном библиотеком); 

- у сарадњи са основним школама организоваће ФЕШТа, а у сарадњи са средњим школама ТИН 

ФЕСТ, као и први пут Фестивал драмског театра предшколског узраста у сарањи са ПУ,,Ната 

Вељковић,,; 

- У Биоскопу Крушевац, поред редовног филмског репертоара, приказиваће се филмови у 3Д 

технологији, Дечији филмски фестивал , Дани француског, руског, немачког филма, Летњи 

биоскоп у Пионирском парку, наставак сарадње са Руским домом, Француским културним 

центром, Гете институтом...; 

- реализоваће се Међународни фестивал православног филма; 

- У Легату Милића од Мачве, приредиће се више од двадесет високо профилисаних изложби и 

музичко – поетских програма. Најпознатији је свакако већ традиционални ТРИПТИХ – 

РАСПЕТО КОСОВО у оквиру видовданских свечаности 2019; 

- 27.Међународни фестивал ,,Златна кацига,, , који наставља да окупља заљубљенике 

карикатуре из читавог света, и очување фестивалских размена са државама у окружењу 

суседима (Италија, Бугарска, Грчка Словенија); 
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- Школе и секције ће наставити да раде несмањеним интензитетом, на добробит најмлађих 

суграђана. Под окриљем КЦК, планира се рад следећих школа и секција: школа балета, школа 

плеса, школа говора и глуме, ликовна секција, поетски театар, музичка радионица, школа 

гитаре…; 

- Трибински програм КЦК, ће наставити да се бави актуелним догађајима и трибинама везаним 

за проблеме младих, као и радионицама за децу и младе; почетак пројекта,, Циклус великана 

српске књижевности ,, који би започео представљањем фондације Лаза Костић; 

- Концерте озбиљне музике КЦК реализоваће у: Мозаик сали Градске управе, Малој сали 

Крушевачког позоришта,  Великој сали Народног музеја и Галерији Легата Милића од Мачве; 

- Све значајне манифестације и догађаји: Такмичење села града Крушевца, Крушевачка 

књижевно – филозофска школа, Беловодска розета, Падешки кладенац, Саборни дани Св. 

Деспота Стефана Лазаревића, Светосавска награда и академија, Звездано Здравиње, Дани 

Станислава Биничког, ФЕДРАРО, Ломнички ђердани, Бистричко коло и др.; 

- КУД-ови ће и у 2019.години реализовати планиране активности.Наставиће се сарадња и са: 

Ликовним клубом Димитрије Симић, Ликовним удружењем Расиниус, Удружењем Етно – 

Расина, Етно удружењем Цар Лазар, Удружењем Марко Цара Милановић, Удружењем 

песника Поезија СРБ, удружењем песника Перо, хором Српкиња. 

4. Народни музеј 

 

 Рад Музеја засниваће се на: заштити, документационој обради музејског материјала, 

употпуњавању музејских фондова, истраживачкој активности, изложбеној делатности, издаваштву, 

организовању стручних и научних скупова, сарадњи са другим институцијама, реализацији ликовних 

и програма образовног карактера, унапређењу метода рада као и другим обавезама према одредбама 

Закона о културним добрима и програмским документима града Крушевца и Расинског округа. 

Приоритет у раду Народног музеја Крушевац биће комисијско обављање пописа и ревизије 

музејског фундуса и биће урађено евидентирање и систематско ажурирање свих музејских експоната 

и формирана јединствена база података разврстана по збиркама и одељењима.Комплетна ревизија 

биће урађена до краја 2019. године. 

У оквиру истраживачке активности очекује се наставак рада на мултидисциплинарном 

истраживању Мојсињско-послонског комплекса и систематским истраживањима локалитета.  

Приоритети су:заједнички пројекат археолошких истраживања са Археолошким институтом  

Београд;,,Бедем,, село Маскаре; Археолошка истраживања средњевековног града Крушевца; 

Археолошка истраживања ,,Укоса,,-Мојсиње.Народни музеј ће у 2019. години пружати подршку у 

стручном и техничком смислу приликом конкурисања и реализацији пројеката завичајним музејима 

у Александровцу и Трстенику.У оквиру изложбене делатности ,биће обухваћено око 30 програма, у 

свим просторима којима Музеј располаже, а нарочито приређивањем изложби поводом Сретења-

Дана државности,Видовдана и Октобарског обележавања ослобођења града у Првом и Другом 

светском рату.Програми образовног карактера одвијаће се кроз: 

-рад школе за ликовне таленте,,Милан Миловановић,,; 

-реализацију Међународне дечије ликовне колоније,,Биберче,,; 

-реализацију ликовне колоније,,Видовданска виђења,,; 

-реализацију дела програма Међународне смотре археолошког и других стручних популарних 

филмова; 

-организовање тематских педагошких радионица у сарадњи са основним и средњим школама и 

ПУ,,Ната Вељковић,,. 
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5. Народна библиотека 

 

У оквиру матичне функције Народна библиотека Крушевац ће у 2019. години реализовати 

следеће активности: унапређење,развијање и ажурирање свих темељних програмских задатака 

Библиотеке у остваривању општег интереса у библиотечко-информационој делатности у складу са 

актима Библиотеке и Законом; наставак сарадње са свим библиотекама које чине библиотечко-

информациони систем Библиотеке( јавне,школске,библиотеке општег типа у установама и 

предузећима и специјалне библиотеке) и њихово међусобно повезивање;развијање савременог 

концепта библиотеке који пропагира орјентисаност ка корисницима и конференцијама у земљи и 

иностранству:вођење регистра библиотека са подручја своје матичности, годишње анкетирање и 

уношење у базу матичне библиотеке Србије свих библиотека округа, пружање стручне помоћи 

библиотекама и вршење надзора над њиховим стручним радом, старање о усавршавању кадрова за 

обављање библиотечке делатности, праћење библиотечке стручне литературе, организовање два 

акредитована семинара из области библиотекарства, праћење и проучавање стања у библиотечкој 

информационој делатности и предлагање мера за њихово унапређење. 

Општи циљеви рада Народне библиотеке су подизање квалитета обављања делатности ради 

задовољења културних,информационих,образовних потреба становника Крушевца; мапирање и 

постизање веће препознатљивости институције  у општој јавности ; стварање адекватних услова за 

библиотеку 21 века; унапређење постојећих библиотечких сервиса и увођење нових,како би 

корисници имали бољи,бржи и лакши приступ информацијама,књижној грађи,курсевима и свим 

видовима коришћења библиотечких услуга и ресурса. Планиран је упис 6.500 чланова, реализација 

200 културних програма и 120.000 пружених услуга у оквиру издатих књига, новина, коришћења 

интернета, припреме семинарских радова и коришћење читаонице. Наставиће се са дигитализацијом 

библиотечке грађе. Планира се одржавање 200 културно образовних програма-манифестације, 

књижевни сусрети, трибине, креативне радионице и сл. 

Планирана је набавка 7.500 књига како бих се испунио препоручени минимум дефинисан 

националним стандарднима за обављање информатичко библиотечке делатности. Народна 

библиотека Крушевац је укључена у мрежу библиотека која обављају послове од општег интереса у 

заштите старе и ретке библиотечке грађе, па ће у 2019. години покушати са набавком најмање 5 

наслова од којих је један из 18 века. У оквиру обраде и коришћења библиотечко информационе 

грађе наставиће се са радом у cobiss 3 платформи врши и унос података о новоприспелим 

јединицама у локалну базу cobiss-а. Укупно се планира преузимање 2.600 записа за монографске 

публикације. 

У оквиру културно просветне делатности планира се промоција остварења завичајних и 

популарних домаћих аутора, трибина и предавања на различите актуелне теме, радионица за 

децу и младе, видео презентације, причаонице за најмлађе, књижевни сусрети, музичке вечери и 

филмске пројекције. 

 

На плану капиталних улагања,планира се следеће: 

 

 

 

 

. 
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Р. 

бр. 

УСТАНОВА ИНВЕСТИЦИЈА 2019. 2020. 2021. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
ИСТОРИЈСКИ 

АРХИВ 

Пројектна документација за 

аутоматску дојаву пожара  70.000   

Пројектна документација за 

замену столарије   70.000  

Уградња система за 

аутоматску дојаву пожара  1.050.000 500.000 500.000 

Капитално одржавање 

установа у култури-замена 

столарије  500.000  

Набавка канцеларијског 

намештаја  300.000 300.000 300.000 

Уградња громобрана   200.000 

Набавка рачунарске опреме  
350.000 250.000 50.000 

Набавка архивских полица  1.000.000 500.000 

Набавка опреме за визуелну 

презентацију архива и 

архивске грађе   250.000  

Набавка клима уређаја   70.000  

Набавка књига у 

библиотеци   40.000 20.000 

Компјутерски софтвер  120.000 60.000 

Набавка фотокопир апарата  
 300.000  

УКУПНО 

570.000 (01) 

1.070.000 (04) 

220.000 (13) 3.400.000 1.630.000 

2. 
КРУШЕВАЧКО 

ПОЗОРИШТЕ 

Капитално одржавање 

зграде Позоришта 170.000 271.000 100.000 

План заштите од пожара  540.000   

Технички пријем објекта 

Крушевачког позоришта  1.000.000  

Уградна опрема,опрема за 

тон кабину и кабину за расв. 50.000 185.000 85.000 

Рачунарска опрема и 

штампачи 70.000 290.000 120.000 

Електронска опрема и видео 

надзор 50.000 200.000 100.000 

Кројачка и столарска 

радионица и остало  200.000 100.000 

Набавка шиваће 

машине,пегла и маказе  280.000 140.000 

Опрема за културу 50.000   

Компјутерски софтвер 20.000 120.000 60.000 

УКУПНО: 540.000 (01) 2.546.000 705.000 
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340.000  (04) 

71.000 (13) 

3.  
КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР 

Уградна опрема-клима 50.000 112.000 56.000 

Намештај 450.000   

Рачунарска опрема 350.000 270.000 135.000 

Залихе робе 3.500.000   

Опрема за угоститељство 100.000   

Опрема за културу 4.500.000   

Опрема за домаћинство 100.000   

Мреже-компјутерска мрежа  500.000 250.000 

УКУПНО: 
3.500.000 (04) 

5.550.000 (13) 882.000 441.000 

4. 
НАРОДНИ 

МУЗЕЈ 

Пројектна документација за 

санацију доксата 

и генералне реконструкције 

ентеријера 

Мензулане(ел.инсталације,с

толарија,подови)  250.000  

Санација доксата и 

генералне реконструкције 

Мензулане  1.720.000  

Извођење радова на 

санацији и реконструкцији 

Галерије:прва фаза санације 

и реконс. поткровља 

(инсталације,подови и сл.по 

пројекту),друга фаза:уређ 

дворишта са бином,трећа 

фаза уређење фасаде  9.250.000 4.500.000 

Санација Дома Слободиште  12.000.000 5.000.000 

Музејски експонати и 

споменици културе( откуп) 750.000 2.000.000  

Изградња зграде 

конзерваторске радионице и 

депоа  19.000.000 19.000.000 

Уградна опрема:клима 

уређаји за поставку на 

спрату  200.000  

Рачунарска опрема  50.000  

Опрема за јавну безбедност-

набавка  пп опреме  50.000   

Остала књижевна и 

уметничка дела 30.000   

Залихе робе  800.000   

Опрема за културу за сталне 

поставке  80.000  

УКУПНО: 

50.000 (01) 

1.080.000 (04) 

500.000 (09) 44.550.000 28.500.000 
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IV   ФИЗИЧКА КУЛТУРА  

 

 

 Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), прописао је општи интерес у области спорта, за 

чије остваривање се средства обезбеђују у буџету  града и то : 

 1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;  

2) изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, 

а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских 

спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;  

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;  

4) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима;  

5) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, 

рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска 

спортска такмичења и др.);  

5. 
НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА 

Пројектна документација за 

инсталације аутоматске 

дојаве пожара 200.000   

Капитално одржавање 

установа   800.000  

Опрема за јавну безбедност-

систем за дојаву пожара  515.000   

Намештај 200.000   

Књиге у библиотеци 1.142.529 3.700.000 3.300.000 

Музејски експонати  200.000 100.000 

Визуелна уметност  200.000 100.000 

Остала књижевна и 

уметничка дела 110.000 220.000 110.000 

Опрема за културу 20.000 40.000 20.000 

Опрема за домаћинство   45.000 15.000 

УКУПНО: 

715.000 (01) 

830.000 (04) 

642.529 (13) 5.075.000 3.645.000 

УКУПНО КУЛТУРА: 
 

8.858.529 56.453.000 34.921.000 
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6) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе 

које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

 7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе; 

8) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о 

питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;  

9) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;  

10) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста;  

11. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста 

и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

12. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;  

13. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање 

спортских резултата и др.); ) 

14.  рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини 

чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне 

самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за 

тренирање учесницима у систему спорта. 

      Општи интерес у области спорта остварује се кроз финансирање делатности установе у области 

физичке културе,, Спортски центар,, Крушевац и кроз одобравање средстава и финансирање 

програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца за 

сваку календарску годину за спортске организације. 

У складу са Правилником о одобравању средстава и финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (Сл.лист града Крушевца 

бр.1/17), објављује се Јавни позив за подношење предлога годишњих програма спортских 

организација којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Крушевцу .  

У складу са програмским календаром прописаним  чланом 117. Закона о спорту,  предлагач  

предлога годишњих програма- Спортски савез града Крушевца, благовремено подноси предлоге 

годишњих програма спортских организација са седиштем на територији града Крушевца, за области 

дефинисане Законом о спорту и Правилником. На предлог Комисије, Градско веће града Крушевца 

доноси Одлуку о одобравању и финансирању  годишњих програма спортских организација  којима се 

остварује општи интерес у области спорта  на територији града. 

 

 

 

1.Установа за физичку културу ''Спортски центар Крушевац '' 

 

 

            Установа за физичку културу '' Спортски центар Крушевац '' је основана Одлуком Скупштине 

града Крушевца. Почела је са радом од 16.02.1977.год. Регистрована је у Трговинском суду у 
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Краљеву за обављање делатности и послова од посебног друштвеног интреса из области која се 

односи на делатност спортских објеката. Одлуком о поверавању на управљање над непокретностима 

и објектима Скупштина града Крушевца је Установи дала на управљање следеће објекте и 

непокретности:  

 

- Покривене базене са управном зградом, кугланом,фитнес студиом, простором за стони тенис и 

простором за борилачке вештине, 

- Отворене базене, 

- Гимнастичку салу са пословним простором 

- Халу спортова са пословним простором 

- Фудбалски стадион Младост са пословним простором,  

- Помоћни фудбалски терени са атлетском стазом, 

- Тениски терен,  

- Полигон за мале спортове на бетону и песку, 

-Мини пич терен  

Добијањем горе наведених непокретности и објеката Установа је прихватила одговорност и 

обавезу да и даље,кроз партнерство и сарадњу са градским органима власти, ради на унапређењу и 

осавремењавању постојећих спортских објеката и изградњу нових , а у складу са финансијским и 

техничким условима .  

Све то подстиче укључивање у спорт што већег броја грађана нарочито деце и омладине и 

обезбеђује инфраструктурни оквир за стварање широке квалитетне основе, као темеље будућег 

врхунског спорта у Крушевцу. 

            Програм развоја   Спортског центра  Крушевац за 2019-2021 годину односи се на:  

1.  Редовно одржавање спортских објеката у грађевинском и функционалном смислу; 

2.  Реализацију спортских, рекреативних и едукативних програма;  

3.  Организација спортских такмичења (турнири и лига системи локалног и рег.карактера ); 

4.  Одржавање наставе физичке културе за основне   и средње школе; 

5.  Обезбеђивање услова за масовно бављење трећим базичним спортом (атлетика); 

6.  Рад на популаризацији до сад недовољно заступљених спортова. 

7.  Израда програма школице спорта  за децу:   

а) Вежбе за обликовање тела са и без реквизита  

б) Вежбе за јачање мишића леђа и трбуха  

в) Вежбе за правилно ходање и трчање – разне атлетске активности  

г) Вежбе на справама и партеру  

д) Полигони  

ђ) Спортске игре са лоптом 

који ће омогућити: 

а)  Правилан развој кроз игру и спорт,  

б)  Унапређење здравља,  

в)  Превентиве од деформитета кичме, ногу и стопала,  

г) Развој моторичких способности: координација, брзина, гипкост, равнотежа, прецизност,  

д)  Развој интелектуалних способности,  

ђ)  Социолошки развој деце. 

9.  Развој спортског туризма 

 

У 2019.години, на плану капиталног улагања, планира се следеће: 
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. 

бр. 

УСТАНОВА ИНВЕСТИЦИЈА 2019. 2020. 2021. 

1 2 3 4 5 6 

1. Спортски центар 

Пројектна документација за пројекат 

система за рано откривање и дојаву 

пожара 240.000 240.000   

пројектна за санацију оштећених 

спојева кровних и међуспратних 

греда и стубова као и припадајуће 

екстерне столарије на објекту 

400.000,за реконструкцију система 

грејања ваздуха 300.000,за изградњу 

степеништа од ватроотпорних 

материјала важећих стандарда 

150.000,за реконструкцију 

филтерских постројења у објектима 

отворених и затворених базена 

350.000,израда идејног решења 

трибинског простора 

450.000,пројектна документација за 

салу Соко 200.000  1.850.000  

Капитално одржавање отворених 

спортских и рекреативних објеката 891.000   

Намештај 15.000   

Аутомобил 1.300.000   

Уградна опрема 40.000   

Рачунарска опрема 220.000   

Електронска опрема 371.000   

Опрема за домаћинство 367.000   

Опрема за јавну безбедност 30.000   

Монтирана опрема 224.000   

Остале некретнине и опрема 245.000   

Залихе робе 4.080.000   

Компјутерски софтвер 70.000   

Замена столарије-прозори на згради   2.450.000  

Реконструкција филтерских 

постројења покривених базена  360.000 1.500.000 

Реконструкција филтерских 

постројења отворених базена  2.500.000  

Постављање пешачких стаза на 

теренима са вештачком травом и од 

улаза до трибине  2.400.000  



- 67 - 

 

 

V    ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ЗА ПЕРИОД 2017-2019.ГОДИНА 

 Програм развоја спорта града Крушевца за период 2015-2018.  године са акционим планом ,  

усвојен од стране Скупштине града Крушевца 28.12.2015. године,  је документ кроз који ће се  

унапредити развој спорта кроз систематску , стратешку и партнерску бригу свих релевантних 

чинилаца  кроз  приоритетне области: 

- Школски спорт 

- Рекреативни спорт- Спорт за све 

- Унапређење врхунског и квалитетног спорта на територији града Крушевца 

- Спортска инфраструктура 

- Спорт и туризам 

У 2019. год. у плану је ревизија документа као и израда новог, по доношењу Стратегије 

развоја спорта у Републици Србији за период од 2019 до 2029 године. 

 

VI    ИНФОРМИСАЊЕ  

             Законом о јавном информисању и  медијима (,,Сл.гласник РС,, број 83/14) утврђен је јавни 

интерес у јавном инфомисању и начин остваривања јавног интереса. Јединице локалне самоуправе 

обезбеђују део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и 

распоређује их на основу спроведеног јавног конкурса и појединачним давањима на основу 

принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације. За појединачна 

давања може се определити највише 5% средстава од укупно опредељених средстава за остваривање 

јавног интереса путем јавних конкурса.  

Конкурс се расписује за пројекте:  

1) производње медијских садржаја;  

2) организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивања 

професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.  

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација не може бити дужа од три године. 

Право учешћа на конкурсу има:  

1) издавач медија који је уписан у регистар медија; 

2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи 

доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.  

Комплетна адаптација свлачионица са 

пратећим мокрим чвором и ходником  2.250.000  

Набавка и уградња 2.300 комада 

седишта са наслоном у Хали спортова  1.600.000  

Замена постојећих кошева у Хали 

спортова због прописа који регулишу 

услове одигравања утакмица  2.400.000  

Модернизација сауне на затвореним 

базенима  1.000.000  

Уградња топлотних пумпи у 

базенској хали  5.000.000  

Адаптација зграде Соко 
 11.000.000  

Монтажна Хала спортова   20.000.000 

Изградња сале за сквош 
  5.000.000 

Изградња трибина са уређеним 

подтрибинским ппростором и 

постављање седишта на атлекско 

фудбалском блоку-источна трибина   22.000.000 

УКУПНО: 
8.093.000 32.810.000 48.500.000 
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Право учешћа на конкурсу из члана 18. став 1. тачка 2) овог закона има свако правно лице, односно 

предузетник, изузев лица предвиђена чланом 44. став 1. овог закона. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 

 

VII ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ  

      Скупштина града Крушевца  је на седници одржаној дана 17.09.2014. године усвојила Локални 

акциони план за младе за период 2014-2019 године на територији града Крушевца.  Локални акциони 

план за младе представља стратешки документ који показује да град Крушевац води системску и 

дугорочну бригу о младима као и да преузима неопходне мере које ће довести до унапређења живота 

младих. Циљна група Локалног акционог плана су млади  од 15 до 30 година, без обзира на верску, 

националну, полну, политичку и било коју другу припадност и интересовања. 

            Град Крушевац  ће кроз овај документ систематски и одговорно приступити унапређењу 

положаја младих и створити услове за њихов  бољи, здравији и срећнији живот преко  Канцеларије за 

младе и свих локалних институција које се баве младима. 

              Током имплементације овог документа у 2019. години, активности ће се усмерити на седам 

приоритетних области: 

 Образовање младих  

 Запошљавање младих  

 Здравље младих  

 Безбедност младих  

 Култура, спорт, слободно време младих  

 Информисање и мобилност младих  

 Активизам и волонтеризам младих  

 Очување и заштита животне средине 

     У оквиру приоритетних области анализирано је стање, утврђени су проблеми, потребе младих, 

урађена анализа потреба и проблема младих на репрезентативном узорку младих , дефинисани 

општи, специфични циљеви као и активности за унапређење стања младих у свакој области. 

Активности предвиђене Локалним акционим планом за младе и  предвиђена финансијска средства за 

његову имплементацију спровешће се  у граду Крушевцу од 2018. до 2019.године , што ће довести до 

побољшања и унапређења положаја младих у локалној заједници. 

 

VIII    ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈА ЗА ДЕЦУ  (ЛПА)  

Скупштина града Крушевца је на седници од 31.10.2016.године донела Решење о продужетку 

стратешког документа  ЛПА за децу града Крушевца до 2018. године.  Овим стратешким 

документом, као приоритетне издвојене су следеће области:  

- смањење сиромаштва код деце  

- квалитетно образовање за сву децу 

- боље здравље за сву децу 

- унапређење положаја и права деце ометене у развоју 

- заштита права деце без родитељског старања  

- заштита деце од злостављања, занемаривања и насиља 

 

У оквиру приоритетних области анализирано је стање, утврђени су проблеми, потребе деце, 

урађена анализа потреба и проблема деце , специфични циљеви као и активности за унапређење 

стања деце у свакој области. Активности предвиђене Локалним  акционим планом за децу и  

предвиђена финансијска средства за његову имплементацију спровешће се  у граду Крушевцу  , што 

ће довести до побољшања и унапређења положаја деце у локалној заједници. 

За праћење реализације активности задужена је  Комисија за имплементацију Локалног  плана 

акције  за децу града Крушевца  именована од стране Градског  већа града Крушевца. У 2018. год. 

започето је са израдом  новог стратешког документа ЛПА за децу града Крушевца за период 2019-

2025. године ,који ће се усвојити до краја 2018. године. 
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СЛУЖБА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРУШЕВАЦ 

 

          Саставни део програма  развоја града Крушевца су програмске активности Центра за социјални 

рад , као и план развоја.   

У 2019.  години,  Центар ће своје активности и планове реализовати на основу закона, подзаконских 

аката и протокола, у складу са могућностима (пре свега финансијским и кадровским). У домену 

послова који су му поверени од стране Републике, радиће  на реализацији : 

1. права на новчану социјалну помоћ и увећану новчану социјалну помоћ, 

2. додатка за туђу негу и помоћ и увећаног додатак за туђу негу и помоћ, 

3. смештаја у установу социјалне заштите и хранитељске породице, 

4. накнаде хранитељима, путне трошкове, опремање матураната, школски прибор за децу без 

породичног старања, 

5. послова органа старатељства, 

6. помоћи за оспособљавање за рад деце и младихссметњама у развоју и одрасла лица са 

инвалидитетом која се могу  оспособити за одређени рад. 

Поред послова који су му поверени од стране Републике, Центар ће у 2019.години, реализовати 

послове из домена Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Крушевца.  

Права утврђена овом одлуком су: право на једнократну помоћ,   набавка школског прибора, 

опреме и уџбеника за децу  предшколског  и  школског  узраста  која  су  под старатељством и из 

материјално угрожених породица, партиципација  у  трошковима  летовања,  зимовања,  екскурзија  

и  организовања  школе  у  природи  за ученике  под  старатељством  и  децу  из  материјално 

угрожених породица, право на опрему корисника за смештај у установу  или другу породицу, право 

на бесплатан оброк,  право на бесплатан превоз особа са инвалидитетом и пензионера старијих од 70 

година који су корисници најниже пензије, право на путне трошкове и исхрану пролазника, право на 

трошкове сахране, право на партиципацију  у трошковима превоза студената и право на накнаду за 

личног пратиоца детету које похађа школу по инклузивном програму ван територије града 

Крушевца. 

Услуге које се утврђују овом Одлуком су: породични едукативни центар, помоћ у кући, 

услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја, прихватилиште за децу и младе, 

прихватилиште за одрасла и старија лица, прихватилиште за жртве насиља у породици,  социјално 

становање у заштићеним условима,  становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне 

заштите и   давање  у  закуп  станова  социјално  угроженим лицима и лични претилац детета .   

У наредном периоду  Центар ће радити на испуњавању свих потребних стандарда као предуслова за 

добијање лиценце за  услугу -  Становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне 

заштите. 

С обзиром да су стручни радници у обавези да у току 2019. обнове лиценце, наставиће се са 

континуираним обукама кроз акредитоване и остале програме обуке.  

Центар ће и даље имати значајну улогу у координацији и сарадњи са телима локалне самоуправе у 

утврђивању потреба корисника социјалне заштите и креирању социјалне политике Града. 

У  2019. Години планира се наставак реализације услуге Клуб за младе при Центру за 

социјални рад. Захваљујући директним наменским трансферним средствима Владе РС, услуга се 

успешно реализује у  2018. године. 

Током 2018. године на конкурсу Министарства правде Центар је добио средства у износу од 

9.408.445,00 дин. Иста су усмерена  на побољшање енергетске ефикасности и унапређење услова 

рада Центра у Крушевцу ( замена столарије и грађевински радови на адаптацији пословне зграде 

центра).  

За период од 2019. до 2021. године у плану су: набавка путничког аутомобила,  рачунарске 

опреме и замена канцеларијског намештаја.  
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Ред.број Центар за социјални рад 

 

2019. година 2020. година 2021. година 

1.  Путнички аутомобил 0 1.500.000 0 

2.  Набавка рачунарске опреме 0 1.150.000 500.000 

3.  Замена канцеларијског 

намештаја 

0 1.700.000 700.000 

  

Укупно: 
 

- 

 

4.350.000 

 

1.200.000 

 

 

 

Дом Здравља 

 
                    Дом здравља Крушевац планира за 2019. годину, из средстава буџета Града Крушевца, 

набавку два санитетска возила за Службу хитне медицинске помоћи, укупне вредности од 16.800.000 

динара.  

                    Набавка санитетског возила спада у ред приоритетних набавки које би требало да се 

спроведу почетком 2019. године, како би се обезбедио нормалан рад Службе хитне медицинске 

помоћи.  

Редни 

број 

 Назив 

инвестиције 

Количина 

( ком. ) 

Јединична 

вредност 

Укупно Извор 

финансирања 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

 

 

 

Санитетско 

возило 

 

 

1 

 

4.000.000 

 

4.000.000 

 

Буџет Града 

Крушевца 

 

 Дом здравља Крушевац располаже тренутно са седам исправних санитетских возила. Оптималан 

број возила ,потребан за редован рада Службе хитне медицинске помоћи био би дванаест 

санитетских  возила.   Просечна старост возила је 12 година.Годишње, једно санитетско возило пређе 

у просеку 53.300 км. 

                   С обзиром на старосну структуру и велики број пређених километара, возила се често 

кваре и испадају из  функције што додатно отежава рад Службе хитне медицинске помоћи. Како би 

се возила оспособила за редован рад, издвајају се велика новчана средства за њихову поправку и 

одржавање, на годишњем нивоу око 2.000.000 динара.   

И поред тешкоћа са којима се Служба хитне медицинске помоћи суочава у свом раду, у току 2017. 

године обавила је 367.146  хитних и медицински оправданих санитетских превоза без медицинске 

пратње (извршење плана рада 115 %) и 7.500 санитетских превоза са медицинском пратњом ( 

извршење плана рада 109% ).  

Такође у истом периоду обављено је  6343 лекарских прегледа на терену (извршење плана рада 

109,40 %). 

                   Набавка санитетског возила са пратећом опремом омогућила би већу доступност пружања 

услуга хитне медицинске помоћи на простору Града Крушевца, побољшање рада и постизање бољег 

квалитета у раду Службе хитне медицинске помоћи. 

Основни циљеви набавке нових санитетских возила са савременом опремом су:  

-  већи проценат преживљавања акутно оболелих и трауматизованих пацијената 

-  бржи транспорт пацијената  у регионалне здравствене установе и њихово брже преузимање  

-  превенцију компликација акутно оболелих и трауматизованих пацијената 

-  свеобухватно збрињавање пацијената у случају ванредних ситуација и јавних 

манифестација. 
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ 

 

 

Ред.бр. 

 

 

Инвестиционе 

Активности 

 

2019. 2020. 2021. 

1. Радови на инвестиционом одржавању пословног 

објекта (термичка заштита и замена фасадне 

столарије ) 

5.000.000 - - 

2. Завршни грађевински радови 

у поткровљу објекта клиничке 

микробиологије 

- 3.500.000 - 

3. Радови на реконструкцији улазног  платоа 

,пешачких стаза и паркинг простора 

- - 2.500.000 

4. Набавка разне лабораторијске  и друге опреме 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

 

Укупно: 
 

8.000.000 

 

6.500.000 

 

5.500.000 

Извор финансирање – сопствена средства 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РИБАРСКА БАЊА 

 

Ред. број Инвестиционе активности  - 

2019.г. 

    Укупно Сопствена 

средства 

Средства Р. 

буџета 

Остала 

средства 

1. Набавка савремене 

медицинске и остале опреме 

15.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 

2. Реконструкција и енергетска 

санација затвореног 

терапеутског базена 

25.000.000 20.000.000 5.000.000 - 

3. Реконструкција и енергетска 

санација стационара Поглед 

30.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 

4. Изградња етно-ресторана на 

бањском потоку 

20.000.000 20.000.000             - - 

5. Набавка аутобуса за 

сопствене потребе 

15.000.000 12.000.000             - 3.000.000 

6. Изградња и уређење 

парковног и паркинг 

простора 

5.000.000 5.000.000   

    

 Укупно: 
   

110.000.000 

 

87.000.000 

    

12.000.000 

   

11.000.000 
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Општа болница Крушевац 

 
Ре

д.б

р. 

Опис Јед.мере Финансирање  

из Р.буџета 

Финансирање 

из донације 

Финансирање 

из сопствених 

прихода 

Укупно 

планирано 

1 Зграде и 

грађевински 

објекти 

 5.000.000 344.000.000 5.000.000 354.000.000 

1.1 Реконструкција и 

адаптација зграде 

старог грудног 

одељења 

3500 м 

квадрат 
 336.000.000  336.000.000 

1.3 Адаптација 

простора за ангио 

салу –интерно 

одељење 

 5.000.000 8.000.000 5.000.000 18.000.000 

2. Медицинска  

опрема 
 66.000.000   66.000.000 

2.1 МСЦТ апарат 1 54.000.000   54.000.000 

2.2 Лапораскопски 

стуб-хирургија 

1 7.000.000   7.000.000 

2.3 Микроскоп -очно 1 5.000.000   5.000.000 

 Свега:  71.000.000 344.000.000 5.000.000 420.000.000 

 

Центар за особе са инвалидитетом 

 
Ред .бр. Опис 2019. 

1 Намештај (опремање надограђеног простора за нову услугу социјалне 

заштите-столови,столице ,кревети ,ормари,комоде,ципеларници,клупе 

602.000 

Извор финансирања – Остали извори 
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Комисија за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца ће и у 

2019.години наставити да на организован и друштвено одговоран начин предузима скуп мера и 

активности на унапређењу популационе политике града Крушевца, које су прописане Правилником 

за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца. У том циљу ангажоваће се 

сви расположиви материјални и стручни ресурси. 

У 2019.години град Крушевац обављаће следеће активности: 

 

- материјална подршка брачним паровима за покушај вантелесне оплодње -  Јавни 

позив се расписује почетком године и објављује у средствима јавног информисања и на сајту града 

Крушевца. 

- поклон честитка за новорођенчад рођену 1. јануара текуће године - за новорођенчад 

рођену 1.јануара обезбеђује се новчана поклон честитка. 

 

- поклон честитка за новорођенчад рођену на територији града Крушевца-за свако 

новорођено дете на територији града Крушевца обезбеђује се новчана поклон честитка. 

 

- новчана помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу - спровођење 

акције "Треће дете" која се организује два пута годишње крајем месеца јуна у оквиру "Видовданских 

свечаности " и крајем месеца децембра у оквиру "Новогодишњих свечаности". Ова активност је 

хумана, подстицајна, усмерена ка поспешивању наталитета и  материјална подршка је родитељима са 

већим бројем деце. За свако дете обезбеђује се новчана поклон честитка. 

 

- поклон ђацима првацима -  за све ђаке прваке на територији града Крушевца 

обезбеђује се поклон у виду новчане поклон честитке и публикације"Прванке".  

 

- новчана помоћ незапосленим породиљама - као додатни облик заштите породиља на 

територији града Крушевца, утврђује се право на новчану помоћ незапосленој породиљи за прво, 

друго, треће и четврто дете. 

 

- подршка породици са више ђака - средства се користе за додељивање новчане поклон 

честитке за куповину уџбеника за трећег и четвртог ђака у породици. 

 

- превоз материјално угрожених средњошколаца 2.3. и 4.године–Препозната је 

потреба за реализовањем нове активности у оквиру свог деловања на територији града Крушевца, 

односно обезбеђивање бесплатног превоза за материјално угрожене ученике 2. 3. и 4. разреда 

средњих школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 74 - 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
 
 Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 23.000.000 динара за спровођење ЛАПЗ 

2019. године  и то за следеће програме:  

 

 Субвенција  за самозапошљавање 

 Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих- Нова 

радна места 

 Програм јавних радова 

 Програм стручне праксе 

 Програм стицања практичних знања 

 Mере популационе политике (усклађивање рада и родитељства) 

 

 

 Субвенција  за самозапошљавање 

Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области 

предузетништва и субвенцију за самозапошљавање. Средства за самозапошљавање у 2019. години 

одобраваће се у виду субвенције, у једнократном износу. 

За реализацију програма „Субвенција  за самозапошљавање“  Град Крушевaц у 2019. години 

планира да издвоји 9.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања одобри средства, укупан износ средстава намењен реализацији овог програма биће 

увећан. 

 

 Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих- Нова 

радна места 

 

Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа, могу за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити субвенцију за 

запошљавање на новоотвореним радним местима у једнократном износу.  

За реализацију програма „Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих“, Град Крушевац у 2019. години планира да издвоји 4.000.000динара. Уколико 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобри средства, укупан износ 

средстава намењен реализацији овог програма биће увећан. 

 

 Програм јавних радова 

 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих 

незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе (према Националном акционом плану 

за 2019. годину) ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања 

одређеног друштвеног интереса. 

За реализацију програма „Јавни радови“, Град Крушевац у 2019. години планира да издвоји 

4.000.000динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобри 

средства, укупан износ средстава намењен реализацији овог програма биће увећан. 
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 Програм стручне праксе 

 

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које 

је стечено одговарајуће образовање- квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно 

стицања услова за полагање стручног испита када је то Законом, односно правилником предвиђено 

као посебан услов за самосталан рад у струци. 

За реализацију програма „Стручна пракса“, Град Крушевац у 2019. години планира да издвоји 

2.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобри 

средства, укупан износ средстава намењен реализацији овог програма биће увећан. 

 

 

 Програм стицања практичних знања 

 

Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина кроз 

обављање конкретних послова (у оквиру и изван струке). 

 За реализацију програма „Стицање практичних знања“, Град Крушевац у 2019. години 

планира да издвоји 2.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања одобри средства, укупан износ средстава намењен реализацији овог програма биће 

увећан. 

 Mере популационе политике (усклађивање рада и родитељства) 

 

Mере популационе политике (усклађивање рада и родитељства) намењене су незапосленим 

младим брачним паровима и самохраним родитељима. 

 

За реализацију мере популационе политике (усклађивање рада и родитељства), Град 

Крушевац у 2019. години планира да издвоји 2.000.000 динара. Уколико се буџетом Републике 

Србије одобре средства, укупан износ средстава намењен реализацији ове мере, биће увећан. 

 

Носиоци послова реализације ЛАПЗ 2019. 

 
Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ-у 2019.године, Град Крушевац планира да спроводи 

у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Крушевац. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА 

 

ПРОГРАМ  

МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА  ЗА  2019. ГОДИНУ 
 

 

 Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја          (у даљем тексту: Програм) утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу 

унапређењa пољопривредне производње и прераде на подручју града Крушевца. У току 2019. године 

планира се финансирање програма, пројеката и активности које су у складу са Законом о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Решењем о образовању и именовању Комисије 

за подстицање развоја пољопривреде ( у даљем тексту: Комисија) . 

  

 Средства за реализацију овог Програма у износу од 45.000.000 динара биће обезбеђена у 

буџету града Крушевца за 2019. годину и користиће се за мере подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2019. години.  
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1. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ 

 ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

 ПУТЕМ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА.................................................................. 700.000 динара 

 

 

  Реализацијом активности директне подршке наставља се регресирање вештачког 

осемењавања крава на територији града Крушевца у циљу унапређења сточарске производње у 2019. 

години.  

 Средства може да користи регистровано активно и комерцијално пољопривредно газдинство 

са територије града Крушевца, и са производњом на територији града Крушевца. 

 

 

 2. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ 

 ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

И ПРЕРАДЕ ПУТЕМ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ............................................. 1.500.000 динара 

 

  

Кредитна подршка путем финансирања камате за пољопривредне кредите представља меру 

којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћења кредита код 

пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних 

импута за постојећу производњу и за инвестиционе активности за унапређење пољопривредне  

Кредит које додељују пословне банке, а Град исплаћује камату користиће се за: 

 

 Унапређење и развој сточарске производње; 

 Унапређење и развој биљне производње; 

 За куповину пољопривредне механизације и опреме за пољопривредну производњу и 

прераду; 

 За куповину система и опреме за наводњавање; 

 За изградњу или адаптацију пољопривредних и прерађивачких објеката;  

 За унапређење пластеничке производње    и 

 За куповину пољопривредног земљишта 

           

 

  

2. ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА........................................... 36.900.000 динара 

 

 

Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима који се односе на: 

2.1.Инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета 

2.2.Унапређење руралне економије 

 

2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И 

ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 

 

Подршка реализације пројеката ће се остваривати као накнада дела трошкова у одређеном 

проценту од вредности поједине врсте мере.  

Подстицаји програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда квалитета обухватају подршку за: 

 

 2.1.1.   Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава и то: куповина система 

за наводњавање, пољопривредне опреме и механизације, подизање засада  воћа ид. 



- 77 - 

 

Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије града Крушевца, уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава, који ће активности реализовати на подручју града Крушевца. 

 

2.1.2. Унапређење рада организација пољопривредних произвођача и прерађивача 

2.1.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 

Због  великог утицаја промене климе, а ради очувања квалитета, предвидљивости и 

одрживости пољопривредне производње осигурање  представља неопходан начин очувања истог.     

Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије града Крушевца, уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава, који ће активности реализовати на подручју града Крушевца. 

          2.1.4.  Очување сточног фонда-набавка хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад 

             Право на коришћење подстицаја има физичко лице-носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава, који ће активности реализовати на подручју града Крушевца. 

 

             2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

 

2.2.1.Унапређење обука у области пољопривредне производње и руралног развоја-стручно 

усавршавање пољопривредника, привредних субјеката из области пољопривредне производње и  

пољопривредних стручњака. 

Средства за реализацију овог програма одобраваће се пољопривредницима, привредним 

субјектима из области пољопривредне производње и прераде,  пољопривредним стручњацима, чији 

ће резултати добринети руралном развоју на подручју града Крушевца.Средства  опредељена  за ову 

намену користиће се за: 

 - Финансирање и подршку организацији студијских путовања, стручних скупова, 

конференција, семинара, предавања, стручних радионица, тренинга, специјализација и других 

активности које су везане за стручно и техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних 

произвођача, привредних субјеката из области пољопривредне производње и пољопривредних 

стручњака. 

- Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре 

 

       2.2.2. Промоција развојних  потенцијала и потреба села  

  Промоцијом развојних потенцијала и потреба села помагаће се све активности везане за 

подизање техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских знања и способности везаних за 

пољопривредну производњу, прераду, пласман производа и развој села и осталим аспектима, који ће 

утицати на побољшање квалитета живота на  сеоским подручијима. Средства  опредељена  за ову 

намену користиће се за: 

 

 -    Финансирање и организацију Сајма пољопривреде-Крушевац 2019; 

 -  Финансирање и организовање  манифестација и изложби које су везане за презентовање 

постигнутих резултата и развојних потенцијала села, пољопривредне производње, прераде 

пољопривредних производа и пласмана производа и услуга, развој и за све друге области развоја и 

живота села; 

 - Финансирање учешћа и наступа пољопривредника, пољопривредних удружења, стручних 

служби, представника прераде и саме локалне самоуправе на сајмовима и манифестацијама у земљи 

и иностранству.  

            - Финансирање израде едукативних материјала (постера, брошура, флајера...), за набавку 

стручне литературе и претплату на стручне часописе за кориснике са територије града. 
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3.ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ........................................................................................ 5.900.000 динара 

  

Ови подстицаји обухватају: 

3.1. Подршку научноистраживачким, развојним и иновативним пројектима у пољопривреди 

 

 Наведена програмска опредељења спроводиће се Одлукама и Критеријумима  Комисије за 

подстицање развоја пољопривреде, из којих ће проистећи пратећа документација, о чијој реализацији 

ће се старати Градска управа града Крушевца – Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине и Одељење за финансије. 

 

 3.2. Финансирање прогнозно-извештајних послова ( прогноза биљних болести) 

 

Финансирање прогнозно-извештајних послова има за циљ квалитетнију прогнозу и праћења 

штетних организама (болести и штеточина) на пољопривредним културама. Праћењем и познавањем 

биологије штетног организма у одређеној фенофази развоја биљке, у значајној мери могуће је 

смањити примену пестицида, за коју је познато да је често неправовремена и неконтролисана. 

 Право на коришћење подстицаја имају привредни субјекти који се баве овом делатношћу. 

 
 

 
 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

 

Активности у области заштите животне средине реализоваће се средствима буџетског фонда 

за заштиту животне средине путем Програмакојим се утврђује намена и начин коришћења средстава 

у циљу унапређења животне средине на територији града Крушевца. Планирана средствау 

износу15.000.000 динара за 2019.годину  утрошиће се за: 

 Континуалну контролу и праћење стања животне средине(односи се на аерозагађење, 

квалитет земљишта, површинских вода,  нивоа комуналне буке и алергогеног полена) 

 Обележавање важних датума из еколошког календара (Дан заштите животне средине – 

Видовдански еко дан, Дан вода, Дан планете Земље, Дан климатских промена...) 

 Заштиту природних добара посебних вредности и одлика- Група стабала храста 

лужњака (quercus robur) и цера (quercus cerris) у порти цркве светог преображења у 

месту Јабланица, „Храст Расина“ у Крушевцуи др. 

 Сузбијање и уништавање комараца и крпеља на територији града Крушевца 

 Чишћење река и водотокова II  категорије 

 Пројекат унапређења заштите животне средине на територији града Крушевцау циљу 

реализације Локалног програма заштите животне средине 2015-2024 

 Пројекат из области заштите животне средине са циљем еколошког образовања деце 

школског и предшколског узраста - реализација Локалног програма заштите животне 

средине 2015-2024 

 Едукација екоординатора предшколских и школских установа кроз програме 

акредитоване од стране Завода за унапређење, образовање и васпитање из области 

заштите животне средине 
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ПРИХВАЋЕНИ ПРЕДЛОЗИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И 

ПРИХВАЋЕНИ ПРЕДЛОЗИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
Инвестиције које могу бити финансиране из осталих извора 

 

 
Месна 

заједница 
Насељена места Путна инфраструктура уз учешће 

1. Беласица  -Асфалтирање пута у дужини од 400 метара уз учешће грађана 

2. Бивоље   

-Завршетак започетих радова са учешћем грађана у улицама 

*Милорада Васиљевића  

*Момира Петровића 

-Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос 

*Буковачка 

*Ивана Лукомског 

*Радета Павловића 

3. 
Велики 

Шиљеговац 

В.Шиљеговац 

Бојинце 

-Побољшање путне инфраструктуре  и путних јаркова уз учешће грађана 

*Пут за Кузманци 400 метара 

*Пут за Рујник 400 метара 

*Пут за Арнауташи 400 метара 

*Пут за Бојинце 500 метара 

*Пут за Матејићи 300 метара 

*Пут за Доње Весиће 350 метара 

*Пут за Ровине 250 метара 

*Пут за Цојлу 150 метара 

*Пут за Пумпаџију 200 метара 

*Пут до Минића 200 метара 

4. 
Велики 

Купци 

В.Купци 

М.Купци 

Штитаре 

Себечевац 

Гркљане 

-Асфалтирање општинског пута Себечевац-Дољане у дужини од 380 

метара учешћем грађана 30% 

 

  

5. Витановац 

Витановац 

Јабланица 

Шогољ 

-Асфалтирање путева у Шогољу и Витановцу удруженим  средствима 

грађана и средствима из буџета 

6. Гаглово 
Гаглово 

М.Шиљеговац 

-Поправка и пошљунчавање неасфалтираних сеоских  и пошљунчавање 

пољских путева (средства буџета и добровољни прилози мештана) 

7. Дедина  
-Асфалтирање улица 

-Учитељска (три улице поред комбината) уз учешће грађана 30% 

8. Дворане 

Дворане 

Пољаци 

Ловци 

Петина 

-Асфалтирање  пута Дворане-Ловци-кобиље, кроз село Ловци у дужини 

од 2920 метара са обезбеђеним учешћем грађана 

-Асфалтирање пута кроз село Петина у дужини од 1500 метар са учешћем 

мештана 

-Асфалтирање пута у Дворану са учешћем мештана у дужини од 750 

метара  

9. Каоник  

-Асфалтирање  путног правца Вељковићи у дужини од 360 метара , 

учешће грађана 

-Асфалтирање путног правца Микрон у дужини 150 метара, учешће 

грађана 

-Асфалтирање путног правца Дабицки сокак у дужини од 300 метара 

(учешће грађана) 

-Асфалтирање путног правца Радојковићи у дужини од 520 метар, учешће 

грађана 

-Асфалтирање путног правца Марковићи у дужини од 150 метара,учешће 

грађана 

10. Коњух 

Коњух 

Брајковац 

Коморане 

Љубава 

Каменаре 

-Асфалтирање пута од центра села до школе у Каменару у дужини од 400 

метар уз учешће грађана  

-Асфалтирање пута у засеоку Новаковић-Каменаре у дужини од 450 

метара уз учешће грађана 

-Асфалтирање  засеока  Радивојевићи-Вукићевићи у дужини од 700 
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метара уз учешће грађана 

-У Брајковцу асфалтирање улице у засеоку Здравковићи у дужини од 450 

метар, уз учешће грађана 

-У Брајковцу засеок Јоксићи у дужини од 400 метара уз учешће грађана 

11. 
Мало 

Головоде 
 

-Асфалтирање   Трмчарске улице дужине од око 300 метара  са учешћем 

грађана од 30% 

12. Мудраковац  
-У ул.Старца Вујадина потребно је поставити реголе за одвод 

атмосферске воде   

13. Сушица 

Сушица 

Позлата 

Црквина 

-Асфалтирање улице у дужини од 250 метара према породицама Николић 

и Прокић у Црквини уз учешће мештана 

14. Трмчаре 

Трмчаре 

Сеземча 

Слатина 

-Асфалтирање локалних путева уз учешће грађана 

15. Прва  -Поплочавање 400 квадрата тротоара у Душановој и Роденовој улици. 

16. Паруновац  -Асфалтирање улице Кнеза Вука уз учешће грађана. 

17. Лазарица  -Асфалтирање улице Алексе Ненадовића уз учешће грађана 

 

 

 

 
 Месна заједница Насељена 

места 
Путна инфраструктура 

1. Бован  Бован 

Пасјак 

-Асфалтирање пута Пасјак-Мали Шиљеговац, од центра села  у 

дужини од око 1000 метара 

-Равнање и насипање  пута за гробље у Пасјаку 

-Асфалтирање пута  у Бовну у потезу Жуте баре 

2. Багдала  -Асфалтирање саобраћајница 

-Изградња кружног тока саобраћаја на раскрсници ул.Аугуста 

Цесарца, Радивоја Увалића и Нате Вељковић као и раскрсници 

улица Достојевског, Божидара Коловића и Косовске 

-Изградња неасфалтираних улица у насељу Багдала 3 (део улице 

Командира Санде, Светомира Митића и неименована улица изнад 

Мојковачке улице) и Багдала 4 (Јанка Гагића за коју постоји 

пројекат сачињен априла 2008. Године од стране фирме Биро 

Геротраса у дужини од 170м, а вредност радова износи 450.000 

динара , Николе Вилимоновић, Јеремије Живановић, Авалска и 

Милића од Мачве) 

-Изградња приступне улице са комплетном инфраструктуром од ул. 

Косовске битке до цркве 

-Насипање улице Јеремије Живановића 

3. Беласица  -Асфалтирање пута у дужини од 400 метара уз учешће грађана 

 

4. Бела Вода  -Асфалтирање сеоских путева у дужини од три километра 

5. Бивоље   -Завршетак започетих радова са учешћем грађана у улицама 

*Милорада Васиљевића  

*Момира Петровића 

-Наставак асфалтирања неасфалтираних улице Трибалске која је 

започета и стављен тампон 

-Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос 

*Буковачка 

*Ивана Лукомског 

*Радета Павловића 

-Асфалтирање неасфалтираног дела улице Василија Миловановића 

до улице Саве Милошевића 

-Асфалтирање неасфалтираног дела улице Краља Уроша 

 

6. Велики Шиљеговац В.Шиљеговац 

Бојинце 

-Пресвлачење асфалта хабајућим слојем у дужини од 3,5 км 

кружног пута од ЕПС-а до воденице 

-Наставак асфалтирања путних праваца из  средстава буџета 

*пут за Богићевићи (500 метара) 
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*пут за потез Страна (500 метара) 

-Побољшање путне инфраструктуре  и путних јаркова уз учешће  

*Пут за Кузманци 400 метара 

*Пут за Рујник 400 метара 

*Пут за Арнауташи 400 метара 

*Пут за Бојинце 500 метара 

*Пут за Матејићи 300 метара 

*Пут за Доње Весиће 350 метара 

*Пут за Ровине 250 метара 

*Пут за Цојлу 150 метара 

*Пут за Пумпаџију 200 метара 

*Пут до Минћа 200 метара 

-Мост на Рибарској реци у улици поред здравствене станице 

7. Велики Купци В.Купци 

М.Купци 

Штитаре 

Себечевац 

Гркљане 

-Асфалтирање сеоских путева у В.Купцима у дужини од 3000 

метара 

-Асфалтирање сеоског пута Аксентијевићи и Судимци у Великим 

Гркљанима 

-Асфалтирање сеоских путева у малим Купцима засеок река 

Дишковићи и Брдо 

-Асфалтирање раскрсница у Себечевцу – пут који води према цркви 

и гробљу и пут који води према Доњем Ступњу 

-Асфалтирање општинског пута Себечевац-Дољане у дужини од 

380 метара учешћем грађана 30% 

-Асфалтирање  Миницког и Мијатовицког пута у Великим Купцима 

-Постављање тампона на сеоском путу који води према сеоском 

гробљу у Великим Купцима  

8. Веселин Николић  -Реконструкција улице Колубарске битке и наставак изградње стазе 

у ул  М.Милановића до трим стазе на Багдали 

9. Витановац Витановац 

Јабланица 

Шогољ 

-Ревитализација пута Наупаре-Витановац-Јабланица-Бруски пут у 

дужини од 5500 метара,  

-Асфалтирање путева у Шогољу и Витановцу удруженим  

средствима грађана и средствима из буџета 

10. Велика Ломница В.Ломница 

Буци 

Буковица 

Поправка мостова: 

-У насељеном месту Буци мост на Ломничкој реци иза МЗ 

-Мост на Ломничкој реци за скретање код Саше Петровића 

11. Гари Гари 

Церова 

-Изградња улица 21.новембра и дела Дулетове улице у дужини од 

1200 метара  

-Насипање пута  за цркву Св.Тројица у дужини од 700 метара 

-Асфалтирање локалног пута Церова-Александровачки пут у 

дужини од 1200 метара 

-Реконструкција асфалтног локалног пута од села Гари до школе у 

Церови 

-Асфалтирање пута Церова-Мешево у дужини од 1600 метара (пут 

који повезује Церову,Мешево,Шавране и Горњи Степош)  

12. Глободер  -Асфалтирање пута  у Доњој мали (ул.Деспота Стефана)  у дужини 

од 350 метара 

-Асфалтирање улица у Липовици у дужини од 120м  

-Асфалтирање платоа  испред Дома културе, амбуланте и апотеке 

13. Гаглово Гаглово 

М.Шиљеговац 

-Наставак изградње пешачке стазе  кроз Гаглово и засеок Ново 

Село поред државног пута  другог реда  број 215 Крушевац-Каоник 

уз решавање проблема  одвођења атмосферских вода  

-Реконструкција преосталог дела асфалтног пута у Малом 

Шиљеговцу  

-Асфалтирање неуређеног дела прилазног пута према цркви 

Св.Јован у Гаглову  

-Поправка и пошљунчавање неасфалтираних сеоских  и 

пошљунчавање пољских путева  

14. Доњи Степош  -Асфалтирање  главног сеоског пута у старом делу насеља Липовац 

према МЗ, игралишту и цркви 

-Асфалтирање улице Хероја Милана Тепића у новом делу насеља 

Липовац 

-Изградња тротоара поред регионалног  пута кроз насељена места 

Липовац и Доњи Степош 

-Асфалтирање улице Милијана Тошковића у Липовцу која се 
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кружно наставља у улицу Новака Новака 

 

15. Дедина  -Асфалтирање улица 

*Ђакове буне 

*Дунавска 

*Учитељска (три улице поред комбината) уз учешће грађана 30% 

*Ранка Тајсића  

16. Деспот Стефан 

Лазаревић 

 -Реконструкција Ломине улице у целој дужини од Видовданске до 

Шумадијске укључујући и тротоаре 

-Комплетна реконструкција ул. Острва Вида 

-Реконструкција улице Бранка Миљковића 

-Завршетак асфалтирања улице Станислава Биничког (једним делом 

урађена у 2017.години) 

- Уређење улица са израдом паркинг простора (Шуматовачка 

израда тротоара и паркинг простора као и паркинг простор у 

Босанској улици у делу иза зграде које припадају Шуматовачкој 

улици, паркинг простор у ул.Љубе Давидовића, паркинг простор у 

Балканској улици преко пута касарне, као и израда дела тротоара у 

Балканској улици-деоница ОШ Јован Поповић до Чупићеве улице 

као и изградња Платоа у Душановој улици бр.50. 

17. Доња Пакашница  -Асфалтирање улице Војводе Мишића и изградња тротоара 

-Асфалтирање свих неасфалтираних улица где је рађена 

канализација 

-Пресвлачење асфалтом Липљанске улице 

18. Дворане Дворане 

Пољаци 

Ловци 

Петина 

-Асфалтирање пута Пољаци-Петина у дужини од 3000 метара, у 

вредности од 10.000.000 дин. 

-Асфалтирање  пута Дворане-Ловци-Кобиље, кроз село Ловци у 

дужини од 2920 метара са обезбеђеним учешћем грађана 

-Асфалтирање пута кроз село Петина у дужини од 1500 метар са 

учешћем мештана 

-Асфалтирање пута до сеоског гробља у Дворану у дужини од 800 м 

-Асфалтирање пута у селу Пољаци до цркве Св.Оци у дужини од 

900 метара 

-Асфалтирање пута у Дворану са учешћем мештана у дужини од 

750 метара  

-Реконструкција мост на реци Бистрици у Дворану 

19. Ђунис Ђунис 

Јошје 

-Изградња тротоара поред регионалног пута у Ђунису 

-Асфалтирање локалних путева у Ђунису у засеоку поред Рибарске 

реке и поред куће Ивић Зорана 

-Асфалтирање пута кроз насељено место Јошје у засеоку Буђевац и 

Пањковац 

20. Жабаре Жабаре  

Треботин 

М.Врбница 

-Изградња моста на мешевачком потоку 

-Асфалтирање пута Чолићи у Жабару и Симићи у Треботину 

-Уређење пута Треботин-Мачковац 

21. Здравиње  -Асфалтирање путног правца Стојадиновићи у дужини од 500 

метара 

-Асфалтирање путног правца Ђелићи у дужини од 400 метара 

22. Каоник  -Асфалтирање путног правца Гајићи у дужини 900 метара, 

23. Капиџија Капиџија 

Добромир 

-Изградња  тротоара  у Капиџијској улици 

-Асфалтирање улице Браће Мусић 

-Асфалтирање улице Петар Ичка 

-Изградња моста у ул.Петра Добровића 

24. Коњух Коњух 

Брајковац 

Коморане 

Љубава 

Каменаре 

-Асфалтирање пута Каменаре-Парцане  у дужини од 2 км 

-У Љубави асфалтирање локалног пута Љубава-Каменаре у дужини 

од 700 метара 

-У Коморану асфалтирање пута Коморане –Лазаревац у дужини од 

1500 метара 

- У Брајковцу пут до цркве у дужини од 300 метара 

25. Крвавица Крвавица 

Шашиловац 

-Реконструкција пута Срње-Крвавица (инвестиција започета 2016 

године) 

-Асфалтирање пута до цркве у Шашиловцу 

26. Кукљин   -Асфалтирање улица 

*Животија Ристића 
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*Учитеља Гмитра 

*Милутина Јевтић 

Каналисање и поправка споредних улица ( укупно 34) 

27. Лазаревац  -Пресвлачење пута Лазаревац-Коњух 

28. Лазарица  -Асфалтирање улица у првом приоритету 

*Александровачка 

*Апостола Зордумиса 

*Браће Рајт 

*Тимoчке буне (друга фаза) 

*Краља Петра Првог 

*Реконструкција ул.Сликара Миловановића 

*Реконструкција раскрснице Петра Добрњца и Краља Петра Првог  

Асфалтирање улица у другом приоритету 

*Јефимијина, Филипа Вишњића, Ивана Кирилова, Градачка, 

Косовске девојке, Страхиње Поповића, Доктора Ерића, Добрија 

Димитријевића, Леополда Аржишника, Милана Вулића, Владе 

Тодоровића, Мачковачке, Глободерске, Пепељевачке, предзадњи 

сокак  лево из Моравске улице,Студеничка,Дечанска . 

-Изградња тротоара у  ул.Срђана Родића, Михајла Јевтића са парне 

стране у Моравској улици 

-Уређење зелених површина  (простор у насељу Лазарица 2 у 

близини школе Доситеј Обрадовић, површина на раскрсници Краља 

Петра  Првог и Серафима Неготинца, површина између улица 

Петра Добрњца и Краља Петра Првог) 

29 Мачковац  -Асфалтирање засеока Николићи,Ђокићи и Миљковићи 

Реконструкција и санација пута на првом брду од продавнице до 

куће Станојловић Дејана дужине око 450м 

30. Мајдево Мајдево 

Суваја 

-Изградња асфалтног пута у Суваји за коју постоји пројектна 

документација 

-Изградња пешачке стазе  поред регионалног пута од пута за 

фабрику воде до цркве Св.Петка 

-Прочишћавање канала и насипање путева  

31. Макрешане  -Ревитализација асфалта у Молеровој улици 

-Асфалтирање улице Љубисава Марића Бисе до цркве Св.Илија 

32. Мало Головоде  -Асфалтирање тротоара у Расинској   у дужини 1100 метара 

-Асфалтирање улице Патријарха Спиридона у дужини од око 150 

метара 

-Асфалтирање улице Николја другог Романова у дужини од око 200 

метара 

33. Модрица  -Асвалтирање сокака у Модрици у дужини од око 5 км 

-Изградња три јазна моста на Реци Бистрици 

34. Мешево Мешево 

Дољане 

-Асфалтирање преостале деонице међуопштинског пута Мешево-

Жабаре-Доњи Ступањ-Горњи Ступањ-Трнавци у дужини од 3300 

метара 

-Наставак радова на асфалтирању локалног пута Мешево-Шавране 

(остала неасфалтирана деоница у средини у дужини од 2700 метара) 

-Асфалтирање и одржавање улица 

35. Мудраковац  Асфалтирање улица: 

*Велућка 

*Надежде Петровић (изнад млекаре у дужини од 150 метара) 

*Ђорђа Ћурчије у дућини од 400 метара 

*Улице које воде из ул. Жртве фашизма (Соколска, Извиђачкаи 

Симе Матавуља 

*Зорана Пилота десни део у дужини од 80 метара 

*Расинска – део  од ЂорЂа Ћурчије до Сретена Стојановића у 

дужини од 200 метара 

*Врњачка у дужини од 350 метара 

*Сретена Стојановића у дужини од 150 метара 

*Вишеградска у дужини од 200 метара 

*Коњушка у дужини од 200 метара 

*Раке Љутовца у дужини од 200 метара 

*Плочничка –спаја Шумице и Багдалу 

*Поп Љубина у дужини од 300 метара 
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  -У ул.Старца Вујадина потребно је поставити реголе за одвод 

атмосверске воде  (средства у износу од 221.620 динара пренет на 

рачун буџета града) 

36. Паруновац  -Асфалтирање улице Љубомира Мандића (Петра Јокића) и улице 

краља Радослава 

37. Пепељевац Пепељевац 

Вучак 

Лукавац 

-Асфалтирање Шумадијске улице – пут до гробља (Пепељевац) 

-Наставак асфалтирања пута до цркве Св.Петка   и Св.Пантелејмон 

(Вучак) 

-Асфалтирање главне улице у Лукавцу (пут до Церове) 

38. Прва МЗ  -Асфалтирање улица  

*Раданска 

*Гајтанска 

*Јохана Пристела 

*Драгушка(горња деоница) 

-Асфалтирање улице 12.Пешадијски пук (замена колектора-

одобрено из Министарства) 

-Реконструкција тротоара у следећим улицама 

*Варшавска од бр.1 до бр.34 

*Петра Кочића од бр.1 до бр.51 

*Ранкеова (целом дужином) 

-Реконструкција тротоара и поплочавање  платоа у ул.Душановој 

(испред зграде МЗ) 

-Уређење  зелене површине и постављање мобилијара поред 

спортског терена ѕа мале спортове у ул.Петра Кочића преко пута 

зграде бр. 53 и бр.57 

-Асфалтирање  прилаза зградама у ул.Душановој (нов назив) испред 

зграде  124,126,128 и 130, уређење паркинг простора  испред зграде 

124 и 128 и уређење зелених површина и поплочавање код 

поменутих зграда. 

39. Расадник  -Асфалтирање прилаза и простора око гаража у Расаднику 1 

-Уређење пешачке стазе  у Расаднику 2 

-Изградња кружног тока на раскрсници улица Косовске, 

Достојевског и Лава Толстоја 

-Равнање и уређење пешачке стазе од стамбеног насеља Расадник 2 

до меморијалног центра Слободиште 

40. Рибаре Рибаре 

Р.Бања 

Бољевац 

Росица 

Зубовац 

М.Крушинце 

Гревци 

-Изградња путног правца КП 5281 КО Рибаре (израда пројектне 

документације, израда тампона, асфалтирање и привођење  

коришћењу) 

-Реконструкција општинског пута Рибаре-Зубовац-Росица 

(израда пројектне документације и ревитализација путних праваца) 

-Реконструкција и асфалтирање пута ка насељу Самар –од 

регионалног пута до насеља Самар у дужини од око 1300 метара 

(израда пројектне документације и ревитализација путног правца) 

-Изградња и санација пута Велико Крушинце-Рибаре-Јаковље 

(завршетак пројектне документације) 

-Санација угрожених мостова на Рибарској реци 

-Инвестиционо одржавање депонијских прагова 

-Ревитализација пута Рибарска Бања-Срндаље 

41. Сушица Сушица 

Позлата 

Црквина 

-Асфалтирање улице у дужини од 250 метара према породицама 

Николић и Прокић у Црквини уз учешће мештана 

-Асфалтирање локалних путева у насељеном месту Сушица и 

Позлата у укупној дужини од 1,5 км 

-Санација ограде  моста у горњем делу Сушице 

42. Текије  -Асфалтирање пута према школи у дужини од око 1 км 

-Асфалтирање пута у потезу званом Бубан у дужини од 100 метара 

-Сређивање канала поред пута у потезу Шумар у дужини од 80 мет 

-Асфалтирање сеоског пута Текије-Дедина, започето у 2013. 

Години (постоји пројекат) 

43. Трмчаре Трмчаре 

Сеземча 

Слатина 

-Комплетна реконструкција  мостова у насељеним местима Сеземча 

и Слатина 

-Асфалтирање локалних путева уз учешће грађана  

 

44. 
Ћелије  -Асфалтирање  некатегорисаног пута у селу Набрђе засеок Васиће у 

дужини од 386 метара, постоји пројектна документација 
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-Насипање путева   

*пут Блато-Јолићи 

*Пут Велики мост према кући Ђурић Будимира 

*Пут Асвалт-Мијајловићи 

-Изградња асфалта до школе Кнез Лазар  

-Изградња асвфалта од Набрђе до Живковића 

-Изградња асфалтног пута Јолићи-Писта у дужини 386,57 метара 

45. Уједињене Нације  -Асфалтирање улице Живојина Поповића Шпањолца-Пањевац 

-Асфалтирање улице Божидара Станковића-Пањевац 

-Асфалтирање Приштинске улице –Пањевац 

-Асфалтирање улице Наде Павловић 

-Асфалтирање  улице Милена Петровића  

-Асфалтирање оштећене пешачке стазе од цркве према 

ул.Милетине Буне и потока, поред цркве 

46. Цар Лазар  -Реконструкција асфалта и шахт-поклопаца у Багдалској улици 

-Улице  које су у лошем стању а налазе се близу парка Багдала 

*део ул.Војводе Путника испред броја 61а,б,ц,д,е (слепа улица 

*Рличка (слепа улица) 

*Домантијева (слепа улица) 

*Гетеова 

*Балзакова 

*Бајронова 

-Степениште  које спаја ул.Змај Јовину и Балшићеву 

-Сокак у ул.Цара Лазара бр.124 

47. Центар  -Асфалтирање Магличке улице 

-Асфалтиање паркига у ул.Василија Великог   између бројева 1 и 3 

-Асфалтирање дела Синђелићеве улице од броја 5 до до зграде у 

ул.Југ Богданова 

-Завршетак асфалтирања улице Копаоничких жртава 

48. Шанац  -Насипање и равнање сеоских улица 

-Асфалтирање пута према скели у дужини од 250 метара 

-Изградња потпорног зида у центру села на регионалном путу у 

дужини од 50 метара 

-Асфалтирање платоа испред сеоске чесме *Пчела*  

49. Горњи Степош  -Асфалтирање пута  у Г.Степошу (Чепурски пут)-постоји пројектна 

документација и дозвола за градњу 

-Асфалтирање  пута у Шаврану 

-Асфалтирање пута Кнеза Лазара у Шаврану 

50. Читлук Читлук 

Бегово брдо 

Кошеви 

-Асфалтирање пута до гробља у Читлуку у дужини од 400 метара, 

-Асфалтирање Омладинске улице у Читлуку у дужини од 400 

метара, 

-Пресвлачење асфалта у улици Милоја Закића и 29. Новембар у 

Читлуку, 

-Асфалтирање улице Поп Маринка у Читлуку у дужини од 450 

метара, 

-Асфалтирање пута до гробља на Беговом брду у дужини од 450 

метара, 

-Асфалтирање сокака у Кошевима у дужини од 150 метара, 

-Асфалтирање засеока Бургићи у Кошевима у дужини од 600 

метара. 

51. Мала Река  -Модернизација пут Мала Река-Рлица 

-Санација постојећих клизишта 

-Уређење свих пољских путева 

52. Падеж Падеж 

Глобаре 

Вратаре 

-Модернизација пута до сеоског гробља у Падежу 

-Пресвлачење дела локалног пута Падеж-Глобаре као и 

асфалтирање пута до школе у насењеном месту Глобаре 

-Асфалтирање пута до сеоског гробља у Вратару 

-Пресвлачење асфалтом пута у Вратару 

53. Јасика  -Асфалтирање Шумадијске, Моравске и улице 14.Октобра 
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 Месна 

заједница 

Насељена места Водовод и канализација 

1. Велики 

Шиљеговац 

В.Шиљеговац 

Бојинце 

-Реконструкција секундарне водоводне мреже 

 

2. Велики 

Купци 

В.Купци 

М.Купци 

Штитаре 

Себечевац 

Гркљане 

-Завршетак изградње секундарне мреже 

-Изградња резервоара Велико Гркљане 

-Изградња црпне станице Велико Гркљане 

-Изградња хидрофорске станице Велико Гркљане 1 и 2 

3. Доњи 

Степош 

 -Изградња канализационе мреже у Доњем Степошу 

4. Дедина  -Измештање трасе канализационе мреже (поред комплекса Хенкел) 

5. Ђунис Ђунис 

Јошје 

-Изградња водоводне мреже у насељеним местима Ђунис и Јошје 

-Изградња канализационе мреже за Ђунис и Јошје 

6. Здравиње  -Довођење пијаће воде у МЗ 

7. Коњух Коњух 

Брајковац 

Коморане 

Љубава 

Каменаре 

-Изградња водоводне мреже у Коњуху, Љубава и Коморане 

 

8. Лазаревац  -Изградња водоводне мреже 

9. Мачковац  -Изградња пречистача отпадних вода у ОШ Мачковац 

10. Мало 

Головоде 

 -Изградња атмосферске канализације  у Расинској улици у дужини од  око 

550 метара 

-Реконструкција водоводне мреже у Расинској улици у дужини од око 400 

метара 

-Замена постојеће цеви фекалне канализације  у Купачкој улици у дужини 

од 100 метара са уградњом једне шахте 

11. Паруновац  -Изградња канализационе мреже у Едисоновој улици и у делу улице Симе 

Милутиновића Сарајлије 

-Каналисање канала за прихват атмосферске водде 

12. Рибаре Рибаре 

Р.Бања 

Бољевац 

Росица 

Зубовац 

М.Крушинце 

Гревци 

-Канализациона мрежа (израда пројектне документације, изградња 

канализационе мреже) 

-Реконструкција постојеће водоводне мреже на територији мз Рибаре 

 

 

13. Сушица Сушица 

Позлата 

Црквина 

-Увођење градске водоводне мреже  у сва три насељена места 

14. Ћелије  -Реконструкција базена за пијаћу воду и делимична реконструкција 

водоводне линије  од школе Кнез Лазар  до засеока Судимци 

-Регулисање проблема са канализационом мрежому засеоку Весићи 

15. Читлук Читлук 

Бегово брдо 

Кошеви 

-Реконструкција водоводне мреже у улици Милоја Закића и 29. Новембра 

16. Падеж Падеж 

Глобаре 

Вратаре 

Изградња резервоара за воду за насељено место Глобаре 

17. Јасика  -Замена водоводне мреже у улици 14.Октобра 

18. Макрешане  -Израда пројекта за канализациону мрежу 

 

 
Месна 

заједница 

Насељена места Водотокови и реке 

1. 
Велики 

Шиљеговац 

В.Шиљеговац 

Бојинце 

-Уређење  речног корита Рибарске и Срндаљске реке као и осталих 

водотокова на територији МЗ 
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2. Глободер  -Чишћење потока и канала на целој територији МЗ 

3. 

Доњи 

Степош 

 -Изградња јаза и чишћење ваде за потребе наводњавања у Доњем 

Степошу и Липовцу 

-Чишћење корита потока “Главањац“ у горњем делу тока у дужини од 300 

метара у насељеном месту Доњи Степош 

4. 
Доња 

Пакашница 

  -Наставак каналисања Гарског потока 

5. 
Ђунис Ђунис 

Јошје 

-Санација речног корита Рибарске реке кроз Ђунис 

6. 
Жабаре Жабаре  

Треботин 

М.Врбница 

- Уређење изворишта киселе воде са одводним каналом до реке 

 

7. Каоник  -Чишћење и проширење корита Рибарске реке  

8. 
Мачковац  -Чишћење потока и канала на територији МЗ 

-Изградња пречистача отпадних вода у ОШ Мачковац 

9. 

Мало 

Головоде 

 -Изградња атмосферске канализације  у Расинској улици у дужини од  око 

550 метара 

-Реконструкција водоводне мреже у Расинској улици у дужини од око 400 

метара 

-Замена постојеће цеви фекалне канализације  у Купачкој улици у дужини 

од 100 метара са уградњом једне шахте 

10. Бивоље  -Сређивање и чишћење „Кошијског потока“ 

11. 
Уједињене 

Нације 

 -Сређивање Гарског потока 

-Уређење прелаза преко Вучачког потока у Читлучкој улици 

12. Г.  Степош  -Регулација Одетског потока у Степошу 

13.  Мала Река  -Израда бране на Срндаљској реци кроз Велико Крушинце и Зебицу 

14. Јасика  -Изградња пропуста у улици  Ј.Н.А 

15. Багдала  -Каналисање и уређење потока у делу иза Ужичке улице 

 

 

 
Месна 

заједница 

Насељена места Гробља 

1. Беласица  -Проширење гробља 

2. 

Бивоље  -Измештање пута на гробљу као и ограђивање гробља 

-Изградња капеле,реконструкција постојеће капеле и др грађевински 

радови на гробљу из сопствених средстава и учешћа грађана 

3. 

Витановац Витановац 

Јабланица 

Шогољ 

-Наставак радова на изградњи капеле у Витановцу и Jабланици 

4. 
Гари Гари 

Церова 

-Уређење спољне фасаде капеле  са жичаном оградом око гробља 

 

5. 
Гаглово Гаглово 

М.Шиљеговац 

-Куповина земљишта за проширење гробља у Малом Шиљеговцу 

6. 
Доњи 

Степош 
 -Наставак радова на откупу парцеле и проширењу гробљау Доњем 

Степошу и уређење дела новог гробља у Липовцу,  

7. Дедина  -Проширење сеоског гробља  

8. 
Ђунис Ђунис 

Јошје 

-Изградња сеоског гробља у Јошју 

 

9. 

Жабаре Жабаре  

Треботин 

М.Врбница 

-Проширење сеоског гробља у насељеном месту Треботин 

 

 

10. 

Коњух Коњух 

Брајковац 

Коморане 

Љубава 

Каменаре 

-Проширење гробаља у свим насељеним местима 

 

11. Кукљин  -Проширење и уређење сеоског гробља 

12. Макрешане  -Проширење сеоског гробља 
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13. 

Мало 

Головоде 
 -Проширење гробља у Мудраковцу (заједнички пројекат са МЗ 

Мудраковац) 

- Изградња капеле на гробљу у Мудраковцу (заједнички пројекат, постоји 

израђен пројекат и грађевинска дозвола која је истекла 2013. Године. 

Вредност радова по пројекту из 2011. Године износила је 5.500.000 

динара, пројекат се налази у ЈКП Крушевац) 

14. 
Мудраковац  -Проширење гробља  

-Изградња капеле на гробљу (пројекат је урађен) 

15. 

Пепељевац Пепељевац 

Вучак 

Лукавац 

 

-Завршетак радона на уређењу капеле у Вучаку 

 

 

16. 

Трмчаре Трмчаре 

Сеземча 

Слатина 

-Проширење сеоских гробаља у сва три насељена места  

17. Паруновац  -Куповина нове парцеле за гробље 

18. 

Падеж Падеж 

Глобаре 

Вратаре 

-Проширење сеоског гробља у насељеним местима Глобаре и Вратаре 

19. Јасика  -Обезбеђивање средстава за откуп парцеле за потребе проширења гробља 

 

 

 

1. 
Месна 

заједница 

Насељена 

места 
Домови културe 

2. 
Бела Вода   -Адаптација зграде Народног дома у којој се налази музеј клесарства и 

вајарства 

3. 
Велики 

Шиљеговац 

В.Шиљеговац 

Бојинце 

-Препокривање крова Дома културе и санација палих плафона 

4. 

Велики 

Купци 

В.Купци 

М.Купци 

Штитаре 

Себечевац 

Гркљане 

-Куповина грађевинског материјала за наставак изградње Дома културе у 

Штитарима 

-Инвестиционо одржавање  Дома културе у Себечевцу и Великим Купцима 

5. 

Витановац Витановац 

Јабланица 

Шогољ 

-Наставак радова  на уређењу  Дома културе у Јабланици као и санација 

Дома у Витановцу 

 

6. 
Гари Гари 

Церова 

-Реконструкција Дома културе (простор претходне основне школе) 

  

7. Глободер  -Реконструкција крова на Дому културе 

8. 
Доњи 

Степош 

 -Адаптација зграде МЗ у Доњем Степошу 

9. Дедина  -Реконструкција крова на Дому културе 

10. 

Дворане Дворане 

Пољаци 

Ловци 

Петина 

-Реконструкција крова на згради Дома културе у Дворану 

11. 
Ђунис Ђунис 

Јошје 

-Адаптација Дома културе у Ђунису и Јошју 

12. 

Жабаре Жабаре  

Треботин 

М.Врбница 

- Реконструкција Дома културе у Треботину 

 

13. 
Здравиње  -Реконструкција преосталог дела кровног покривача на згради Дом културе, 

уколико се реконструкција не заврши у текућој години 

14. Каоник  -Израда спољне фасаде на Дому културе средствима из Буџета 

15. 

Кобиље Кобиље 

Станци 

В.Головоде 

-Адаптација Дома културе у Кобиљу, вредност  инвестиције 4.014.285 

(урађен је предмер и предрачун радова) 

16. 
Коњух Коњух 

Брајковац 

-У Коњуху уређење зграде Дома културе 
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Коморане 

Љубава 

Каменаре 

17. 
Крвавица Крвавица 

Шашиловац 

-Уређење сале у Дому културе у Крвавици (сређивање пода) 

 

18. 
Кукљин  -Уређење и опремање помоћних просторија у Дому културе и сређивање 

платоа испред дома 

19. 
Мајдево Мајдево 

Суваја 

-Реновирање Дома културе у Мајдеву и Суваји  

20. Макрешане  -Санација крова на Дому културе 

21. Мачковац  -Реконструкција Дома културе 

22. Модрица  -Адаптација сале Дома културе 

23. 

Рибаре Рибаре 

Р.Бања 

Бољевац 

Росица 

Зубовац 

М.Крушинце 

Гревци 

-Реконструкција Дома културе у Рибару и примена намени у 

мултифункционалну (фискултурно-мултимадејална) сала–решавање 

имовинско правних односа и правног статуса, израда пројектне 

документације. 

 

24. 

Сушица Сушица 

Позлата 

Црквина 

-Сређивање Дома културе у Сушици  

 

25. 

Трмчаре Трмчаре 

Сеземча 

Слатина 

-Реконструкција и изградња Дома културе у Трмчару 

  

26. Ћелије  -Реконструкција Дома културе у засеоку Васиће  

27. Центар  -Замена столарије на згради МЗ 

 

 

 

 
Месна 

заједница 

Насељена 

места 
Електро-мрежа 

1. 

Велики 

Купци 

В.Купци 

М.Купци 

Штитаре 

Себечевац 

Гркљане 

-Реконструкција нисконапонске мреже у насељеним местима Велики Купци, 

Мали Купци,Гркљане и Себечевац 

 

2. 

Гаглово Гаглово 

М.Шиљеговац 

-Изградња потребних трафо-станица у Малом Шиљеговцу према пројекту 

ЕПС-а  

-Реконструкција нн мреже уз измештање стубова и постављање самоносећег 

снопа за трофазну струју према пројекту ЕПС-а 

3. 
Доњи 

Степош 

 -Реконструкција нисконапонске мреже у Липовцу 

4. 

Дворане Дворане 

Пољаци 

Ловци 

Петина 

-Реконструкција НН мреже у селу Ловци у дужини од 1800 метара 

 

5. Мачковац  -Реконструкција нн-мреже са заменом  дотрајалих стубова 

6. 
Мешево Мешево 

Дољане 

-Санација електромрежеи проширење уличне расвете у оба насељена места 

7. 

Трмчаре Трмчаре 

Сеземча 

Слатина 

-Реконструкција НН мреже у сва три насељена места  

8. 
Лазарица  -У улици Стевана Сремца изградња нове трафо станице у циљу побољшања 

дистрибуције електричне енергије 

 
Месна 

заједница 

Насељена 

места 
Пројектна документација 

1. Бела Вода   -Завршетак пројекта канализационе мреже (ЈКП Водовод-Крушевац) 
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2. 

Велики 

Купци 

В.Купци 

М.Купци 

Штитаре 

Себечевац 

Гркљане 

-Израда пројектне докуиментације ѕа асвалтирање пута бр.2581 КО Штитаре 

у дужини од око 550 метара и Пантицког пута према пројектној 

документацији  

3. 

Витановац Витановац 

Јабланица 

Шогољ 

-Израда пројектно-техничке докукментације  за изградњу канализационе 

мреже у сва три насељена места 

 

4. 

Гаглово Гаглово 

М.Шиљеговац 

-Израда пројектне документације за канализациону мрежу за територију целе 

МЗ  

-Израда пројектне документацијеи асфалтирање преосталог дела 

категорисаног пута засеок Поток-црква-гробље  

-Израда пројектне документације и реконструкција домова културе у Гаглову 

и Малом Шиљеговцу као и уређење дома у засеоку Ново Селе  

-израда пројектне документације и асвфалтирање  сеоских путева у Гаглову  

у дужини од 1800 метара  

5. 

Жабаре Жабаре  

Треботин 

М.Врбница 

-Израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже за сва 

три насељена места 

6. Текије  -Израда потребне техничке документације за изградњу канализационе мреже 

7. Кукљин   -Израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже 

8. Макрешане  -Израда пројекта за изградњу канализационе мрежа 

9. 

Пепељевац Пепељевац 

Вучак 

Лукавац 

-Израда пројекта за канализацију (Пепељевац) 

-Изградња пројекта за канализацију (Лукавац) 

10. 

Рибаре Рибаре 

Р.Бања 

Бољевац 

Росица 

Зубовац 

М.Крушинце 

Гревци 

Уређење Рибарске реке (израда пројектне документације, проширење и 

санација делова тока реке, израда габиона и објеката за подизање нивоа и 

успоравања тока реке) 

-Израда плана детаљне регулације 

11. 
Уједињене 

Нације 

 -Урбанистичко уређење насеља поред цркве – насеље Лазарица 4 

12. 

Падеж Падеж 

Глобаре 

Вратаре 

-Израда пројекта за изградњу моста на путу Падеж-Крвавица на Глобарској 

реци 

-Израда пројектне документације за сва три насељена места 

 

 

 

 

 
Месна 

заједница 

Насељена 

места 
Расвета 

1. 
Багдала   -Постављање нових сијаличних места (ул.Јеремије Живановић,Николе 

Вилимоновић, угао ул. Трише кацлеровића и Аврама Петровића) 

2. Глободер  -Изградња расвете  на спортском терену код записа и ОШ 

3. 
Доњи 

Степош 

 -Проширење мреже уличне расвете у оба насељена места 

4. 

Лазарица  -Реконструкција уличне расвете у ул.Стевана Првовенчаног ,замена дрвених 

бандера бетонским, исправљање накривљених бандера због безбедности  као 

и постављање  уличне расвете  у сокаку у Јефиминијој улици 

5. 
Мешево Мешево 

Дољане 

-Санација електромреже и проширење уличне расвете у оба насељена места 

6. 
Уједињене 

Нације 

 -Постављање уличне расвете на пешачкој стази  између улица 

Хиландарске,Драгомира Љубисављевића и делу Приштинске 

7. Бивоље  -Постављање уличне расвете у Фигиној улици 

8. Јасика  -Постављање расвете на школском игралишту 

9. 
Модрица  -Постављање јавне расвете поред  Јастребачког пута од Модричке до 

Трмчарске раскрснице.  
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Месна 

заједница 

Насељена 

места 
Спортски терени 

1. Беласица  -Изградња спортског терена у школи 

2. Бела Вода   -Изградња свлачионица у спортском центру 

3. 
Гаглово Гаглово 

М.Шиљеговац 

-Изградња свлачионица на фудбалском игралишту у Гаглову  

4. Каоник  -Изградња фискултурне сале у школи, средствима Буџета 

5. 

Коњух Коњух 

Брајковац 

Коморане 

Љубава 

Каменаре 

-У Коморану изградња терена за мале спортове  

6. 
Мало 

Головоде 

 -Изградња игралишта з децу у ул.Кнеза Милоша 

7. Мудраковац  -Изградња дечјег игралишта код Богомољишта (урађен је пројекат) 

8. Паруновац  -Сређивање спортских терена 

9. 

Пепељевац Пепељевац 

Вучак 

Лукавац 

-Изградња школског игралишта у Вучаку 

 

 

 

 
Месна 

заједница 

Насељена 

места 
Остало 

1. 
Глободер  -Изградња летње позорнице код записа  

-Замена столарије у ОШ Свети Сава 

2. 

Гаглово Гаглово 

М.Шиљеговац 

-Постављање контејнера  у насељеном месту Мали Шиљеговац –Постављање 

надстрешница на аутобуским стајалиштима 

-Поправка оштећења на школским објектимау Гаглову и Малом Шиљеговцу  

-Уређење осталих јавних објеката и површина и њихово опремање  

3. 
Доњи 

Степош 

 -Повећање броја контејнера у оба насељена места 

-Изградња проширења  за аутобуска стајалишта у Доњем Степошу 

4. 
Ђунис Ђунис 

Јошје 

-Постављање контејенра у оба насељена места 

5. 

Крвавица Крвавица 

Шашиловац 

-Постављање електричних сигнализатоа на локалном путу Срње-Крвавица-

Шашиловац-Каменаре, испред ОШ у Крвавици и Шашиловцу 

-Постављање видео надзора код школе у Шашиловцу 

6. 

Лазарица  -Наставак радова у насељу Лазарица 2 у близини ОШ Доситеј Обрадовић 

-Површина на раскрсници Краља Петра Првог и Серафима Неготинца је 

неуређена зелена површинна коју је потребно уредити пешачком стазом, 

клупама и евентуалном љуљшком и клацкалицом 

-Површина између Петра Добрњца и Краља Петра Првог-предлаже да се 

површина уреди и претвори у мали парк или игралиште за баскет. 

7. 

Мудраковац  -Изградња дечијег игралишта на к.п. 701 КО Мудраковац (раскрсница улице 

Незнаног јунака званог Богомољиште). За ово игралиште постоји пројекат 

урађен 2016. Године од стране тадашње ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу Крушевац заведен под бројем 1670 чија је предрачунска вредност 

износила 1.217.357,04 динара и налази се у месној заједници 

8. 
Мачковац  -Реконструкција телефонске мреже 

-Изградња спомен обележја палим борцима Мачковца 

9. 
Расадник  -Сређивање и уређење оштећених и руинираних објеката око склоништа у 

Чеховљевој улици преко пута Економске школе 

10. 
Текије  -Увођење централног грејања, ограђивање школског дворишта и изградња 

спортског терена у школском дворишту ОШ у Текијама 

11. 

Пепељевац Пепељевац 

Вучак 

Лукавац 

-Изградња моста на Пепељуши за који МЗ Пепељевац има урађен пројекат . 
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12. Здравиње  -Покривање летње позорнице у дворишту Цркве Св. Ђорђа 

13. 
Уједињене 

Нације 

 -Проширење простора за здравствену амбуланту 

14. 

Горњи 

Степош 

 -Уређивање плаже на Расини 

-Реконструкција здравствене амбуланте 

-Увођење централног грејања у ош у Наупару 

15. Јасика  -Изградња летње позорнице поред Мораве. 

16. Бивоље  -Изградња вртића, предшколске установе при ош Бранко Радичевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 

 

 

 

 

 

    

     I Број:30-1/2018                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

   Живојин Милорадовић 

  


