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На основу члана 32. тачка 4. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр.129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I  - Усваја се Локални план акције за децу града 

Крушевца за период 2019-2025. година. 
 
II - Ову Одлуку са Локалним планом акције за децу 

града Крушевца објавити „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-452/2018         ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 

*     *    * 

ЛОКАЛНИ ПЛАН  

 

АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

ЗА ПЕРИОД 2019-2025 
 

КРУШЕВАЦ 
ПО МЕРИ ДЕЦЕ 

 
1. УВОД 

 
1.1.  УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

 
 

Један од најзначајнијих стратешких докумената 
града Крушевца је управо посвећен нашој деци. То је 

најбољи доказ спремности локалне власти да крене у 
сусрет онима који ће у блиској будућности допринети 
даљем  просперитету и развоју Крушевца. 

ЛПА је настао као резултат сарадње представника 
свих релевантних институција и организација које се 
баве децом, локалне самоуправе и УНИЦЕФ-а. Бољи, 
квалитетнији и садржајнији живот наше деце сматрам 
једним од приоритета свих нас који управљамо овим 
градом. Тај циљ је дугорочан и захтева континуирану 
преданост и посвећеност свих нас. Зато позивам све 
партнере у локалној заједници, установе и институције, 
привредне субјекте, невладине организације, средства 
јавног информисања и појединце, да својим учешћем 
помогну у спровођењу ЛПА. Тако бисмо сви заједно 
дали допринос у креирању повољног окружења за 
унапређење живота деце у свим сферама. Наша је 
обавеза да створимо средину за безбедно и здраво 
одрастање наше деце, за учење и игру, у којој ће деца 
бити заштићена, поштована, негована и третирана са 
достојанством.  

ЛПА за децу није циљ за себе, већ инструмент за 
остварење права детета и побољшање положаја деце у 
локалним заједницама. ЛПА је инструмент помоћу којег се 
може обезбедити равноправан третман  за сву децу, који ће 
им омогућити да израсту у одговорне и савесне грађане.  

Деца су наша будућност и ми градимо Крушевац по 
мери деце! 

 Крушевац, децембар 2018. године    
 

                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

1.1.  РАЗВОЈ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА 
ДЕЦУ  ГРАДА  КРУШЕВЦА 
 

Влада Републике Србије је у фебруару 2004. 
године усвојила Национални план акције за децу 
(НПА) којим се дефинише општа политика Републике 
према деци у периоду до 2015. године. 

Национални план за децу дефинише начине како 
ће Влада и остале републичке и локалне институције 
изградити Србију која поштује дечија права и која  је 
по мери деце. План говори о ономе што надлежни желе 
да ураде и о начину како то да ураде. 

У Београду, 9.06.2006. године, потписан је 
Меморандум о споразумевању између града Крушевца 
и Дечијег фонда Уједињених нација (УНИЦЕФ-а) 
којим је договорено заједничко учешће на изради 
Локалног плана акције за децу општине Крушевац. 
Скупштина општине Крушевац на седници одржаној 
26.12.2006. године усваја стратешки документ Локални 
акциони план за децу за општину Крушевац, за период 
2006 – 2010. године. 

Град Крушевац 2011. године усваја Локални план 
акције за децу града Крушевца, за период 2011–2015. 
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године, исти се продужава  до краја 2018. године. 
Скупштина града усваја нови Локални плана акције за 
децу града Крушевца, за период 2019.–2025. година  у 
циљу континуираног обезбеђивања услова за 
квалитетнији и садржајнији живот деце нашег Града.  

Локални планови су засновани на кључним 
принципима и садрже основне компоненте Нацио-
налног плана акције за децу: 

 Смањење сиромаштва код деце, 
 Квалитетно образовање за сву децу, 
 Боље здравље за сву децу, 
 Унапређење положаја и права деце са 

сметњама у развоју, 
 Заштита права деце без родитељског старања, 
 Заштита деце од злостављања, занемаривања, 

искориштавања и насиља. 
Основни циљ примене ЛПА јесте да се дефинишу 

стратешки циљеви, реалне и мерљиве активности  које би 
се заснивале на свеобухватној анализи стања и укључивале 
све сегменте живота деце и подизање нивоа свести чланова 
друштва о стању деце и њиховим потребама.  

Ове кључне активности би требало да се спроведу 
у граду  Крушевац од 2019 до 2025 године, што ће 
довести до јачања капацитета локалне заједнице 
неопходних за унапређење положаја деце у Крушевцу. 

 
1.2.  КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ 

ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
Град Крушевац је препознао значај заједничког 

планирања заштите деце у локалној заједници, као 
могућност да унапреди бригу о деци и адекватније 
одговори на потребе деце и породица у заједници. Кроз 
Локални план акције за децу град ће повезати све 
социјалне партнере у локалној заједници и укључити 
их у решавање проблема деце, и на тај начин допринети 
локализацији Националног плана акције за децу и 
спровођењу националне политике за децу.   

Локалним планом акције за децу Града Крушевца  
су обухваћене приоритетне мере, активности и 
програми које треба предузети у наредним годинама 
како би се остварили што повољнији услови за живот 
деце и њихово укључивање у друштво.   

Комисију за израду Локалног плана акције за децу 
чине представници свих установа задужених за бригу о 
деци у Граду Крушевцу, као и невладиних организација 
из Крушевца које активно раде са децом.  

 
*    *    * 

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

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној 06.07.2018. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о приступању изради Локалног плана акције за децу 

града Крушевца са акционим планом за период  
2019. – 2025. године и формирању Комисије 

 
I – ПРИСТУПА СЕ изради Локалног плана акције 

за децу града Крушевца са акционим планом за период  
2019. – 2025. године и формирању Комисије. 

II – Именује се Комисија за израду стратешког 
документа Локалног плана акције за децу града 
Крушевца са акционим планом за период 2019. – 2025. 
године и то: 

- Јелена Милановић – председник Комисије, 
помоћник Градоначелника за друштвене делатности, 

- Ивана Петровић, члан, заменица директора 
Центра за социјални рад Крушевац, 

- Јелена Вељковић – члан, заменица директора 
Културног центра Крушевац, 

- Драгана Ивановић – члан, заменица директора 
Културног центра Крушевац, 

- Љубинка Јовановић – члан, психолог у 
Предшколској установи „Ната Вељковић“ Крушевац, 

- Гордана Алексић – члан, начелница Дечијег 
диспанзера, Дома здравља Крушевац, 

- Мирјана Базић – члан, директор ШОСО „Веселин 
Николић“ Крушевац. 

 
III -  Комисија из тачке II овог Решења ће по 

потреби образовати подтимове за израду стратешког 
документа Локалног плана акције за децу града 
Крушевца са акционим планом за период 2019. – 2025. 
године и то: 

 
IV – Задатак Комисије је да изради нацрт Локалног 

плана акције за децу града Крушевца, и исти достави 
Градском већу града Крушевца на даљу процедуру. 

 
V – Стручне послове за потребе Комисије за 

израду Локалног плана акције за децу града Крушевца 
за период 2019-2025. године, врши Одељење за 
друштвене делатности Градске управе града Крушевца.  

 
VI – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-217/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  

*    *    * 
 

Према проблематици, а у циљу свеобухватног 
сагледавања стања деце у свим сегментима живота, 
формирани су тимови који су учествовали у изради 
новог стратешког документа ЛПА за децу града 
Крушевца, за период 2019 -2025  године, и то: 

др Јелена Милановић, координатор Радних тимова,  
помоћник градоначелника за друштвене делатности 
града Крушевца 

 
1. Тим – Социјална заштита по мери деце 

 
- Ивана Петровић, координатор тима, дипл. 

правник, помоћник директора Центра за социјални рад 
Крушевац 

- Милијана Марјановић, члан тима, социјална 
радница, Центар за социјални рад Крушевац 

- Снежана Живковић, члан тима, социолог, 
Центар за социјални рад Крушевац. 
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2. Тим – Биље здравље за сву децу 
- др Гордана Алексић, координатор тима, 

педијатар, начелница Дечијег диспанзера Крушевац 
- Војислав Ђинђић, члан тима,  психолог 
- др Јасмина Илић, члан тима, специјалиста 

превентивне и дечије стоматологије 
 
3. Тим – Унапређење образовања 
- Љубинка Јовановић, координатор тима за 

предшколско, психолог ПУ „Ната Вељковић“ 
Крушевац, 

- Драгана Ивановић, координатор тима за 
образовање, проф. разредне наставе директорка 
Основне школе „Бранко Радичевић“ Крушевац, 

- Татјана Милутиновић, члан тима, школски 
психолог, 

- Тамара Милутиновић, члан тима, проф. српског 
језика и књижевности, 

- Слађана Жујић, члан тима, проф. психологије, 
- Марија Средојевић, члан тима, психолог, ПУ 

„Ната Вељковић“ Крушевац, 
- Драгана Дунђеровић, члан тима, логопед, ПУ 

Ната Вељковић Крушевац, 
- Слободанка Миладиновић, члан тима, педагог, 

ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац, 
- Далиборка Живковић, члан тима, васпитач 

сарадник, ПУ Ната Вељковић Крушевац. 
 

4. Тим- Унапређење културе, информисања и  
физичке културе 

- -Јелена Вељковић, координатор Тима за 
културу,  информисање и физичку културу, дипл. 
правник, заменица директора Културног центра 
Крушевац, 

- Слађана Обрадовић, члан тима, социолог 
Културни центар, Крушевац, 

- Јован Ристић, члан тима, драматург, 
Крушевачко позориште, 

- Светлана Бујић, члан тима, економиста, 
Туристичка организација Крушевац, 

- Наташа Димовска, члан тима, виши музејски 
водич, Народни музеј Крушевац, 

- Наталија Топличанин, члан тима, историчар 
уметности, Народни музеј Крушевац, 

- Јелена Стојковић, члан тима, конзерватор, 
Народни музеј Крушевац, 

- Јована Стојковић, члан тима, етнолог, Народни 
музеј Крушевац, 

- Драган Лазић, члан тима, проф. физичке 
културе, Спортски центар Крушевац, 

- Бојан Обрадовић, члан тима, председник 
Спортског савеза града Крушевца. 

 
5. Тим- Унапређење положаја и права деце са 

сметњама у развоју  
- Мирјана Базић, координатор Тима за 

унапређење положаја и права деце са сметњама у 
развоју, дипл. дефектолог олигофренолог, директор 
ШОСО „Веселин Николић“, 

- Наташа Јевтић,члан тима, социјални радник 
ШОСО „Веселин Николић“, 

- Бојана Бићанин, члан тима, психолог ШОСО 
„Веселин Николић“, 

- Нада Вилотијевић, члан тима, наставник 
математике ШОСО „Веселин Николић“. 

 
Стручне послове за потребе Комисије за израду 

Локалног плана акције за децу града Крушевца за 
период 2019-2025. године, вршило је Одељење за 
друштвене делатности Градске управе Крушевац. 

У току израде ЛПА за децу града Крушевца за 
период 2019–2025. године извршени су: анализа 
претходног документа, сагледавање тренутног стања и 
процена потреба деце из различитих области, 
одређивање приоритета за наредни шестогодишњи 
период, дефинисани су циљеви и активности, као и 
носиоци и индикатори за праћење успешности 
извршења. Циљна група овог стратешког документа су 
деца до 15. година. Од 15 до 30 година су млади који су 
обухваћени Локалним акционим планом за младе града 
Крушевца.  

 
1.3.  ОСТВАРИВОСТ ЛПА 
 
Усвајањем ЛПА од стране Скупштине града 

Крушевца на седници, локална самоуправа преузима 
обавезу да се зацртане активности и реализују. 

Остваривост ЛПА је могућa само кроз системску и 
континуирану сарадњу и функционалну повезаност  
крушевачке власти, институција и свих грађана. 

Активности укључене у ЛПА представљају мини 
пројекте са тачно дефинисаним почетком реализације и 
носиоцима активности, што ће олакшати финансирање 
пројеката од стране како буџета града Крушевца, тако и 
од стране донатора. Буџетом града Крушевца 
опредељују се средства за спровођење приоритетних 
акција плана за сваку годину. 

 
Локални план акције за децу  је корак у остварењу  

циља 
 

ИЗГРАДИТИ 

КРУШЕВАЦ ПО МЕРИ ДЕЦЕ! 
 
2. КОНТЕКСТ 

 
2.1.  ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ 
       ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
Крушевац се налази у централном делу Републике 

Србије и захвата најјужнији крај панонског обода и 
перипанонске Србије. Границе се простиру између 
43°22'21" и 43°42'17" северне географске ширине и 
21°9' и 21°34'8" источне географске дужине и 
обухватају део слива реке Расине, подручје доњег тока 
реке Западне Мораве, између планина Копаоника, 
Жељина и Јастрепца и простире се од граничних делова 
Шумадије до Јужне Србије. 

Доминантан морфолошки облик на овом подручју, 
представља планински гребен Великог Јастрепца, 
правца исток-запад. Северно од гребена пружа се 
неогена котлина Крушевца. У оквиру побрђа Јастрепца, 
Јухора и Мојсињских планина налази се ниско 
планинско подручје, док је равничарско подручје у 
долинама већих водотокова. Долина Западне Мораве је 
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једна од важнијих долина у Србији. Ова долина 
упоредничког правца је важна трансверзала западне 
Србије. Као западни огранак моравско-вардарске 
удолине, она везује источну Србију и Босну и зато се 
кроз њу одвија саобраћај у оба правца, а котлине у 
њеном саставу су стецишта живота и привреде околних 
крајева. Највећа и најважнија котлина у композитној 
долини Западне Мораве је Крушевачка котлина. Она је 
између Левча и Темнића на атару Жупе, подгорине 
Копаоника и Јастрепца на југу; Краљевачка котлина и 
Ибарска долинасу западно од ње, док су 
великоморавска и јужноморавска долина на истоку. 

Природна предиспонираност терена је условила да 
путеви из Темнића, Жупе, подгорине Јастрепца и 
Копаоника воде ка Крушевачкој котлини и сви ови крајеви 
гравитирају према котлини. Ове карактеристике рељефа 
непосредно су утицале и на развој саобраћајне мреже. 

Положај Србије у средишту Балкана, на раскршћу 
главних саобраћајних коридора VII и X условљава да се 
преко њене територије, природно пружају најкраће 
транзитне друмске и железничке везе западне Европе, са 
земљама јужног дела Европе, Блиског и Далеког Истока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2.1. Положај града Крушевца у Републици Србији 
 
 

Један од главних саобраћајних коридора је Е-75, 
који из југоисточне Европе води према Западној 
Европи, пресеца субрегион Крушевца са североисточне 
стране. Крушевац је са овим правцем повезан 
државним магистралним путем М-5 (Појате-Крушевац-
Краљево) код Појата, на 25км од Крушевца, преко кога 
се читаво подручје прикључује на мрежу европских 
ауто-путева. 

Магистралани путни праваци, који у систему 
државних путева представљају основне носиоце 
саобраћаја у Србији, пресецају територију Крушевца 
дуж десне обале реке Западне Мораве. 

Магистрални путни правац М-5 (Појате-Крушевац-
Краљево-Чачак), је значајан западно-моравски коридор 
који се поклапа са правцем европског пута Е-761 и 
представља везу ауто-пута Београд-Ниш и будућег ауто-
пута Београд-Јужни Јадран (веза на позицији Чачак-
Пожега), систем лонгитудиналних веза које везују 
Румунију и Бугарску са Србијом. 

Железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега која је 
са североисточне стране повезана са пругом Београд- 
Ниш-Сталаћ, а са западне стране пругом Сталаћ-
Крушевац-Краљево-Чачак-Ужице омогућава излаз на 
луку Бар. 

 
 

Територијална и просторна организација 
 
Територија Града Крушевца се простире на 

површини од 853,97 km2, обухвата 101 насеље у којима 
по попису из 2011. године живи 128.752 становника. 

Територија општине Крушевац формирана је у 
периоду 1963. до 1968. године припајањем комплетних 
територија укинутих општина Велики Купци и Велики 
Шиљеговац, дела подручја бивше општине Велика 
Дренова, као и издвајањем појединих насеља из 
суседних општина Трстеник (Глободер и Мачковац) и 
Варварин (Глобаре, Шашиловац, Крвавица, Падеж и 
Вратаре). 

У садашњој фази, територија административног 
подручја Крушевца, већ више од тридесет година 
егзистира у границама које приближно одговарају 
територијалној обухватности бившег среза Крушевац, 
који је укинут 1953. године. 

Територија Града Крушевца обухвата 92. ката-
старске општине. Катастарске општине основане су 
премером земљишта у периоду успостављања катастра 
у Србији (1930-1937) и њиме је обухваћено земљиште 
које је припадало становницима насеља. 
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Слика 2.2 Формирање општине у периоду од 1963. до 1968. године 
 
 
У основи, подручја катастарских општина нису 

подложна променама и представљају административно 
- статистичке јединице, осим у изузетним случајевима 
када су промене неопходне као што је случај код развоја 
већих градова где се градским подручјем временом 
обухватају атари приградских насеља у деловима или у 
потпуности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2.2 Административна организација простора 
 

Подручја катастарских општина нису подложна 
честим променама и представљају насељене јединице, у 
којима се само изузетно изврше неопходне промене. 
Тако су КО Крушевац, 1964. године припојени 
насељени делови атара КО Бивоље и КО Лазарица. 

Просечна величина КО износи 8,5km2, а највеће су КО 
Буци 37,15km2

 

и КО Велеки Шиљеговац 32,28km2, а следе 
КО Наупаре, Јабланица и Срндаље са више од 25km2. 

На основу Статута града Крушевца („Службени лист 
Града Крушевца“, број 8/08) територију Града Крушевца 
чине следећа насељена места и катастарске општине: 

 
Табела 2.1  Насељена места и катастарске   
                     општине 

 
Р. 

бр. 
Насељенo места Катастарска општина 

1. Бела Вода Бела Вода 
2. Беласица Беласица 
3. Бивоље Бивоље 
4. Бован Бован 
5. Бољевац Бољевац 
6. Брајковац Брајковац 
7. Буковица Буковица 
8. Буци Буци 
9. Велика Крушевица Велика Крушевица 
10. Велика Ломница Ломница 
11. Велики Купци Купци 
12. Мали Купци  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   6                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                           26.12.2018.  

 

13. Велики Шиљеговац Велики Шиљеговац 
14. Бојинце  
15. Велико Головоде Велико Головоде 
16. Велико Крушинце Крушинце 
17. Мало Крушинце  
18. Витановац Витановац 
19. Вратаре Вратаре 
20. Вучак Вучак 
21. Гавез Гавез 
22. Гаглово Гаглово 
23. Гари Гари 
24. Глобаре Глобаре 
25. Глободер Глободер 
26. Горњи Степош Горњи Степош 
27. Гревци Гревци 
28. Гркљане Гркљане 
29. Дворане Дворане 
30. Дедина Дедина 
31. Дољане Дољане 
32. Доњи Степош Доњи Степош 
33. Ђунис Ђунис 
34. Здравиње Здравиње 
35. Зебица Зебица 
36. Зубовац Зубовац 
37. Јабланица Јабланица 
38. Јасика Јасика 
39. Јошје Јошје 
40. Каменаре Каменаре 
41. Каоник Каоник 
42. Капиxија Капиxија 
43. Кобиље Кобиље 
44. Коморане Коморане 
45. Коњух Коњух 
46. Крвавица Крвавица 
47. Крушевац Крушевац 
48. Кукљин Кукљин 
49. Лазаревац Лазаревац 
50. Лазарица Лазарица 
51. Липовац Липовац 
52. Ловци Ловци 
53. Лукавац Лукавац 
54. Љубава Љубава 
55. Мајдево Мајдево 
56. Суваја  
57. Макрешане Макрешане 
58. Мала Врбница Мала Врбница 
59. Мала Река Мала Река 
60. Мали Шиљеговац Мали Шиљеговац 
61. Мало Головоде Мало Головоде 
62. Мачковац Мачковац 
63. Мешево Мешево 
64. Модрица Модрица 
65. Мудраковац Мудраковац 
66. Наупаре Наупаре 
67. Падеж Падеж 
68. Пакашница Пакашница 
69. Паруновац Паруновац 
70. Пасјак Пасјак 

71. Пепељевац Пепељевац 
72. Бегово брдо  
73. Кошеви  
74. Петина Петина 
75. Позлата Позлата 
76. Пољаци Пољаци 
77. Рибаре Рибаре 
78. Рибарска Бања  
79. Рлица Рлица 
80. Росица Росица 
81. Себечевац Себечевац 
82. Сеземче Сеземче 
83. Слатина Слатина 
84. Срндаље Срндаље 
85. Срње Срње 
86. Станци Станци 
87. Сушица Сушица 
88. Текија Текија 
89. Добромир  
90. Треботин Треботин 
91. Жабаре  
92. Трмчаре Трмчаре 
93. Ћелије Ћелије 
94. Церова Церова 
95. Црквина Црквина 
96. Читлук Читлук 
97. Шанац Шанац 
98. Шавране Шавране 
99. Шашиловац Шашиловац 
100. Шогољ Шогољ 
101. Штитаре Штитаре 

 
2.2.  ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Демографска анализа рађена је на основу 

последњег Пописа становништва из 2011. године и 
ранијих анализа и студија за поједина планска 
документа. Град Крушевац је административно и 
управно седиште Града као јединице локалне 
самоуправе и Расинског управног округа. Посматрано у 
односу на округ, али и као значајан идустријски центар, 
Крушевац-град заузима посебно место у демографској 
структури ширег окружења. Статистички подаци о 
броју становника по насељима посматрано у периоду 
од 1948. до 2011. год. показују да пораст броја 
становника није био равномеран и да је у великом броју 
насеља изражена депопулација.  

У периоду интензивног развоја индустрије и 
значајне урбанизације, миграциона кретања су имала 
значајану улогу у демографским карактеристикама и 
повећању броја становника. Миграциони фактор је 
посебно изражен у Крушевцу, као јаком 
поларизацијском центру нарочито у периоду од 1971. до 
1981. док се од 1991. ови процеси смирују, што се 
одражава на укупан број становника. Карактеристичан 
је интензиван пораст броја становника до 1991. (са 
37.238 на 77.122 становника за урбано подручје града, 
односно 57.971 за Крушевац-град) и благи пораст броја 
становника од 1991. до 2011. (урбано подручје 81.399, 
односно Крушевац -град 58.745 становника) уз исказан 
негативан тренд у појединим приградским насељима, 
што у ранијим пописним периодима није био случај. 
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Табела 2.2  Кретање броја становника по пописним периодима 

 

Насеље 

Број становника 

По методологији ранијих пописа 
Методологија 
пописа 2002.  

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 1991. 2002. 2011. 

Бегово Брдо 213 219 225 195 307 537 543 527 526 632 

Бивоље 2588 2769 3420 6905 212 186 332 185 330 275 

Дедина 1180 1332 1573 2006 2682 2798 2863 2753 2775 2687 

Капиџија 335 640 802 1141 1423 1560 1533 1523 1485 1563 

Крушевац град 13862 16638 21957 29509 53071 58808 59036 57971 57347 58745 

Лазарица 722 794 1450 3443 1447 1329 1566 1285 1521 1905 

Макрешане 1620 1713 1818 1806 1855 1772 1642 1754 1618 1414 

Мало Головоде 420 457 1001 3006 1934 2230 2482 2157 2369 2604 

Мудраковац 431 476 605 1033 1682 2808 3516 2652 3366 4059 

Пакашница 527 585 725 938 1040 1307 1979 1267 1929 2375 

Паруновац 1463 1569 1858 1865 2166 2157 2266 2136 2179 2026 

Читлук 1543 1663 1804 2155 2694 2978 3245 2912 3154 3114 

УКУПНО ГУП 24904 28855 37238 54002 70513 78470 81003 77122 78599 81399 

 
 
Урбано подручје, односно подручје ГУП-а 

(укупно), обухвата Крушевац-град са 11 приградских 
насеља са укупно 81399 становника или око 63% 
укупног становништва. Посматрано по пописним 
периодима, популациони раст Крушевца је све слабијег 
интензитета, тако да је индекс пораста за период 2002. 
до 2011. за посматрано подручје око 102,  односно број 
становника је повећан за укупно 2.800 лица (просечно 
годишње за око 311 становника). 

Промене и тенденције у броју становника услов-
љавају и промене у броју и структури домаћинстава. 
Укупан број домаћинстава на посматраном подручју према 
Попису из 2011. је 26.822 домаћинства, односно 20.036 
домаћинстава Крушевац-град. Просечна величина 
домаћинства на подручју ГУП-а је 3 члана по домаћинству, 
а највећу заступљеност имају домаћинства са два члана. 

 
Табела 2.3  Број домаћинстава и станова по 

насељима 
 

Називнасеља 
Домаћинства Станови 

2011 2002 2011 

Крушевац укупно 40188 40530 51529 

Бегово Брдо 143 188 255 

Бивоље 106 82 104 

Дедина 845 821 999 

Капиџија 445 492 616 

Крушевацград 19342 20036 24145 

Лазарица 441 453 619 

Макрешане 462 410 546 

МалоГоловоде 731 806 909 

Мудраковац 960 1179 1517 

Пакашница 614 794 982 

Паруновац 677 658 803 

Читлук 873 903 1116 

ГУП 25639 26822 32611 

Значајан фактор који утиче на стопу раста 
становништва, као и на демографска кретања уопште, 
јесу мигрицаје. Токови и интензитет миграционих 
кретања, посебно су значајни за Крушевац-град. 
Посматрано по пописним периодима, јављају се знатне 
осцилације: у периоду до 1981. изражен је позитиван 
миграциони салдо, са изузетно високим стопама за 
приградска насеља (преовлађују миграције на релацији 
село-град), у периоду 1991. до 2002. миграторни токови 
се смирују, а за последњи пописни период 
карактеристичан је негативан миграциони салдо (са 
тенденцијом миграција на релацији град-град), што је 
последица слабљења поларизацијске-економске моћи 
Крушевца. 

Структуре становништва су анализиране на 
основну карактеристика становништва по старости, 
полу, активности, школској спреми и др. и одређене су 
основне социо-економске карактеристике. 

У старосној структури становништва, на основу 
података Пописа, испољена је тенденција „старења“ 
становништва, односно за подручје ГУП-а индекс 
старења је 0,8, а просечна старост становништва је 40,9 
година. На подручју ГУП-а најзаступљеније је 
средовечно становништво са 59% ,а највећи удео 
млађег становништва има већина приградских насеља 
(око 21%). Тренд старења становништва је израженији 
у сеоском подручју у односу на урбано подручје, 
смањује се учешће  младог становништва, а расте 
учешће становништва старијег од 60 година, које чини 
23% становништва планског подручја. 

Старосна структура посматрана помоћу старосних 
пирамида за Град Крушевац, остала насеља и подручје 
ГУП-а, указују да је Крушевац захваћен процесом 
старења становништва,  односно сви  приказани типови 
пирамида припадају регресивном типу,  што указује да 
је процес старења у одмаклој фази -  демографска 
старост. 
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Слика 2.4  Старосна пирамида града Крушевца 

 
 

Економска структура становништва заснива се на 
односу активног и издржаваног становништва, као и 
запослености становништва по гранама делатности. 
Удео активног у укупном становништву је 45%, док је 
удео издржаваног становништва 34%, где је већи део 
млађег и школског становништва. Од активног 
становништва које обавља занимање, највећи удео 
запослених је у терцијарном сектору 50%, у 
секундарном сектору  47%, а у примарном 2%, док је 
гледано по усвојеној класификацији по гранама 
делатности највећа запосленост  у прерађивачкој 
индустрији 33%. 

У анализи образовне структуре становништва од 
значаја је сагледавање писмености и школске спреме, 
тако да се број неписмених се константно смањује, а 
највећа заступљеност је становништва са средњом 
школском спремом (40%), а са високим образовањем 
око 11% од укупног броја становника, што је нешто 
изнад просека за Србију. 

У националној структури најзаступљенији су Срби са 
96%, а затим Роми 1%. Просечна густина насељености 
заподручје ГУП-а је око 1.080 становника /км2. 

 
 

Пројекција становништва 
  
На основу досадашњих промена и процеса у 

демографским кретањима на подручју Крушевца, 
израђена је прелиминарна процена броја становника до 
2025. године. Пројекција је рађена на основу тенден-
ција и промена броја становника и природног прира-
штаја по насељима у обухвату плана. 

Према резултатима пројекција, основна карактери-
стика демографских кретања је благи пораст броја 
становника за Крушевац-град и укупно подручје ГУП-а 
и појава смањења броја становника у појединим при-
градским насељима (Бивоље, Дедина, Макрешане, 
Паруновац, Читлук). Тенденција популационог раста у 
градском насељу ће се наставити, али блажим темпом 
обзиром на старосну структуру,снижавање стопе 
наталитета, а тиме и даље старење становништва. 

Процене броја становника представљају „нулти-
сценарио“, односно пројекцију без учешћа друштвено-
економских и социјалних тенденција и кретања, које би 
довеле до прерасподеле у економској структури 
становништва, опоравка наталитета и сл., што би довело 
до значајног одступања у односу на ову пројекцију.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  26.12.2018.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                                       9               
 

 

Табела 2.4 Пројекција броја становника по насељима 

 

Насеље 2002 2011 разлика 2015 2021 2025 

Бегово Брдо 526 632 11,7 679 749 796 

Бивоље 330 275 -6,1 251 214 190 

Дедина 2775 2687 -9,7 2648 2590 2551 

Капиџија 1485 1563 8,6 1597 1649 1683 

Крушевац град 57347 58745 155,3 59366 60298 60919 

Лазарица 1521 1905 42,6 2075 2331 2501 

Макрешане 1618 1414 -22,6 1324 1188 1098 

МалоГоловоде 2369 2604 26,1 2708 2865 2969 

Мудраковац 3366 4059 77,0 4367 4829 5137 

Пакашница 1929 2375 49,5 2573 2870 3068 

Паруновац 2179 2026 -17,0 1958 1856 1788 

Читлук 3154 3114 -4,4 3096 3070 3052 

ГУП укупно 78599 81399 311,1 82643 84510 85754 

 
 

Табела 2.5 Број становника 

Година 
пописа 

 
Институционалне јединице 

 

Република  
Србија 

Регион  
Шумадије  
и западне  

Србије 

Расинска 
област 

Град 
Крушевац  

1981 7.729.246 - 
- 

132.972 

1991 7.576.837 1.813.007 272.334 134.088 

2002 7.498.001 1.751.423 259.126 131.368 

2011 7.186.862 1.563.916 241.999 128.752 

 

*Републички завод за статистику  - РЗС 
**Стратегија одрживог развоја града Крушевца, септембар 2010. 
Табела 2.6  Тенденције у промени броја становника 

 
 

Година 
пописа 

ГРАД КРУШЕВАЦ 

Укупан број 
становника 

Промена броја 
становника  

Промена броја 
становника % 

1981 132.972 
- - 

1991 134.088 1.116 0,83 

2002 131.368 -2.720 -2,07 

2011 128.752 -2.616 -2,03 

 
 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

**Стратегија одрживог развоја града Крушевца, септембар 2010. 
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Табела 2.7 Структура становништва према типу насеља 
 

КАТЕГОРИЈЕ 
2011. 

Учешће Учешће 

Градско становништво 62.802 48,48 

Остало становништво 65.950 51,52 

Укупно становништво 128.752 100 

 
*Републички завод за статистику - РЗС 

 

Табела 2.8 Структура становништва према страрости и полу / попис 2011. 
 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис  2002. Попис 2011. 

Број 
Удео у укупном 
становништву  

(%) 
Број 

Удео у 
укупном 

становништву 
(%) 

УКУПНО 

Укупно 131.368 100 128.752 100 

мушко 63.757 48,53 62.802 48,78 

женско 67.611 51,47 65.950 51,22 

0-4 

Укупно 6.037 4,59 5.552 4,31 

мушко 3.071 2,34 2.860 2,22 

женско 2.966 2,25 2.692 2,09 

5-9 

Укупно 6.525 4,96 6.376 4,95 

мушко 3.332 2,54 3.270 2,54 

женско 3.193 2,42 3.106 2,41 

10-14 

Укупно 7.247 5,52 6.478 5,03 

мушко 3.690 2,81 3.329 2,58 

женско 3.557 2,71 3.149 2,45 

15-19 

Укупно 8.516 6,48 7.128 5,54 

мушко 4.353 3,31 3.665 2,85 

женско 4.163 3,17 3.463 2,69 

20-24 

Укупно 9.029 6,87 7.465 5,79 

мушко 4.532 3,45 3.849 2,98 

женско 4.497 3,42 3.616 2,81 

25-29 

Укупно 9.345 7,11 7.930 6,16 

мушко 4.671 3,55 4.042 3,14 

женско 4.674 3,56 3.888 3,02 

 

**Републички завод за статистику - РЗС 
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Табела 2.9  Структура становништва према етничкој или националној  

припадности/попис 2011. 
 

НАЦИОНАЛНОСТ 

 

Попис  2002. 

 

 

Попис 2011. 

 

Број 
Удео у укупном 
становништву 

(%) 
Број 

Удео у укупном 
становништву  

(%) 

Срби 127.077 96,73 122.529 95,17 

Црногорци 572 0,43 282 0,22 

Југословени 229 0,17 86 0,06 

Албанци 6 0,004 32 0,02 

Бошњаци 6 0,004 2 0,001 

Бугари 29 0,02 40 0,03 

Буњевци 1 0,0007 1 0,0007 

Власи 70 0,05 101 0,07 

Горанци 12 0,009 19 0,01 

Мађари 21 0,01 17 0,01 

Maкедонци 201 0,15 200 0,15 

Муслимани 19 0,01 18 0,01 

Немци 4 0,003 9 0,007 

Роми 1.746 1,33 2.461 1,91 

Румуни 41 0,03 38 0,03 

Руси 26 0,02 35 0,03 

Русини 1 0,0007 - - 

Словаци 3 0,002 4 0,003 

Словенци 33 0,02 19 0,01 

Украјинци 8 0,006 4 0,003 

Хрвати 117 0,08 107 0,08 

Чеси 10 0,007 - - 

Остали 38 0,03 97 0,07 

Неопредељени 264 0,2 925 0,72 

Регионална 
припадност 

8 0,006 7 0,005 

Непознато 826 0,63 1.719 1,33 

Укупно 131.368 100 128.752 100 

 
 

*Републички завод за статистику - РЗС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   12                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                           26.12.2018.  

 

2.3. АНАЛИЗА РЕСУРСА 
 
 

ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ДЕЦОМ  

НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

СЕКТОР ИНСТИТУЦИЈА/ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Локална самоуправа 

 

 

Градска управа Крушевац 

Одељење за друштвене делатности  

Комисија  за популациону политику 

Комисија за подстицање развоја младих талената 

Комисија за ЛПА за децу града Крушевца  

Социјална заштита 

 

 

Центар за социјални рад Крушевац,  

Дом за децу без родитељског старања „Јефимија“ 

Центар за особе са инвалидитетом 

Просвета 

Предшколска установа Ната Вељковић 

Средње школе  

Основне школе 

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу 

Школска управа,  

Центар за стручно усавршавање, 

Запошљавање 
Национална служба за запошљавање – професионална 

оријентација  

Здравство 

Здравствени центар Крушевац 

Дом здравља Крушевац 

Завод за јавно здравље 

Саветовалиште за младе (у оквиру Здравственог центра), 

Специјална болница Рибарска Бања 

Институције културе 

 

Културни центар Крушевац 

Крушевачко позориште 

Народни музеј Крушевац 

Народна библиотека Крушевац 

Историјски архив Крушевца 

Цивилни сектор 
Удружења за децу 

Црвени крст 

Полиција 
Полицијска управа Крушевац 

Ватрогасно спасилачки батаљон - Одељење за ванредне ситуације  

Војска Команда гарнизона Крушевац 

Судство 

Основни суд Крушевац 

Виши суд Крушевац 

ВП дом 

Медији 

Регионална  Телевизија Крушевац 

Локалне ТВ: ТВ Јефимија, ТВ Плус 

Локални штампани недељник „Град“  

Локалне радио станице 

WEB портали 

Спортске организације и спортска 

удружења 

 

Спортски центар Крушевац 

Спортски савез Града Крушевца 

Спортски клубови и удружења 

Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама 

„Палестра“ 

Спортски савез особа са инвалидитетом Крушевац 

Формалне и неформалне групе 

младих 

Ученички парламент основних школа 

 
 
 
 



  26.12.2018.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                                       13               
 

 

3. ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ (ЛПА) И КОМПОНЕНТЕ 
 

3.1. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ПО МЕРИ ДЕЦЕ 
 

SWOT анализа области социјалне заштите деце 
 

Снаге Слабости  

 Постојање институција за социјалну заштиту деце:  

Центар за социјални рад и Дом за децу „ Јефимија“ 

 Материјална опремљеност установа и институција је 

релативно добра 

 Добро развијена мрежа предшколских установа  

 Постоји канцеларија за младе 

 Усмереност локалне самоуправе ка стратешком решавању 

проблема у области социјалне заштите 

 Постоје програми социјалне заштите на нивоу локалне 

самоуправе и њихова примена 

 Унапређен систем статистичког приказа социјалне 

заштите деце по општинама  

 Израда ЛПА добра основа за конкурисање код донатора 

 Постојање програма социјалног становања  

 Постојање права из Одлуке о правима и услугама којима 

се обезбеђује материјална помоћ сиромашним породицама 

са децом  

 Већина стручних радника похађала акредитоване 

програме из области заштите породице, деце и младих  

 Постоје поједина добра искуства у сарадњи са медијима  

 

 Центар за социјални рад са недовољно 

ресурса за квалитетним одговором на 

постављене задатке 

 Улога Дома за децу није у складу са рефо-    

рмским циљем трансформације институција 

 Неразвијени сервиси услуга за породицу 

 Број програма социјалне заштите није у 

сразмери са проблемима и потребама 

угрожених група деце 

 Постојећи  програми социјалне заштите на 

нивоу локалне самоуправе недовољно 

развијени  

 Недовољно истражене могућности НВО за 

пружање социјалних услуга намењених деци 

 Непостојање умреженог (партнерског) рада 

институција као ни холистичког приступа 

 Примена програма социјалног становања у 

пракси недовољно устројена  

 Недостају индикатори за праћење права из 

Одлуке о правима и услугама која унапређују 

материјални положај деце (једнократне 

помоћи за децу, помоћ у натури, школски 

прибор, школа у природи, излети ...)  

 Свест о значају превенције није у потребној 

мери развијена код доносиоца одлука; 

застареле методе рада са децом, 

 Најсиромашнији и најзаинтересованији за 

програме носилаца социјалне заштите немају 

могућности ни капацитете за информисање о 

правима (савремене технологије и неразу-

мљив језик којим се информације дају)  

 Недостатак средства за стимулацију воло-

нтерског рада 

Могућности Претње 

 Добар гео-стратешки положај Града 

 Доношење ЛПА за децу  

 Постојеће усвојене стратегије пружају  оквир за 

ефективнији систем социјалне заштите 

 Подршка  Дому „ Јефимија“ за преузимање социјалних 

услуга 

 Развој сарадње са локалним медијима 

 Успостављање сарадње са предузетницима, културним и 

спортским институцијама за помоћ у лечењу сиромашне 

деце 

 Стварање партнерске мреже кључних институција на 

локалном нивоу 

 Једнократне помоћи кроз ангажовање радно способних 

незапослених родитеља  

 

 Могућност промене носиоца локалне власти  

  може угрозити ЛПА – из досадашњег искуства  

  тада све замре, 

 Пораст броја породица у стању социјалне  

   потребе (сиромашних) 

 Неповерење у институције 

 Родитељи не препознају у довољној мери   

  значај активног укључивања у циљу подизања  

  квалитета породичног живота  

 Реформа социјалне заштите спроводи се  са  

   застојима и тешкоћама 

 Систем је поставио нереалне захтеве према  

  пружаоцима услуга - недовољно средстава 

 Недовољно средстава у буџету за реализовање  

   социјалних програма 

 Одлазак постојећих донатора из региона 
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 Пoстоје  програми за едукацију из сектора социјалне 

заштите намењених породици и деци 

 Усавршавање стручних радника похађањем програма 

едукације 

 Постоје фондови којима се могу подносити пројекти из 

области социјалне заштите 

 Постоје примери добре праксе из других средина 

 Постојање НВО у Крушевцу које могу помоћи у 

реализовању програма социјалне заштите 

 Постоје национални сервиси за заштиту појединих 

угрожених група деце 
 
 
 

3.1.1. Сиромаштво деце 
 
 
Анализа стања 

 
Сиромаштво разумемо објективно као недостатак 

средстава којима се задовољавају  потребе чланова 
породица. Субјективно се сиромаштво манифестује као 
осећај неслободе и спутаности, нарушено је 
достојанство и самоуважавање, а због стратегије 
преживљавања развијају се  специфичне вредности и 
обрасци односа и понашања (тзв поткултура 
сиромашних). Беда као крајњи облик сиромаштва је 
одсуство  најнеопходнијих средстава за биолошки, 
психолошки и социјални живот породице. Последице 
крајњег  сиромаштва ( беде) су:  врло висока смртност 
одојчади, веома кратак животни век (као последица 
ризиka којима су свакодневно изложени) бескућништво, 
нехигијена и прљавштина, неписменост и низак 
општекултурни ниво. 

У Крушевцу,  као и у већини општина у Србији, 
последњих 15-так година долази до великих 
структуралних промена у привреди. Економска криза 
која траје од распада Југославије разорила је привреду 
Крушевца, довела до сталног пораста незапослених, јер 
је са сваким стечајем без посла остајало од 1000 до 
5000 запослених. Дошло је до пада животног 
стандарда, урбано становништво се нагло раслојило, 
повећао се број корисника новчане социјалне помоћи. 
Испод границе сироаштва нашли су се најугроженији 
грађани: старији који су остали без посла и они са 
вишегенерацијским сиромаштвом без образовања и 
професије. Како је дошло до пораста сиромаштва, тако 
су порасла  и очекивања од заједнице (да интервенише 
и заштити најугроженије породице, појединце, децу).   
Помоћ материјално необезбеђеним лицима и 
породицама пружа се кроз низ права које дефинише 
Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској 
подршци породици са децом, градске одлуке као и 
додатна права која утврђују Локални акциони планови.   

По Закону о социјалној заштити материјално 
необезбеђена лица могу бити корисници новчане 
социјалне помоћи као и једнократних помоћи које су 
предвиђене Одлуком о правима и услугама из социјалне 
заштите  града Крушевца.  Закон о финансијској 
подршци породицама са децом предвиђа низ права: 
накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства 
са рада ради неге детета и одсуства са рада ради 

посебне неге детета, родитељски додатак, дечији 
додатак, накнада трошкова боравка у предшколској 
установи за децу без родитељског старања,  накнада 
трошкова боравка у предшколској установи за децу са 
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом, накнада 
трошкова боравка у предшколској установи за децу 
корисника новчане социјалне помоћи, регресирање 
трошкова боравка у предшколској установи деце из 
материјално угрожених породица. 

Први Национални план акције за децу донет је 
2005. године на основу међународних докумената и 
анализа, када су дефинисани приоритети и израђени 
локални планови у већини градова и општина у Србији 
(за период од 2005. до 2015. године). Област 
сиромаштва један је од приоритета.   На основу налаза  
које је извршио Савет за права детета а које су 
засноване на међународним документима која се тичу 
права детета и истраживања уз партиципацију деце, 
дошло се до сазнања да су у Србији сиромаштвом 
највише погођена деца узраста 7 -14 година (12,7% 
сиромашних). и то највише из вишепородичних 
домаћинстава (16% сиромашних) и из породица 
незапослених родитеља (21,3%). У време када је рађена 
анализа није се фокусирала пажња на породице са 
предшколском децом.   

Савет припрема израду новог Националног плана 
акције за децу,  са фокусом на децу раног узраста до 5,5 
година. Имајући у виду узрочно последичну везу  
сиромаштва и образовања родитеља, рани развој детета 
у највећој мери угрожен је сиромаштвом породице. 
Како је рани развој  пресудан за будући живот детета, 
отребно је усмерити  активности  на све врсте подршке 
породицама са децом раног узраста, са посебним  
акцентом на сиромашне   породице.   

Према Анкети о животном стандарду 2007 која је 
рађена на националном нивоу, највише погођене 
сиромаштвом су особе са ниским нивоом образовања, 
ромске породице, вишечлана домаћинства. Ово су по 
правилу групације код којих је отежано запошљавање 
због ниске конкурентности на тржишту рада. Проблеми 
истих, ако не и већих размера постоје и данас. 

У Крушевцу су такође ове групе у највећој мери 
погођене сиромаштвом. По подацима НСЗ У Крушевцу,  у 
2017. години на евиденцији је било 13. 551 лица која 
траже запослење. Последње две године бележи се 
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смањење броја незапослених. Томе су допринеле активне 
мере државе у делу смањења запослености у сивој 
економији, у делу подстицајних мера отварања малих и 
средњих предузећа и стварање повољних услова за 
улагање страног капитала. Највећи број незапослених јесу 
и корисници новчане социјалне помоћи.  

На евиденцији Центра за социјални рад током 
2017. годинe регистровано је 4.301. породица са 10.572 
чланова. Незапослена лица углавном су  корисници 
новчане социјалне помоћи, јер је то услов за 
остваривање права за радно способне.   

 У структури корисника новчане социјалне помоћи 
преовлађују једночлана домаћинства (35%) а разлог је 
законска могућност да млади након завршавања 
школовања,  који су се осамосталили и активни су у 
тражењу запослења,  могу остварити право на новчану 
социјални помоћ,  без обзира на приходе својих родитеља. 
Иако нису бројно најзаступљенији, у највећем  ризику 
сиромаштва налазе се  породице са 6 и више чланова 
којих је по евиденцији било 119. Од укупног броја 
корисника новчане социјалне помоћи,  34%  је деце.   

Из искуства у раду са породицама социо материјално 
угроженим, најугроженије су породице са већим бројем 
деце, породице где су родитељи ниског нивоа образовања, 
и са трансгенерацијским сиромаштвом. Једно од питања 
које се често поставља је да ли су износи новчане 
социјалне помоћи довољни да се задовоље основне 
потребе породице. Висина износа новчане социјалне 
помоћи  усклађује се два пута у току године. За петочлану 
породицу (оба родитеља са троје деце школског узраста) 
ниво социјалне сигурности у 2018. години износи 19.880. 
динара. Чињеница  да ниво социјалне сигурности не 
омогућава задовољавање основних животних  потреба 
породице, пожељна је радна активација   радно способних 
чланова.  

По евиденцији Службе за дечију, борачку и 
инвалидско борачку заштиту у 2017. години било је 
укупно 6.954. деце за коју су родитељи остварили 
дечији додатак (пресек  на дан 31.12.) Интересантно је 
да подаци које служба прикупља у највећој мери 
осликава сиромаштво деце на подручју града 
Крушевца, као и да начин вођења евиденције омогућава 
увид у заступљеност сиромаштва. На основу 
прикупљених података могу се урадити врло корисне 
анализе о сиромаштву деце  за последњих 10 година.   

Од укупног броја деце 77% живи у потпуној 
породици, 21% у једнородитељским породицама, код  
старатеља  и у хранитељским породицама 2% . Нови 
Закон о финансијској подршци породици са децом уводи 
бројне новине и проширује права у области родитељског 
додатка. Такође, ревидира појам родитељских породица у 
циљу спречавања злоупотреба, али и ширем сагледавању 
статуса појединих породица. У члану 28. једнородитељска 
породица  је она  у којој један родитељ самостално врши 
родитељско право када је други родитељ непознат, када је 
други родитељ преминуо, а није остварено право на 
породичну пензију; када је други родитељ постао потпуно 
и трајно неспособан за рад, а није стекао право на пензију,  
када је други родитељ преминуо, а остварено је право на 
породичну пензију, када је други родитељ на издржавању 
казне затвора дуже од шест месеци,  када други родитељ 
не врши родитељско право по одлуци суда, као и када 
други родитељ не доприноси издржавању детета, а 

извршење обавезе издржавања није било могуће 
обезбедити постојећим и доступним правним средствима 
и поступцима. 

Поред података о броју деце корисника дечијег 
додатка и података и броју социо материјално угрожене 
деце  постоје и оне сиромашне породице о којима 
институције немају сазнања (тзв скривено 
сиромаштво). Корисници новчане социјалне помоћи и 
једнократних давања су радно способна, незапослена 
лица, као и радно неспособна лица, у овом случају 
родитељи деце старости до 15 година. Постоје 
сиромашне породице ван система социјалне заштите, 
где су оба или један родитељ у радном односу или су 
сеоске породице које због поседовања земље не 
испуњавају услове за остваривање права.  При томе, 
њихови приходи су недовољни  да задовоље основне 
потребе деце. Додајмо томе да је важан индикатор 
сиромаштва нерешено становање, када породица од 
оскудних примања издваја значајну суму за закуп стана. 
Такође, и болест чланова породице умањује висину 
кућног буџета, па се може говорити о тамној бројци 
сиромашних породица са децом.  

Проблеми деце из сиромашних породица нису само 
на нивоу задовољавања основних материјалних потреба 
(храна, одећа и обућа, школовање деце). Социјална 
изолација по правилу прати сиромаштво. На раном 
узрасту (деца до 5,5 година) социјално и културно 
сиромаштво манифестује се као недостатак  
разноврсних стимуланса за децу, који би им омогућили  
развој у складу са својим природним потенцијалнима. 
Компензовање образовних, културних као и 
материјалних недостатака у оквиру породице може се 
надокнадити боравком деце у вртићима, али је због 
ограничених капацитета вртића и незапослености 
родитеља број деце из сиромашних породица у 
вртићима мали.  

Из свега наведеног закључујемо да су проблеми 
сиромаштва дубоки и вишеслојни и генеришу многе 
друге проблеме у породици, остављају трајне 
последице по развој деце,  па је борба против 
сиромаштва приоритетан стратешки циљ.  

Да би се у већем обиму и квалитетније бавили 
проблемом сиромаштва у нашој заједници потребно је 
рештити кључне препреке:  смањени људски ресурси 
због ограничавања запошљавања у свим секторима, 
недостатак  квалитетних програма  социјалне подршке, 
недостатак сервиса за помоћ породици, непостојање 
приоритета при запошљавању родитеља сиромашне 
деце, као и родитеља који сами брину о деци, а то су 
најчешће мајке. Такође, реалне потребе сиромашних 
породица са децом превазилазе могућности решавања 
њиховог проблема становања, упркос добро 
дефинисаних услуга становања у оквиру Одлуке о 
правима и услугама града Крушевца, због ограниченог 
броја стамбених јединица.  

 
3.1.2. Деца без родитељског старања  
 
Анализа стања 
 
У време израде Националног плана акције, стање 

заштите деце без родитељског старања није било на 
завидном нивоу. Тада су у оквиру дефинисаних циљева 
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задаци били реформисати систем заштите деце без 
родитељског старања и створити услове за пружање 
квалитетних, ефикасних и економичних услуга, 
усмерених на организовање заштите сваког детета без 
родитељског старања у његовом најбољем интересу и 
превенцију ризика одсуства родитељског старања у 
породицама које због непостојања модела одговорног 
родитељства постају генератор трансгенерацијског 
преноса одсуства родитељске и породичне бриге о деци.  

Током протеклог периода урађено је највише на 
деинституционализацији и примени облика заштите 
који подразумевају живот деце у породичном окружењу. 
Реформисан је законодавни оквир, усклађен са 
постављеним циљевима унапређења заштите деце без 
родитељског старања,  развијена  мрежа хранитељских 
породица, повећан је обухват укупног броја деце без 
родитељског старања смештајем у сродничке и друге 
хранитељске породице.  

Најмање резултата у реформисаном систему 
заштите деце без родитељског старања је примена 
усвојења као облика заштите. Изостала је 
трансформација установа социјалне заштите за смештај 
деце ка установама са развијеним сервисима за 
подршку породицама у ризику неадекватног или 
отежаног старања о деци, на локалном нивоу. 

Повезано са тим,  установе су требале да  преузму 
вођство  у пружању  нестационарних услуга у правцу 
алтернативних облика подршке породицама и деци који 
подразумевају живот у породици у природном окружењу, 
што се није десило.  Предвиђена сарадња у оквиру 
државног система социјалне заштите и у партнерству са 
невладиним сектором, није се значајније остварила.  

Служба за заштиту деце и омладине у Центру за 
социјални рад бави се заштитом деце без родитељског 
старања. Ова служба има конкретне задатке и овлашћења 
за примену неодложних мера правне и социјалне заштите 
детета уколико су родитељи преминули,  уколико су 
непознати, напустили су дете,  у случајевима болести,  
када нису адекватни у задовољавању дететових 
здравствених, хигијенских, образовних потреба, као и у 
случајевима насиља над децом. 

 Према родитељима се примењују мере 
превентивног и корективног надзора над вршењем 
родитељског права, а уколико је и поред њихове 
примене и даље присутна опасност по живот и здравље 
детета, долази до издвајања детета из природне 
породице и најчешће смештаја у сродничку или другу 
хранитељску породицу. У случајевима где су родитељи 
неадекватни у родитељској улози,  орган старатељства, 
након констатовања да се ради о деци без адекватног 
родитељског старања, покреће судске поступке за 
делимично или потпуно лишење родитељског права. 
Примењује се мера старатељске заштите према детету. 
Само у изузетним случајевима реализује се смештај 
детета у установу социјалне заштите. Трајно 
збрињавање детета реализује се путем усвојења, када су 
испуњени законски услови за усвојење. 

Подаци указују на пораст броја деце која се 
смештају. Примера ради, у 2015 . години на евиденцији 
је било 174  деце. у 2016.години 200, док у 2017.години 
тај број се повећао на 220. Све је присутније 
неадекватно или отежано старање о деци, те се деца 
смештају, јер се у оквиру породице занемарују њихове 

основне животне а тиме и њихове развојне потребе. 
Несумњиво да је све повезано са сиромаштвом, али је  
и недостатак услуга у локалној заједници допринео 
повећаном броју деце која су измештена у хранитељске 
породице. Оно што Центар ограничава  у јачању 
материјалних капацитета биолошких породица (запо-
слење, стамбени простор) јесте недостатак финан-
сијских средстава, расположивих станова чиме  би се 
донекле сперчило издвајање деце из породице. 

Нематеријална подршка је изузетно значајна. али 
јачање родитељских капацитета захтева дуготрајан рад 
са породицом као и редовност у праћењу, за шта су 
потребни много већи ресурси него што их Центар 
тренутно поседује. Ово су проблеми свих локалних 
средина у Србији.  

 
3.1.3. Деца жртве насиља 
 
Анализа стања 
 
Од 2005. године када је у стратешком плану у 

оквиру НАП дефинисан стратешки циљ - Заштита деце 
од злостављања, занемаривања, искоришћавања и 
насиља у националним оквирима спроведене су 
активности на унапређивању заштите деце од 
занемаривања и злостављања. У дефинисању овог 
проблема путем спроведених истраживања, забележена 
је учесталост злоупотребе и запостављања деце. 
Додатно, током протеклог периода од узраде НАП-а низ 
неповољних друштвених догађања ослабиле су 
породицу и нарушиле њену заштитну функцију. И сама 
породица услед ратних разарања, економске кризе, 
пораста криминала, нарушавања система вредности 
постаје генератор насиља. 

Анализе су показале да су нарочито угрожена деца 
из породица са поремећеним односима, деца без 
родитељског старања и бриге, деца смештена у 
установе, деца ометена у развоју, деца у сукобу са 
законом, деца жртве рата, избеглице и расељена деца и 
деца припадници мањинских етничких група. У 2008. 
години у складу са планом усвојена  је Nационална 
стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља.1 
Ово из разлога ратификовања Конвенције о правима 
детета којом се Србија обавезала да предузима мере за 
спречавање насиља над децом и да обезбеди заштиту 
детета од свих облика насиља: физичког и менталног 
насиља, злоупотребе и занемаривања, сексуалног 
израбљивања и сексуалне злоупотребе, насилног 
одвођења деце и трговине децом, свих облика 
експлоатације штетних за дете као и мучења, 
нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања. 
Конвенција такође одређује обавезу државе да обезбеди 
мере подршке за физички и психички опоравак детета – 
жртве насиља и његову социјалну реинтеграцију. 

Током протекле деценије, након доношења ова два 
кључна документа уз Закон о социјалној заштити и 
Породични закон, којима се  унапређује  положај деце и 
њихова права, обезбеђује се заштита деце од ризика 
којима су изложени. Захваљујући бројним националним 

                                                                                 
1 Доступно на http://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/48de7e75-9d20-4537-

b363-048027c5ed58 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/48de7e75-9d20-4537-b363-048027c5ed58
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/48de7e75-9d20-4537-b363-048027c5ed58
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/48de7e75-9d20-4537-b363-048027c5ed58
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кампањама повећана је осетљивост заједнице за права 
детета. Акредитовани су бројни програми  у области 
заштите деце од злостављања и занемаривања и 
програми који се баве насиљем у породици, различитим 
видовима превенције, подршком породицама у ризику, 
третмана жртава насиља, ненасилне комуникације, 
група за самоподршку и примене метода саветовања. 
Основана је СОС дечја линија која је потом прерасла у 
Националну дечију линију Србије, Служба за 
координацију заштите жртава трговине људима,  

Центри за хранитељство, у више градова у Србији, 
основана су склоништа за жене и децу жртве насиља, 
чија је примарна улога унапређење заштите деце од 
свих облика насиља. Стручњаци су током последње 
деценије едуковани али та едукација није била у 
довољној мери планска и континуирана.  

Спроводе се програми мирног решавања сукоба и 
вештина ненасилне комуникације намењених деци, али 
без довољне обавезности  и континуитета. У школама су 
формирани тимови за заштиту деце од свих облика 
насиља а школе активно примењују Протокол о заштити 
деце од злостављања и занемаривања. Ефикасност 
правосуђа је значајно подигнута у области заштите жртава 
породичног и партнерског насиља, нарочито новим 
Законом о спречавању насиља у породици из 2016. године. 
У тим процесима је фокус заштите деце померен ка 
заштити жена жртава партнерског насиља, што је свакако 
резултат активности женских покрета заговарања женских 
људских права. Ипак, видљивост злостављане деце се 
смањује уместо да се повећава. То потврђују и подаци 
Центра за социјални рад.  

Иако је познато да постоји високо присуство 
насиља у породици чије су жртве деца, број 
пријављених случајева насиља у породици од 
потписивања Протокола 2015. године је у сталном 
порасту, док број пријава занемаривања и злостављања 
деце у породици опада (у 2015. години било је 157 
случајева занемаривања и злостављања деце у 
породици, у 2016. години 160, док  у 2017. години 125). 
Највише насиља родитеља над децом присутно је у 
потпуним биолошким породицама. Најприсутније је 
емоционално насиље, потом физичко које се готово 
увек преплиће са емоционалним. У заштити деце и 
младих Центар за социјални рад примењује 
поступке:  издвајање жртве  из породице, покретање 
поступака пред судом, пружање материјалне, правне 
или стручно саветодавне подршке и помоћи детету и 
родитељу,  упозоравање родитеља на недостатке у 
вршењу родитељског права.  

Циљ је  зауставити занемаривање/злостављање, 
утврдити степен опасности од понављања, обезбедити 
заштиту, пружити психо социјалну подршку  и пратити 
породице. 

Од времена формирања интерног тима за насиље 
(01.10.2016.) у Центру за социјални рад, до периода 
примене новог закона (01.06.2017.) уочено је низ 
предности овакве организације:  чланови тима  су уско 
повезани у свакодневној размени информација о 
корисницима, консултацијама у вези процене и планова 
услуга. Посвећеност водитеља само овом проблему 
доприноси ефикасности и квалитету  у  заштити жртава 
насиља. На жалост, пораст броја захтева и смањивање 
броја стручних радника онемогућава овај тим у 
оптималном функционисању. 

По питању вршњачког насиља запажа се пораст, 
како по обиму тако и по све израженијој окрутности 
коју деца испољавају. Примера ради,  на евиденцији 
Центра за социјални рад у 2015. години забележено је 
75 случајева вршњачког насиља, у 2016. години  85, а у 
2017. години 77 случајева. Сарадња служби и 
стручњака у процесу заштите деце између институција, 
уместо да јача, као да јењава. У задњој деценији 
креирани су многи програми едукације у области 
социјалне и здравствене заштите као и у образовном 
систему. Ипак они нису довољно промовисани и још 
увек их је без личног ентузијазма тешко спроводити.  

Локална самоуправа нема јасан преглед целокупног 
система заштите деце због неуједначеног вођења 
евиденција у различитим секторима. Такође, 
холистички приступ решавању социјалних проблема и 
потреба није заживео јер не постоји пракса 
мултидисциплинарног приступа како би се заједница 
повезивала и развијала у правцу изградње целовитости, 
целине  и заједништва, насупрот расцепканости, 
неразумевања, хијерархије моћи и ривалства.  

До 2015. године је требало развити и ширити 
мрежу мултидисциплинарних  тимова за заштиту деце 
у локалној заједници и примењивати обједињени модел 
ових тимова . Ово није заживело у Крушевцу као и у  
већини  локалних средина  у Србији.  

 
3.1.4. Деца са проблемима у понашању 
 
Анализа стања 
 
По Породичном закону, члан 12 дефинише 

делатност центара: Центар за социјални рад врши 
послове заштите породице, помоћи породици и 
старатељства. Национални акциони план који је истекао 
2015. године имао је за циљ  јачање капацитета земље 
за решавање проблема деце на више фронтова, 
партиципацију деце у ревидирању и изради 
националних и локалних акционих планова,  увођење 
обавезе друштвено корисног рада за децу и младе 
учиниоце прекршајних и кривичних дела, развијање 
мреже државних-владиних и невладиних институција и 
организација како би се  суочла  са разуђеним и 
сложеним проблемима права детета. Последњих 10 
година у Србији су формирана  тела мешовитог састава, 
од којих је најважнији Савет за права детета.  
Покренуте су многе иницијативе и основане нове 
невладине организације које се баве правима детета.  

Проблеми деце и младих су бројни, као и њихови 
узроци (сплет негативних утицаја из ближег и даљег 
окружења као и психофизичке карактеристике детета). 
Деца и млади могу имати сукоб са родитељима, 
старатељима, са заједницом, могу својим понашањем 
угрозити себе и околину, злоупотребљавати алкохол, 
дрогу, доћи у сукоб са законом чинећи прекршаје или 
кривична дела. 

Центар у вршењу јавних овлашћења а у складу са 
законом у односу на малолетне учиниоце кривичних дела 
(млађе малолетнике испод 14 година, од 14 до 16 година и 
старије малолетнике од 16 године па до навршених 18 
година) предузима све активности: сарађује са јавним 
тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и 
примени васпитних налога и васпитних мера; присуствује 
саслушању малолетника на суду током припремног 
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поступка и седницама већа за малолетнике; доставља налаз 
и стручно мишљење суду/јавном тужиоцу пред којим се 
води кривични поступак против малолетника везано за 
узраст малолетника, зрелост, средину у којој живи, личност, 
понашање и друге релевантне околности; стара се о 
извршењу васпитних налога и васпитних мера и подноси 
на сваких 6 месеци извештај о испуњењу васпитног налога 
или мере јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике; 
посебно прати кривичну санкцију институционалног 
карактера (Завод за васпитање омладине, Васпитно 
поправни дом) сарађује  са установом, малолетником и 
његовом породицом, како би се по истеку мере малолетник 
укључио у друштвени живот. 

Основни облик реаговања према малолетним 
учиниоцима кривичних дела је примена васпитних 
мера, које се деле на три групе: блаже васпитне мере 
(упозорење и усмеравање); теже васпитне мере (мере 
појачаног надзора) и заводске мере. Када се ради о 
епизодном, ситауционом или случајном вршењу 
кривичних дела, избегава се или одлаже вођење 
кривичног поступка према малолетнику, и примењују 
се васпитни налози. Једина санкција у примени према 
малолетницима је упућивање у малолетнички затвор 
(Казнено поправни завод за малолетнике у Ваљеву) . 

Стручни тим органа старатељства је у улози вештака 
у судским поступцима према млађим пунолетним лицима 
(која су у време извршења кривичног дела имала 18 
година, а у време суђења нису напунила 21 годину), 
односно спроводи дијагностички поступак ради процене 
њихове социо-емоционалне зрелости и предлаже суду 
примену одређене васпитне мере. 

На евиденцији Центра у 2017.год. рађено је са 350 
малолетних лица,  што је пораст у односу на претходну 
годину за 50%. Захтеви су упућени Центру у вези са  
асоцијалним понашањем, децу која су  у сукобу са 
законим за  кривично неодговорну децу до 14 година, за 
децу преко 14 до 18 година која долазе у сукоб са 
законом. Од укупног броја малолетника, 16 деце било  
је млађе од 14 година (не подлеже санкцијама). И 
подаци у Србији говоре о значајном порасту броја 
случајева поремећаја у понашању у последњих 
неколико година. 

Последње три године у Крушевцу запажа се пораст 
броја регистрованог вршњачког насиља.  Вршњачко 
насиље сврстава се у насиље блиско породичном, али је 
у својој суштини поремећај у понашању и као такво се 
процесуира у систему социјалне заштите.  Сматра се да 
су и жртва и починиоц вршњачког насиља у потреби за 
интервенцијом као и применом  одговарајућег програма 
намењеног деци и родитељима. 

У оквиру „Клуба за младе у ризику и са поремећајима 
у понашању“ одвија се примена превентивних програма у 
циљу превазилажења неприхватљивих облика понашања. 
 Из праксе Центра, запажа се да су реакције од стране 
породице и шире заједнице на поремећаје у понашању 
често неблаговремене и неадекватне, како од стране 
породице тако и институција. У нашој средини не 
спроводе се превентивни програми који би били 
синхронизовани, континуирани и који би започели у 
прешколском узрасту.  

Уколико се на рано формирани поремећај не 
реагује све до пубертета, пракса је показала да та деца 
израстају у људе којима прети ризик од нестабилних 

односа, неуспеха, криминогеног понашања, менталних 
и болести зависности, незапослености. Критично време 
за препознавање и предузимање превентивних корака је 
оно пре поласка у школу. Фокусирана подршка до 
пубертета даје много боље резултате. 

Адолесценција је, такође, период када треба 
планирати и пружати подршку, али је чињеница да се 
тада већ ради на ублажавању последица. Превентивни 
програми укључују не само рад са децом већ и све 
групе у блиском контакту са децом: породично 
окружење, васпитно особље, наставници, са једним 
циљем - социјална интеграција. Акценат треба да буде 
на пружање могућности индивидуалног саветовања, 
као   и активности којима би се дете укључило у групу 
просоцијалних вршњака. Школске захтеве треба  
прилагодити њиховим могућностима и уклањати оно 
што им буди страхове да ће бити одбачени.  

Очекивања од деце са проблемима у понашању треба 
усмерити на основни образовни ниво и интеграцију међу  
вршњаке, што смањује  шансу појачавања  проблематичног 
понашања. Несумњиво да овакав приступ захтева веома 
интензивну мултисекторску сарадњу како у креирању, тако 
и спровођењу програма пре-венције.  

 
ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање услова живота  
ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшање услова живота 

сиромашне деце која се школују 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Материјална подршка 

школовању деце која се школују 
 
ОПШТИ ЦИЉ: Заштита деце без родитељског 

старања 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапредити заштиту деце без 

родитељског старања 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Подршка биолошкој 

породици у циљу превенције измештања деце из 
породице са посебним акцентом на децу до 3. године и 
биолошким породицама које преузимају своју децу из 
система социјалне заштите 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Ублажавање последица на 
психофизички развој и социјално укључење деце услед 
напуштености и небриге од стране родитеља 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење заштите деце од 

злостављања, занемаривања, искоришћавања и 
насиља 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење система заштите 
у коме ће бити остварено право сваког детета да 
буде заштићено од свих облика насиља 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Подизање нивоа свести о 
насиљу над децом као друштвеном проблему кроз 
сензибилизацију локалне заједнице за проблеме 
заштите деце од свих облика насиља. 

 СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развој услуга које су 
засноване на потребама деце жртве насиља и деце. 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење заштите деце са 

проблемима у понашењу. 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијање програма за децу 

са проблемима у понашању  
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција ризичног 

понашања 
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3.2. БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 
 
SWOT анализа области здравствене заштите деце 

 

Снаге  Слабости  
 Стручан кадар, тимски 

рад, искуство 
 Отпор променама 

 Едукован менаџмент  Неповољна старосна 
структура запослених  

 Велики број и структура 
пружених услуга 

 Немотивисаност за рад 
мањег броја запослених 

 Континуирана едукација 
за све запослене 

 Одлив здравственог 
кадра у иностранство  

 Управљање квалитетом 
уз стално праћење и 
унапређење 

 Велика потрошња у 
лабораторији  

 Оријентисаност ка 
превентивном раду 

 Наглашавање и 
спровођење у пракси 
заједничке одговорности 

 Максимална доступност 
здравствене заштите 

 Велика разуђеност 
здравствених објеката 

 Континуирано учество-
вање у пројектима 

 Велики број објеката за 
одржавање 

 Инвестирање у 
реновирање објеката 

 Недовољан број 
здравствених радника у 
односу на потребе 

 Добра комуникација са 
локалном самоуправом 

 Дотрајала медицинска 
опрема и возила 

 Добра сарадња са 
Министарством здравља, 
РФЗО и ЗЗЈЗ  

 Добра сарадња са 
медијима  

 Могућности  Опасности  
 Свесност грађана о 

значају здравља 
 Реформе у систему 

здравствене заштите 
 Велики број 

опредељених корисника  
 Велики број опредељених 

корисника  
 Сарадња са локалном 

самоуправом 
 Неадекватан модел прије-

ма недостајућег кадра на 
терет РФЗО-а  

 Партиципација заједнице  Лимитирана финансијска 
средства  

 Додатно пројектно 
финансирање 

 Конкуренција приватног 
сектора 

 Међусекторска сарадња   Висок индекс старости 
становништва  

 Увођење нове опреме и 
технологије 

 Вођење двоструке меди-
цинске документације  

 Побољшање квалитета 
услуга 

 Нарастајуће сиромаштво 
становништва 

 Рационална употреба  и 
контрола потрошње 
расположивих средстава 

 Недовољно едуковано 
становништво и неодго-
ворно становништво 

 Унапређење 
информатичке подршке 

 Систем финансирања - 
велики број неосигураних 
лица  

 Унапређење пружања 
услуга у кућним 
условима 

 Одлазак образованог кадра 

  Епидемија масовних 
незаразних болести 

Анализа стања 
 
Биолошки тип становништва града Крушевца је 

регресиван, што значи да се у укупној популацији 
смањује учешће најмлађих, а све више повећава учешће 
најстаријих категорија становништва. Према процени 
из 2017. године, становништво узраста 0.-14. година 
чини 13,8%, становништво узраста 15.-49. година 
43,4%, а становништво старо 50 и више година  42,8%. 

Удео становника старијих од 65 година који износи 
21,2% сврставају становништво Крушевца у врло старо 
становништво. Индекс старости који представља однос 
старог становништва (од 60 и више година) и младог 
(од 0 до 19 година) износи 0,65 (64,5%) што у односу на 
граничну вредност представљену индексом 40, 
потврђује тренд депопулације и одумирања стано-
вништва Града Крушевца.  

Стопа наталитета у граду Крушевцу у току 
последњих неколико деценија бележи вредности ниже од 
12 промила, у 2008. години је износила 9,3 промила (у 
Републици Србији 9,4 промила), што се сматра изузетно 
неповољним; у последњој деценији бележи константан 
пад (до 7,5 промила колико је износила у 2016. години); у 
2017. години износила је 8,4 промила, за разлику од 
нешто више вредности на подручју Републике Србије (9,2 
промила); стопа фертилитета, која иначе рефлектује ниво 
репродукције популације и представља позитивну 
компоненту природног кретања становништва, на 
територији града Крушевца је такође ниска. 

Стопа општег морталитета у сталном је порасту - у 
2009. години je износила 14,2, колико и у Републици 
Србији; у 2016. и 2017. години је достигла вредност од 
15 умрлих на 1000 становника (15,4 и 15,1), док је на 
подручју Србије задржала ниже вредности (14,3 и 14,8). 
За разлику од ње, стопа  морталитета одојчади је у 
опадању (од 6,9 у 2009. години, у 2016. години је 
износила 4,3, а у 2017. години 4,9, за разлику од 
вредности у Републици Србији: 5,4 у 2016. години и 4,7 
у 2017. години). Најчешћи узроци смрти новорођенчади 
рођених у Крушевцу су интраутерина хипоксија и 
асфиксија на порођају, урођене аномалије, интра-
утерини застој у расту и остале болести. 

Стопа дојења се у 2017. години кретала у следећим 
размерама: 48% одојчади je била на природној исхрани, 
20,2% која су дојена и дохрањивана и 31,8% одојчади 
која се нису хранила мајчиним млеком.  

У протеклом петогодишњем периоду обухват деце 
примовакцинацијом је износио преко 95% за све 
вакцине изузев код ММР вакцинације где је обухват 
био 85%. Повремена пролонгирана испорука поје-
дининх вакцина доводила је до одлагања вакцинације, 
и следственог пада обухвата имунизацијом у старијим 
узрастима - нпр за ОПВ или дТ про адултис. Обухват 
ревакцинацијом ММР био је у опадању, да би се у 2016. 
години, због неповољне епидемиолошке ситуације, 
поново поправио на 92%. У истом периоду није било 
пријављених случајева неонаталног тетануса ни 
полиомијелитиса. 

Према извештајним подацима из 2016. године, 
након спроведених превентивних прегледа деце пред 
упис у основну школу и деце у непарним разредима 
основне и средње школе на подручју Града, од укупно 
6.321 прегледане деце (42% од укупног броја деце 
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узраста од 7 до 18 година), најчешћа утврђена стања су: 
лоше телесно држање (51%), кариес I степена (29%), 
ортодонтске аномалије (16%); остале аномалије 
система и органа, од значаја за правилан раст и развој 
деце, утврђене су у далеко мањем проценту. 

У посматраном периоду од 2014. до 2017. године, 
уочава се тренд раста неправилног телесног држања 
код деце (од 54% деце у 2014. години до 60% деце у 
2017. години код којих је при прегледу утврђен овај 
негативни индикатор здравља).    

На основу вредности индекса телесне масе и 
процене степена гојазности, током спровођења 
обавезних систематских и превентивних прегледа деце, 
утврђена је константна заступљеност гојазности код 
око 7 до 8% деце, од укупног броја прегледане деце. 
Обзиром да се контролом фактора ризика, у које спада 
и гојазност, остварује превенција бројних обољења у 
одраслом добу, али и у детињству и адолесценцији, 
решавању овог здравственог проблема треба поклонити 
велику пажњу. 

Према извештајним подацима о пруженим 
здравственим услугама и прегледима деци са сметњама 
у развоју, може се у извесној мери стећи увид у 
сложену проблематику стања и рада са овом децом: 
Укупан број деце ометене у психофизичком развоју 
(деце са психомоторном заосталошћу, телесном 
инвалидношћу, са говорним манама, са сметњама слуха 
и вида, као и са дијагнозама церебралне парализе и 
мишићне дистрофије и комбинованим аномалијама) је 
по подацима из 2012. године износио 149, од којих је 
145 (97%) било обухваћено сталним процесом 
рехабилитације, а 4 (3%) привременом рехабилита-
цијом; од укупног броја ове деце, дванаесторо (8%) је 
било  млађег узраста (од 0 до 3 год). Подаци из 2016. 
године говоре у прилог знатног погоршања стања, 
обзиром на велики пораст како укупног броја деце, 
тако и оних најмлађег узраста: 298 је износио укупан 
број деце са сметњама (два пута више него у 2012. 
години), 215 је било под сталним процесом реха-
билитације (72%), 83 под  привременом рехабили-
тацијом (28%); узраста млађег од 3 године, било је 32 
детета од укупног броја деце (11%). 

На основу Протокола о поступању са децом 
изложеном злостављању и занемаривању и података о 
броју пријава којим располаже Тим за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања у Дому здравља Кру-
шевац, на подручју Града Крушевца се у посматраном 
петогодишњем периоду бележи континуиран пораст 
броја пријава (од 42 пријаве у 2013. години на 64 у 
2017. години). 

Радом Саветовалишта за младе Дома здравља 
Крушевац реализују се индивидуални и групни облици 
здравствено васпитног рада, на теме из актуелних 
области промоције здравља, усвајања здравих стилова 
живота, сузбијања фактора ризика, супротстављања и 
превазилажења фактора који доводе до ризичног 
понашања младих, насилног понашања и сл. 
(реализовани број планираних разговора, рада у малој 
групи, радионица и предавања је у протеклом 
петогодишњем периоду удвостручен – од 43 у 
2013.години  до 110 укупно реализованих здравствено 
васпитних услуга кроз рад са младима у 2017. години).   

Присуство појединих фактора ризика у популацији 
деце и омладине  општине Крушевац (злоупотреба 
психоактивних супстанци, рано ступање у сексуалне 
односе, поремећаји у исхрани) указују на потребу 
спровођења организованог и систематског здравствено-
васпитног рада, са циљем очувања и унапређења 
њиховог здравља, мотивације и стицања знања и 
вештина за здраве стилове живота. 

Показатељи квалитета стоматолошке здравствене 
заштите који дају слику стања оралног здравља деце на 
подручју Града Крушевца, у петогодишњем периоду од 
2013. до 2017. године су следећи: проценат деце у 7. 
години живота са свим здравим зубима (сталне и 
млечне дентиције) бележи пад од 46% у 2013. години 
на 24% у 2017. години; проценат деце са свим здравим 
сталним зубима у 12. години у истом периоду бележи 
благи раст од 38% на 42% у 2017. години. Од посебног 
значаја за сагледавање стања здравља зуба код деце је 
тзв. КЕП – 12, индекс који у себи садржи укупан број 
кариозних, екстрахираних и пломбираних сталних зуба 
прегледане деце у 12. години живота, подељен са 
бројем прегледане деце истог узраста. У посматраном 
петогодишњем периоду његова вредност се одржавала 
око 2, осим у 2015. години када је износила 2,9.  

 
ОПШТИ ЦИЉ: Боље здравље за сву децу 
 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Омогућити свој деци здрав и 

безбедан почетак живота 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећање стопе наталитата 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење стопе 

моратлитета трудница, породиља, новорођенчади  и 

одојчати 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење броја учеста-

лости развојних поремећаја код деце и смањење 
последица развојних поремећаја 

 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење здравља деце и 

адолесцената 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење учесталости 

неправилног телесног држања 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење учесталости 

гојазности у популацији деце 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција злостављања и 

занемаривања деце 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и унапређење 

менталног здравља деце 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција ризичног 

понашања 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење учесталости 

каријеса код деце 
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3.3 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА 
 
 
3.3.1 Предшколско образовање 
 
 

SWOT анализа области предшколског образовања 
  

 
Снаге 

 

 
Слабости 

 

 Професионалне компетенције запослених у предшколском 

васпитању и образовању; 

 Поштовање права детета; 

 Разноврсност програма и услуга, са могућношћу избора; 

 Поседовање сопственог објекта у Рибарској Бањи  за одмор и 

реакреацију деце раног узраста; 

 Велики обухват деце предшколског узраста којој је потребна 

додатна подршка; 

 Превентивне активности као додатни облик рада у оквиру 

Програма заштите деце; 

 Укљученост родитеља/или других законских заступника у 

живот и рад Предшколске установе,,Ната Вељковић''; 

 Подршка породици кроз спровођење мера популационе 

политике (бесплатни смештај трећег детета у породици, 

корисника МОП-а,...). 

 

 

 Недостатак просторног капацитета за 

смештај деце у целодневни и полудневни 

облик рада на градском подручју; 

 Недовољан проценат обухвата деце 

узраста од 3 године до укључивања у 

програм припреме за школу на сеоском 

подручју; 

 Недовољна подршка у систематском 

праћењу реализације програма 

превентивне и здравствене заштите у 

предшколској установи од стране  

педијатријске службе; 

 Слаба опремљеност дигиталном 

технологијом (ИКТ) 

 

 

Могућности 

 

 

Опасности 

 

 рад на подизању/развијању свести локалне заједнице о значају 

предшколског васпитања и образовања; 

 предшколска установа као значајан партнер у реализацији 

пројектних циљева на нивоу града;  

 предшколска установа као значајан партнер у реализацији 

пројектних циљева на нивоу Републике; 

 препознавање и адаптирање простора у ЛЗ за потребе 

повећања процента обухвата деце предшколског узраста; 

 сарадња са стручним кадром на свим нивоима васпитно-

образовног система. 

 

  

 пад наталитета на територији града;  

 миграција становништва село-град; 

 смањен број група на сеоском 

подручију; 

 систем финансирања полудневних 

група ван седишта Установе, за децу 

узраста од 3 године до укључивања у 

ППП. 
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Анализа стања 
 
Предшколска установа ''Ната Вељковић'' 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. 

Предшколска установа „Ната Вељковић“ има: 
тринаест објеката – вртића комбинованог типа: 
„Невен“, „Звончић“, „Лабуд“, „Колибри“, „Бисери“, 
„Голуб мира“, „Владо Јурић“, „Наша радост“, 
„Лептирић“, „Пчелица“ „Дечји клуб“, „Сунце“ и 
„Лане“. 

 
Педесет две групе полудневног боравка деце у 

којима се спроводи обавезни припремни предшколски 
програм при основним школама и у објектима 
Установе. 

 
Групу деце на болничком лечењу. 
 
У саставу ОЈ „Вртићи“ налазе се и: 
 
- ЛУТКАРСКА РАДИОНИЦА „ПЧЕЛИЦА“, бави се 

педагошко естетским осмишљавањем васпитно-образовне 
средине; осмишљава очигледна средства потребна за 
реализацију васпитно-образовног рада, приредби и 
манифестација; израђује мекане играчке за потребе вртића 
и тржишта као и друга средства за побољшање услова 
рада (постељине, радне униформе, завесе...) 

 
- „ДРАМСКА ИГРАОНИЦА-ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА“, 

припрема, oрганизује и реализује позоришне представе, 
контакт програме и приредбе. Организује драмске игре 
са децом у свим вртићима  у форми „Драмске 
радионице“. Планира и реализује културне и јавне 
манифестације. 

 
- ОБЈЕКТИ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ –  вртић 

„Јеленко“ у Рибарској Бањи у којем се током године 

реализују целодневни излети и рекреативни боравак 
деце. Објекат у Сутомору није у функцији. 

Кроз форму различитих облика рада и пружањем   
услуга породици, кроз Установу годишње прође више 
од 5500 деце. 

Васпитно-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 дистрибуцију 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 поруџбина 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. 

Према подацима Матичне службе Градске управе 
града Крушевца број деце узраста од 6 месеци до 6,5 
година је 6072, која представљају потенцијалне 
кориснике различитих услуга и програма Предшколске 
установе «Ната Вељковић». 

Број рођене деце по годинама почев од 01.03.2012. 
године до 28.02.2018. године приказан је у Табели 1 и 
на графикону 1. Из наведених подака може да се 
закључи да је значајно опадање броја рођене деце 
забележено у 2015/16 години, што ће се одразити на 
број деце која ће похађати припремни предшколски 
програм (2020/2021), а затим и полазак у први разред 
(2021/2022). 

 

 
 

Табела 1. Број деце узраста 6 месеци-6.5 година 
 

 01.03.2012- 

28.02.2013 

01.03.2013-

28.02.2014. 

01.03.2014-

28.02.2015. 

01.03.2015-

29.02.2016. 

01.03.2016-

28.02.2017. 

01.03.2017-

28.02.2018. 

Крушевац 

 

556 555 511 468 564 

Приградско и 

сеоско подручје 
488 454 444 520 477 

Укупно 1035 1044 1009 955 988 1041 
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Графикон 1. Број деце узраста 6 месеци-6.5 година 

 
 

Према подацима ПУ „Ната Вељковић“дат је преглед укупне популације деце у односу на одређену радну 

годину, као и обухват те популације програмима предшколског васпитања и образовања (Табела 2). 

 

 

 

 

Табела 2:  Број деце на територији града и број деце  обухваћене  предшколским   васпитањем   
и образовањем (у петогодишњем  периоду) 

 

Радна година 2013/2014 2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Број деце на територији 

Града 7182 7199 6625 6999 6744 6072 

Број група у ПУ 158 157 154 147 147 146 

Број уписане деце 3011 2975 3140 3149 3202 3240 

Просечан број деце у групи 22,9 23,06 20,38 21,42 21,78 22,19 

Проценат обухвата ПВО 41,97 43,16 47,39 45,00 47,47 53,36 
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Графикон 2 Однос броја деце на територији града и укупно уписане деце у ПУ 
 

  
Из Табеле 2 се види да је укупан број деце почев од 

2013/2014 у паду, а да истовремено расте проценат 
обухвата деце различитим програмима предшколског 
васпитања и образовања (Табела 2) 

Сагледавање потреба за збрињавањем деце у 
целодневном или полудневневном боравку (понуђени 
програми различите дужине трајања) остварује се 
непосредним увидом у поднесене захтеве 
родитеља/других законских заступника за укључивање 
детета у постојећи систем предшколског васпитања и 
образовања, односно решавањем захтева за отварање 
нових група које подносе родитељ и други законски 
заступници или месне заједнице. Процена потреба је 
континуирана. 

У априлу 2018. године спроведена је анкета за 
родитеље и друге законске заступнике деце старијих 
васпитних група о избору облика рада за Припремни 
предшколски програм у радној 2018/19. години. 
Највећи број анкетираних родитеља/других законских 
заступника (92%) исказао је потребу за смештајем у 
целодневном боравку.  

Исказане потребе за остваривањем права од 
општег интереса, пре свега рад са децом са сметњама у 
развоју, са децом без родитељског старања, децом на 
болничком лечењу, децом чији су родитељи корисници 
новчане социјалне помоћи, боравак трећег детета су у 
највећој мери, а сходно расположивим ресурсима, 
задовољене. 

 
 
 

Табела 3. Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем у ПУ,,Ната Вељковић''  
у 2018/2019.години 

 

Р. 

бр. 
Облик рада 

Бр. 

група 
Број деце 

1. Целодневни боравак  (јаслене групе) 32 654 

2. 
Целодневни боравак     (Васпитне групе деце 3 до 

укључивања у програм припреме за школу) 
39 

1170 

 

3. 

Целодневни боравак 

(групе ППП у којима су и млађа деца) 22 

626 

(494 деце у ППП, 132 млађе 

деце) 

5. 

Полудневни облик рада (групе ППП у којима су и млађа 

деца) 52 

775 

(541 деце у ППП, 

234 млађе деце) 

6. Група деце на болничком лечењу 1 15 

7. Програм „Дођите нам сви“ 3 44 

УКУПНО 3284 
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3.3.2. Основно образовање  

 
SWOT анализа области образовања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализа стања 
 
Мрежа образовних установа у граду Крушевцу је 

врло развијена: 13 вртића и 52 група полудневног 
боравка деце у којима се спроводи обавезни припремни 
предшколски програм , 19 основних школа са 53 
издвојена одељења у сеоским насељима и 8 средњих 
школа (у овај број укључене су и основна и средња 
музичка школа, основна и средња специјална школа и 
школа за основно образовање одраслих). Финансијска 
средства која су планирана у 2011. год. из градског 
буџета  за основно образовање су 7.40%, а за средње 
образовање 2.34% , у 2016. години  за основно 
образовање  8.18%, а за средње образовање 3.06% у 

2017. години за основно образовање су 8.39%, а за 
средње образовање 3.10% градског буџета. 

Основним образовањем у 2014/15 обухваћено 
10800 ученика (1246 првака) у 557 одељења, 2015/16 
обухваћено 10616 ученика (1177 првака) у 542 одељења, 
2016/17 обухваћено 10395 ученика ( 1278 првака) у 560 
одељења, 2017/18 обухваћено 10210 ученика (1244 
првака) у 539 одељења основних школа. Анализом 
броја ученика по годинама, утврђено је да укупан број 
уписане деце у основним школама опада. Ученици, њих 
80%, путују до школе мање од 1 км, 2-4 км прелази 
13%, док више од 4 км путује 7% ученика.  

 

 
Табела  Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа 

 

Р. 

бр. 
Назив школе 

 

2014/15 

 

 

2015/16 

 

 

2016/17 

 

 

2017/18 

 

Број 
првака 

Број 
уч.  / 
бр. 

одељ. 

Број 
прва-

ка 

Број 
уч. / бр. 
одељ. 

Број 
прва-

ка 

Број уч. / 
бр. одељ. 

Број 
првака 

Број уч. / 
бр. одељ. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Вук Караџић 108 885/35 109 850/34 109 850/33 95 850/33 

1.1 Основно обр.одр. Балканска  68/5  78/6  58/5  75/6 

1.2 Основно обр.одр. Благоја 
Паровића 

 62/5  62/5  64/5  64/6 

2 Доситеј Обрадовић 103 1016/40 116 1014/40 114 1012/40 103 960/40 

3 Драгомир Марковић 153 1303/52 131 1280/51 163 1224/51 133 1179/50 

Снаге  Слабости  

 једнаки услови образовања за сву 

децу 

 прекомерна администрација 

 стручан и високомотивисан кадар  недовољно ефикасна комуникација међу 

установама 

 спремност и отвореност ка 

иновацијама 

 недовољно финансијских средстава за 

реализацију ЛПА 

 сензибилитет за потребе 

осетљивих група 

 

Могућности  Опасности  

 партнерски приступ локалне 

самоуправе  

 економска криза 

 побољшање положаја осетљивих 

група  

 незаинтересованост циљних група за 

садржаје који им се нуде 

 рад на побољшању комуникације 

међу установама у смеру бржег и 

ефикаснијег реаговања 

 непрепознавање насилних  ситуација и 

нереаговање на њих 

 смањење броја насилних ситуација  непрепознавање важности развијања 

здравих стилова живота 

 развијање навика везаних за здраве 

стилове живота 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Велика Ломница 1 
20/2 

комб. 
3 

13/2 

комб. 
8 19/2 комб. 3 15/2 комб. 

3.2 Трмчаре 3 
18/2 

комб. 
7 

21/2 
комб. 

6 20/2 комб. 4 20/2 комб. 

3.3 Централна школа 149 1265/48 121 1246/47 149 1185/47 126 1144/46 

4 Јован Јовановић Змај 80 

707/27 
+4 

комб+1 
непод. 

77 

690/27 
+4 

комб.+1 
непод. 

67 
684/28+4 
комб.+1 
непод. 

84 
681/28+4 
комб.+1. 
непод. 

4.1 Велико Головоде 10 
27/2 

комб. 
2 

22/2 
комб. 

1 17/2 комб. 6 22/2 комб. 

4.2 Кобиље 3 
22/2 

комб. 
6 

23/2 
комб. 

2 19/2 комб. 6 18/2 комб. 

4.3 Станци 4 
10/1 

неподе. 
1 

9/1 
непод. 

2 8/1 непод. 0 7/1 непод. 

4.4 Мудраковац 63 648/27 68 636/27 62 640/28 72 634/28 

5 Јован Поповић 93 837/33 100 844/33 97 838/33 96 829/33 

6 Нада Поповић 163 1282/50 152 1277/50 148 1279/50 167 1304/50 

7 Бранко Радичевић 72 518/29 58 497/29 43 465/27 57 451/27 

7.1 Дедина 25 95/5 19 86/5 13 68/4 19 67/4 

7.2 Макрешане 11 37/4 9 41/4 10 40/4 9 39/4 

7.3 Бивоље 36 386/20 29 370/20 20 357/19 29 345/19 

8 Кнез Лазар В.Купци 34 248/17 25 227/17 20 221/17 27 208/17 

8.1 Себечевац 9 
24/2 

комб. 
5 

20/2 
комб. 

5 24/2 комб. 2 20/2 комб. 

8.2 Мајдево 0 
18/2 

комб. 
5 

16/2 
комб. 

3 11/2 комб. 6 13/2 комб. 

8.3 Ћелије 1 
7/1 

непод. 
1 

6/1 
непод. 

2 5/1 непод. 2 6/1 непод. 

 Купци 24 200/12 14 185/12 10 179/12 17 179/12 

9 
Деспот Стефан Горњи 

Степош 
38 326/20 32 329/20 26 307/20 35 298/20 

9.1 Јабланица 10 39/4 7 36/4 9 37/4 8 38/4 

9.2 Наупаре 7 
27/2 

комб. 
4 

20/2 
комб. 

2 16/2 комб. 6 24/2 комб. 

9.3 Доњи Степош 6 
28/2 

комб. 
5 

22/2 
комб. 

3 23/2 комб 7 21/2 комб. 

9.4 Горњи Степош 15 232/12 16 251/12 12 231/12 14 215/12 

10 Жабаре,Жабаре 37 265/20 34 264/21 35 261 21 240 

10.1 Пепељевац 22 63/4 6 53/4 10 51/4 8 43/4 

10.2 Лукавац 4 
19/2 

комб. 
3 

16/2 
комб. 

8 18/2 комб. 2 15/2 комб. 

10.3 Мешево 2 
22/2 

комб. 
0 

21/2 
комб. 

2 16/2 комб. 1 8/1 непод. 

10.4 Церова 0 
2/1 

непод. 
5 

6/1 
непод. 

3 8/1 непод. 0 8/1 непод. 

10.5 .Жабаре 9 159/11 17 168/12 12 168/12 10 166/11 

11 Станислав Бинички Јасика 44 429/23 38 422/25 48 412/25 42 407/26 

11.1 Кукљин 12 38/3 10 38/3 11 41/4 5 37/4 

11.2 Шанац 10 
36/2 

комб. 
7 37/3 5 34/3 11 33/3 

11.3 Срње 3 
20/2 

комб. 
3 

17/2 
комб. 

10 23/2 комб. 5 19/2 комб. 

11.4 Велика Крушевица 7 
33/2 

комб. 
4 

30/2 
комб. 

4 22/2 комб. 3 18/2комб. 

11.5 Јасика 12 302/14 14 300/15 18 292/14 18 300/15 

12 В.С. Јан Паруновац 57 504/28 47 469/28 56 451/28 44 434/28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.1 Паруновац 37 430/20 37 407/20 38 385/20 33 373/20 

12.2 Гаглово 9 
29/2 

комб. 
4 

23/2 
комб. 

6 26/2 комб. 3 22/2 комб. 

12.3 Бован 2 
8/1 

непод. 
2 

7/1 
непод. 

1 6/1 непод. 0 4/1 непод. 

12.4 Пасјак 2 
7/1 

непод. 
1 

7/1 
непод. 

2 7/1 непод. 0 5/1 непод. 

12.5 Текије 4 
18/2 

комб. 
5 

14/2 
комб. 

5 17/2 комб. 4 18/2 комб. 

13 
В.Станковић Корчагин 
В.Шиљеговац 

59 571/40 65 537/40 46 503/39 69 509/39 

13.1 Каоник 14 146/9 11 127/8 9 115/8 13 120/9 

13.2 Рибаре 3 78/6 7 70/6 1 69/6 6 61/6 

13.3 Беласица 2 
6/1 

непод. 
1 

5/1 
непод. 

0 3/1 непод. 1 4/1 непод. 

13.4 Бољевац 2 
5/1 

непод. 
0 

3/1 
непод. 

1 3/1 непод. 1 4/1 непод. 

13.5 В.Крушинце 2 
7/1 

непод. 
2 

7/1 
непод. 

4 7/1 непод. 2 9/1 непод. 

13.6 Гревци 2 
11/2 

комб. 
4 

13/2 
комб. 

1 11/2комб. 6 12/2 комб. 

13.7 Ђунис 6 
16/2 

комб. 
6 

16/2 
комб. 

10 26/2 комб. 6 30/3 комб. 

13.8 Зебица 1 
4/1 

непод. 
3 

7/1 
непод. 

0 4/1 непод. 1 5/1 непод. 

13.9 Зубовац 1 
2/1 

непод. 
0 

2/1 
непод. 

0 1/1 непод. 0 0 

13.10 Росица 1 
6/1 

непод. 
1 

7/1 
непод. 

1 4/1 непод. 1 4/1 непод. 

13.11 Сушица 8 37/3 6 35/3 5 26/2 8 26/2 комб. 

13.12 В.Шиљеговац 17 253/12 24 245/13 14 234/13 24 231/12 

14 Страхиња Поповић Дворане 23 216/15 19 182/15 24 173/15 19 165/15 

14.1 Здравиње 7 
28/2 

комб. 
0 

18/2 
комб. 

5 16/2 комб. 4 16/2 комб. 

14.2 Модрица 4 
21/2 

комб. 
5 

20/2 
комб. 

5 21/2 комб 4 19/2 комб 

14.3 Сеземча 1 
11/2 

комб. 
3 

7/1 
непод. 

3 6/1 непод. 2 8/1 непод. 

14.4 Дворане 11 146/9 11 137/10 11 130/10 9 122/10 

15 Брана Павловић Коњух 43 315/22 39 304/22 29 291/21 26 279/21 

15.1 Бела Вода 13 53/3 7 38/3 7 34/3 7 34/3 

15.2 Брајковац 1 
13/2 

комб. 
2 

12/2 
комб. 

0 7/1 непод. 3 6/1 непод. 

15.3 Лазаревац 2 
18/2 

комб. 
7 

18/2 
комб. 

7 19/2 комб. 2 18/2 комб. 

15.4 Љубава 11 
31/2 

комб. 
8 

28/2 
комб. 

5 29/2 комб. 4 28/2 комб. 

15.5 Каменаре 3 
17/2 

комб. 
5 

19/2 
комб. 

5 16/2 комб. 4 17/2 комб. 

15.6 Коњух 13 183/11 10 189/11 5 186/11 3 176/11 

16 Васа Пелагић Падеж 31 227/17 25 209/18 24 206/17 22 191/16 

16.1 Крвавица 8 
37/2+1 
ком. 

7 
31/2+ 1 

ком. 
8 

32/2+1 
комб. 

6 
30/2+1 
комб. 

16.2 Шашиловац 6 
10/1 

непод. 
6 

14/2 
комб. 

5 17/2 комб. 5 22/2 комб. 

16.3 Глобаре 6 
21/2 

комб. 
2 

17/2 
комб. 

2 12/2 комб. 5 15/2 комб. 

16.4 Вратаре 6 
17/2 

комб. 
6 

19/2 
комб. 

4 22/2 комб. 4 18/2 комб. 

16.5 Падеж 5 
142/7+2 
комб. 

4 
128/7+2 
комб. 

5 
123/6+2 
комб. 

2 
106/5+2 
комб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Свети Сава Читлук  64 490/29 54 474/28 59 470/28 50 468/28 

17.1 Глободер 8 88/8 7 
88/6+1к

ом. 
7 

74/6+1ко
м. 

5 67/6+1 ком. 

17.2 Мачковац 9 
35/2+1 
ком. 

6 
33/2+1 
ком. 

12 
37/2+1 
ком. 

6 32/2+2ком. 

17.3 Вучак 1 
7/1непо

д. 
1 

7/1 
непод. 

1 7/1 непод. 2 5/1 непод. 

17.4 Читлук 46 360/17 40 354/17 39 352/17 37 364/17 

18 
Музичка школа,,Стеван 
Христић,, 

39 550/39 45 620/21 161 43/608 143 43/605 

19 ШОСО “Веселин Николић“ 5 110/17 11 127/19 9 140/20 11 152/21 

 
 
Број деце укључене у инклузивни систем 

образовања у 2015.години 76 детета, 2016 години  99 
детета, 2017. години  120 детета. 

За стипендирање ученика, кроз Фонд за 
подстицање развоја младих талената у 2011. години 
издвојено је средстава у вредности од 0.54% градског 
буџета a у 2017. години 0,4 % градског буџета. 

Укупан број деце ромске националности 
обухваћених предшколским образовањем је у школској 
2016/17 износио 32 (14 дечака и 18 девојчица), док је у 
школској 2017/18 износио 26 (16 дечака и 10 девојчица). 

Укупан број деце ромске националности 
обухваћених припремним предшколским образовањем 
је у школској 2016/17 износио 42 (19 дечака и 23 
девојчица), док је у школској 2017/18 износио 37 (20 
дечака и 17 девојчица). 

Укупан број ученика ромске националности 
обухваћених основним образовањем је у школској 
2015/16 износио 566 (293 дечака и 273 девојчица), у 
школској 2016/17 је износио 538 (273 дечака и 265 
девојчица), док је у школској 2017/18 износио 529 (272 
дечака и 257 девојчица).   

У Центру за стручно усавршавање, као локалне 
односно регионалне установе у образовању, током 2012. 
године одржано је 100 семинара за 3962 просветна 
радника , 2013. године одржано је 85 семинара за 2173 
просветна радника, 2014. године  одржано је 47 
семинара за 1195 просветна радника, 2015. године 
одржано је 37 семинара за 865 просветна радника, 2016. 
године одржано је 43 семинара за 1108 просветна 
радника, 2017. године одржано је 42 семинара за 1109 
просветна радника. 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење делатности 

образовног система 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење образовно- 

васпитног система 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапредити и пратити 

методологију васпитања и образовања у основној 
школи 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапредити образовни 
систем кроз обезбеђивање једнаких услова за све 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Побољшати квалитет 
образовања деце из осетљивих група 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Изградња и опремање 
фискултурних сала при школама које немају сале или 
су недовољно опремљене 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Изградња и опремање 
школских холова за потребе КЈД школе ( приредбе, 
трибине, изложбе, предавања, песничка окупљања, 
пројекција филмова)  

 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Безбедност деце и заштита од 

насиља 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Остварити висок ниво 

толеранције, разумевања и прихватања различитости у 
школским срединама 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећати сензибилизацију 
јавности и локалне заједнице у идентификацији свих 
облика дискриминације, злостављања , занемаривања, 
насиља 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећати ниво безбедности 
деце у школама 

 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијање и промоција 

здравих стилова живота  
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапређење исхране 

ученика у школама 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити бесплатне 

уџбенике и прибор за социјално угрожене 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећати број школа које 

организују продужени боравак за ученике од 1. до 4. 
разреда 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити квалитет живота 

деце у школи 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење делатности 

предшколског васпитања и образовања 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећати обухват 

предшколским васпитањем и образовањем све деце 
узраста од 3. године до укључивања у програм 
припреме за полазак у школу  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Побољшати квалитет 
средине за учење и развој деце предшколског узраста 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапредити квалитет 
сарадње са институцијама у локалној заједници ради 
пружања квалитетније подршке деци и породици 
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3.1. УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ, ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

SWOT анализа области културе 

 

 

Снаге 

 

 

Слабост 

 

 Добра програмска оријентација 

 Богато културно-историјско наслеђе 

 Културна историја 

 Присутност просторно-техничких услова за 

унапређење културе 

 Стручан и едукован кадар 

 Богато аматерско стваралаштво 

 Постојање и неговање традиције 

 Велики број удружења грађана који се баве културом 

и сарадња са њима 

 Ентузијазам појединаца унутар и изван установе 

 Велики број простора где се реализују културна 

дешавања – програми 

 Могућност реализације програма на отвореном 

 Подршка локалне самоуправе 

 Подршка локалних, регионалних и националних 

медија 

 Организација културних догађаја од домаћег и 

интернационалног значаја 

 Велики број квалитетних и афирмисаних стваралаца 

 Спремност на међуопштинску, регионалну и 

међународну сарадњу 

 

 

 Низак ниво културне свести грађана 

 Дотрајалост опреме  

 Дотрајалост објеката у култури 

 Недовољна веза просвете и културе 

 Недовољна мотивисаност запослених 

 Непостојање савременог, дигитализованог 

биоскопа 

 Недовољна укљученост грађана и младих у 

креирању културних садржаја 

 Недовољна заинтересованост младих за 

културу 

 Лош маркетинг појединих програма 

 Недовољна сарадања са приватним 

сектором 

 Дисконтинуитет неких културних програма 

 Недовољно финансијских средстава за 

максималну програмску продукцију 

установе 

 Нејасни критеријуми за доделу средстава 

НВО 

 

Могућности 

 

 

Претње 

 Статус кандидата за чланство у ЕУ 

 Доступност ЕУ фондова за финансирање културне 

продукције 

 Добри законски овири 

 Боља међуопштинска и међуградска сарадња 

 Боља прекогранична сарадња  

 

 Лоше материјално стање грађана 

 Реституција 

 Недостатак надлежности локалних 

институција у области заштите културне 

баштине 

 Непостојање дугорочне стратегије развоја 

културе у Србији 

 Недовољно развијен концепт друштвено-

одговорног пословања  

 Поремећен систем вредности 

 Политизација културе 
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Анализа стања 
 
У граду Крушевцу постоје и раде установе 

Културни центар Крушевац, Народни музеј, Народна 
библиотека, Крушевачко позориште и Историјски 
архив. Све наведене установе имају програме који су 
намењени искључиво или претежно деци. 
Истраживањем је утврђено да 65% анкетираних 
ученика основних и средњих школа очекују и желе да 
установе за културу организују већи број концерата, 
позоришних и филмских фестивала, као и такмичења и 
квизове из области за које они показују интересовање. 

Дефинисање кључних стратешких изазова, са 
аспекта Културног центра Крушевац, спроведено је 
кроз 3 реализоване интерне радионице. Менаџмент и 
уредништво је као радна група,  током рада  предлагала 
и детаљном анализом предложеног, усвајала све оно 
што је препознато као „проблем“.  Даљом анализом и 
расправом донети су закључци и предлози, као 
одговори и решења за наведене проблеме. 

Први кључни изазов представља проблем застарелог 
и недовољно технички опремљеног простора за рад. 

Биоскоп Крушевац. Зуб времена и надолазеће 
савремене технологије оставиле су ово култно културно 
добро града у веку иза нас, недовољно интересатно сада 
већ захтевној публици која за свој новац жели да приушти 
угођај бољи но што може имати у свом дому. Техничка 
опремљеност је само један од недостатка. Неопходно је и 
реновирање постојеће биоскопске сале капацитета од 550 
седећих места и саме биоскопске бине, која може учинити 
овај простор мултифункционалним и омогућити 
експлоатацију у ширем смислу.  

Бела сала. Мултифункционални простор капацитета 
са око 175 седећих места, експлоатисан у току целе 
календарске године кроз програме Културног центра, 
других установа у култури града, НВО, образовних 
установа, удружења грађана и др. Неопходна 
реконструкција сале, замена дотрајалих столица – фотеља.  

Летња сцена КПЗ. Овај савршени простор на 
отвореном током летњих месеци публици даје поптун 
културни угођај програмима у пријатном и природном 
градском амбијенту. Дотрајалост кровне конструкције 
отворене сцене онемогућава сугурност реализације 
програма услед променљивих временских услова.  

Други изазов представља управљање културним 
наслеђем и очување културног идентитета. Главни 
проблем изказан у овој области је „Реституција“. Један 
од репрезентативнијих културних простора у граду 
Крушевцу, под окриљем Културног центра је и Легат 
Милића од Мачве – Косово први праг Србије. Овај 
простор коме је чувени српски сликар и уметник 
завештао своја непроцењива дела, налази се у 
завршеном процесу реституције и као такав мора бити 
враћен првобитним власницима. Његова локација, 
непосредно преко пута порте и цркве Лазарице даје 
специфичну културну тежину и смисао који се лако 
може изгубити. 

Трећи изазов подразумева људске ресурсе, њихово 
усавршавање, мотивацију и креативност. Недовољан 
број квалитетних стручних семинара из специфичних 
области културе, менаџмента, прикупљања финансиј-
ских средстава, пројектног пословања и сл.  

Четврти изазов се односи на ванграничну сарадњу. 
Културни центар Крушевац је поносни власник једног 
од највећих Фестивала хумора и сатире у свету, „Златна 
кацига“. Признат од стране светских Фестивала, 
асоцијација, удружења али пре свега уметника из ове 
области. Недовољно финансија за одржавање добрих 
пословних односа са фестивалима у окружењу, посета, 
учествовање, суреализација и др.  

Пети изазов везан је за публику. Спроведено 
интерно истраживање маркетинг службе Културног 
центра Крушевац довело је до сазнања која се 
поклапају и у пракси. Не постоје високо-културне 
потребе код грађана Крушевца, заправо, културне 
потребе грађана Крушевца се своде више на „забаву“ 
него на уживање „високе културе“. Уочена је и 
недовољна мотивисаност запослених у образовању да 
се укључе у програме развоја и неговања културних 
потреба код деце и омладине. 

Шести изазов представљен је као недостатак боље 
комуникације свих установа у култури града Крушевца 
са циљем стварања јасног културног концепта и 
организације културних дешавања са јасно 
дефинисаним циљевима. Преклапање сличних 
програма, термина одржавања, циљних група, публике, 
спорадично доводи до збуњености публике која нема 
јасну слику и агенду. Овај изазов може бити 
представљен и кроз слабу промоцију културних 
активности и неадекватну презентацију. 

У решавању горе наведених изазова Културни 
центар Крушевац ће поштовати следеће кључне 
вредности: 

 Афирмација културног идентитета 
 Поштовање законске регулативе, транспа-

рентност и јавност рада 
 Подстицање грађанског и уметничког акти-

визма 
 Отвореност ка новим идејама и сугестијама 
 Обезбеђивање једнаких могућности за све 

актере на културној сцени 
 Толерантност – пуно поштовање родне, верске 

и националне равноправности 
 Доступност културним садржајима свим 

категоријама становништва 
На основу SWOT анализе, утврђивања стратешких 

изазова, социо-економске анализе тренутног стања у 
култури града Крушевца и интерног истраживања 
маркетинг службе Културног центра Крушевац, уз пуно 
поштовање кључних вредности, дефинисане су 
ВИЗИЈА и МИСИЈА Културног центра Крушевац. 

Наша визија је да постанемо највећи и 
најцењенији пружалац културних услуга и генератор 
поливалентних културних садржаја на подручју града 
Крушевца, округа и региона. 

Наша мисија је да омогућимо свима доступну 
културну понуду, да подстичемо уметнике, младе и 
старе, афирмисане и неафирмисане, професионалце и 
аматере, да чувамо културну баштину, да негујемо 
кративност и да култура буде видљива и ван простора 
културних установа.  

Сва претходна истраживања и анкете, спровођене 
са циљем побољшања културне понуде града 
Крушевца, указују на велики проценат анкетираних 
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који нису задовољни стањем у култури. Овај податак 
указује на нужну потребу предузимања адекватних 
мера са циљем реформе сектора културе на локалном 
нивоу, са аспекта Културног центра. 

Народна библиотека Крушевац најстарија је 
културна институција у граду. Традиција библиотечко-
информационе делатности почиње оснивањем 
Читалишта 8. фебруара давне 1857.године.  

Служба за рад са корисницима организована је у 
неколико целина: Позајмно одељење за одрасле са 
посебном целином књижевне критике, читаоницом 
дневне штампе и интернет центром, Одељење стручне 
књиге са читаоницом (капацитет 30 места) и Дечје 
одељење. 

На Дечјем одељењу се од 1991. године одржавају 
програми који популаришу књигу, читање и Библиотеку 
под називом „Мала причаоница“. Ови програми и даље 
живе само су под утицајем технолошког развоја 
иновирани у програме под називом „Прочитај ми 
бајку“.У организационој структури институције су и:  
интернет читаоница за одрасле, електронски кутак за 
децу и посебна јединица - Кутак за младе.  

Посебно треба поменути радионице декупаж, 
израда букмаркера, као и радионице из хортикултуре 
које су постале обавезни програм кутка за младе уз  
радионице енглеског језика за најмлађе. 

Током октобра у оквиру Дечје недеље и Месеца 
књиге, предшколци и ђаци прваци добијају бесплатне 
чланске карте Библиотеке.  У циљу пропагирања књиге 
и читања покренут је низ акција: традиционале 
промоције књига „Вечери међу књигама“ (1967), 
„Читалачка значка – тражимо најбоље читалачко 
одељење“ (1992) „Библиотека на тргу“ (2003), одлазак у 
Геронтолошки центар (2011), „Овде је некада 
била...“(2014), Рода фест (2014), „Читалиште, 
купалиште“ (2015) и низ других. 

Крушевачко позориште је професионално 
позориште које је  званично основано 1946, под 
називом Народно позориште Крушевац. 

Трећу етапу развоја Крушевачког позоришта, од 
1986. па све до данас, обележава артистичка воља за 
променом и узлетом. Подједнако се негује српска и 
инострана драму, као и дечија сцена. Крушевачко 
позориште је међу најактивнијим театрима у Србији, 

под чијим се покровитељством и у чијој продукцији 
одржи преко 250 програма годишње.  

Фестивал представа за децу ''Крушка'' – поред 
представа Крушевачког позоришта, најмлађи суграђани 
и њихови родитељи у току зимског школског распуста 
могу да погледају око петнаест набољих остварења 
дечијих позоришта из Србије и региона, у два термина 
дневно, шест до осам дана у континуитету. Године 
2017. Поред Фестивала “Крушка”, Позориште је 
организовало још један Фестивал представа за децу 
''Мали Јоаким''. 

Народни музеј Крушевац  
Од свога оснивања, 19. децембра 1951, Народни 

музеј Крушевац остварује своју основну делатност кроз 
сакупљање, чување, заштиту и излагање покретних 
културних добара и остатака материјалне културе 
завичаја. Током деценија, стасао је у значајну установу 
културе, изграђујући угледну позицију у музејској 
мрежи Србије. Музејски фундус садржи око двадесет и 
три хиљаде музеалија природњачког, археолошког, 
етнолошког, историјског, културно-историјског и 
ликовног карактера, чији је историјски корак дуг преко 
шест миленија – од праисторије, преко антике и 
средњег века, кроз раздобље турске превласти и обнове 
српске државности, све до средине ХХ столећа. Поред 
изложбене, музеј дужну пажњу посвећује 
истраживачкој, издавачкој, културно-просветној и 
педагошкој делатности, као и афирмацији аутентичних 
вредности завичаја. У том погледу, музеј презентује 
богату културну баштину путем изложби, каталога, 
стручних публикација и медија.  

Tреба поменути и Дечију међународну колонију 
„Биберче“ која се традиционално одржавала у селу 
Наупаре од 1994. године, под покровитељством Града 
Крушевца а у организацији Народног музеја. Ова 
колонија од 2011. године добија форму ликовне 
манифестације „Биберче“ у којој учествују ђаци 
крушевачких школа. 

Школа за ликовне таленте „Милан Миловановић“ 
представља форму специјалистичког образовања у 
области ликовног ставралаштва ученика средњих 
школа. Школу обезбеђује и оперативно води Музеј. 

 

 
SWOT анализа области информисања 

 
Снаге Слабости 

 
 

 
Велики број локалних и регионалних медија 

 
 

 
Недовољно програма намењених деци из 
различитих области 

 Веики број веб портала, заступљеност друштвених 
мрежа 

 Недовољно штампаних публикација за децу 

 Људски ресурси 
 

  

Могућности Опасности 
 
 

 
Све већа употреба веб портала и друштвених мрежа 

 
 

 
Непрепознавање потребе деце за 
информисањем и стварањем информативно 
образовним програмом за децу 
 

 Умрежавање  Неадекватна опремљеност 
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Анализа стања 
 
Информативна делатност на територији града Крушевца одвија се кроз рад регионалне Радио Телевизије 

Крушевац, телевизија ТВ Јефимија и ТВ Плус,  месечника ( 2х месечно)  Град, као и  радио станица. Такође, 
постоје  сајтови: Градске управе, јавних предузећа, школа  и установа, невладиних организација ,приватних 
провајдера који садрже информације из разних области (спорта, културе, образовања, забаве и сл.), facebook 
странице, Instagram профили, а у вези са садржајима који се непосредно тичу деце или су намењени деци. 

 

SWOT анализа области физичке културе  

 

Снаге  Слабости  

 
 Број спортских организација које раде са децом на 
  територији града Крушевца 

 
 Недостатак финансијских средстава за  
  физичку културу 
 

 На евиденцији НЗС Крушевац постојање кадрова са 
   ВСС и ВШС из области спорта 
 

 Одлив спортиста и стручњака у друге средине 

 Постојање спортске инфраструктуре  Недостатак одговарајуће спортске  
   инфраструктуре 
 

 Могућност увођења нових спорских програмских  
  садржаја за децу  
 

 Дотрајала спортска инфраструктура 
 

Могућности  Опасности  

 
 Изградња одговарајуће спортске инфраструктуре 

 
 Недостатак спонзора и донатора 

 Адекватнија прерасподела буџетских средстава у  
  области физичке културе 

 Недовољан ниво буџетских средстава за   
   физичку културу 

 Ангажовање стручно оспособљених кадрова са  
  евиденције НЗС Крушевац при организацији и  
  функционисању система спорта града Крушевца 

 Пад интересовања деце за бављење спортом 
 

 Адекватна промоција и популаризација спорта, а  
   посебно спорта за све 

 

 
 
Анализа стања 
 
За децу и младе физичка активност је природна 

форма кретања која подразумева изазов и уживање 
засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да 
буде појединачно доступан свим младима без 
дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности 
дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних 
потреба сваког старосног узраста. Улога физичких 
активности у образовању деце, стицању моторичких 
способности, стицању друштвених способности и 
очувању здравља је изузетно битна. При том, добробит 
детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији 
циљ.  

Практично организовање спортских активности је 
општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину 
и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, 
психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се 
сматра нарочито погодном активношћу за физичку и 
менталну добробит деце и суштински је битан за 
превенцију здравствених проблема. За свестрани развој 
детета од кључног значаја је одговарајуће физичко 
образовање у школи и бављење ваннаставним 
спортским активностима у школским спортским 
секцијама и школским спортским друштвима.  

Сва деца треба да добију адекватно физичко 
образовање и стекну основне спортске вештине у 
оквиру редовног наставног програма или у оквиру 
ваннаставних активности, чиме се омогућава 
свакодневно бављење спортом. Школе треба да учине 
деци привлачним да своје слободно време проведу на 
отвореном простору играјући различите игре, као и да 
одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. 
Квалитет физичког образовања и спортске обуке треба 
да  буде обезбеђен и унапређен кроз квалификоване 
наставнике физичког васпитања, уз одговарајуће мере 
за надзор квалитета.  

Школе би требало да сву децу, а посебно оне у 
завршним разредима упознају са локалним спортским 
клубовима и објектима и да остваре сарадњу са 
локалним спортским клубовима. Деца треба да знају 
које могућности имају на локалу, како могу да наставе 
да се баве спортом након завршетка школе, те да буду 
свесни које то активности највише воле и које их 
највише стимулишу. Све школе треба да имају 
неопходну и одговарајућу опрему и објекте за бављење 
деце физичким активностима и спортом. Девојчицама 
треба обезбедити више могућности да се баве спортом 
и остану у спорту, с тим да ниво и интензитет тренинга 
и такмичења треба да буде адекватан њиховом узрасту 
и физичком и менталном стању. Због тога треба 
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посебно подржати оне спортове у којима се девојчице у 
значајној мери баве спортом.  

Посебно је значајно предузимање активности које 
треба да доведу до тога да деца не плаћају чланарину у 
спортским организацијама, или да она буде примерена 
могућностима родитеља. Како би се повећало учешће 
деце у спорту, национални спортски савези треба да 
обезбеде да спортски клубови уз сениорске екипе 
обавезно имају и дечје екипе.У циљу развоја и 
унапређивања физичког вежбања деце, као и 
успостављања функционалнијег система школских 
спортских такмичења, неопходна је изградња посебних 
објеката – спортских сала са архитектонским 
баријерама намењених школском спорту, чиме би 
створили услове за развој школског спорта за све. 
Стварањем услова углавном би задовољили интерес 
заједнице и самог друштва за укључивање што већег 
броја деце у школске спортске активности. 

Установа за физичку културу ''Спортски центар  
Крушевац'' представља организовани облик газдовања 
спортским објектима за рекреацију чији је власник град 
Крушевац. Основна делатност Спортског центра 
Крушевац су услуге у области спорта које се за сада 
остварују у три сегмента: најам спортских објеката, 
спортско подучавање и подизање нивоа физичке 
културе. Корисници СЦ Крушевац су клубови, 
грађани,ученици основних и средњих школа, 
предузећа,  покривени спортски терени (Хала спортова, 
Сортска сала СОКО, Комплекс покривених базена, 
Теретана, Куглана, Сале за стони тенис), Отворени 
спортски објекти (Градски стадион, Комплекс 
отворених базена, Атлетско –фудбалски блок, Атлетска 
стаза, Тениски терени, Терени за мале спортове, Скејт 
парк, Терени за одбојку на песку, Мини пич терен). 

Спортски савез града Крушевца је самостална, 
неполитичка и непрофитна спортска асоцијација 
гранских струковних савеза, спортских друштава и 
спортских организација на територији града Крушевца, 
добровољно удружених ради остваривања заједничких 
циљева, потреба и интереса у области спорта. Окупља 
83 спортске организације са територије града Крушевца 
од којих 5 градских гранских спортских савеза. 
Спортски савез града Крушевца члан је Спортског 
савеза Србије .Спортски савез града Крушевца  својим 
деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у 
граду Kрушевцу кроз повећање бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом. Промовише  образовну и васпитну 
функцију спорта, фер плеја, разумевања,толеранције и 
одговорности кроз бављење спортом.  Савез заједно са 
Градском управом Крушевац омогућава континуирани 
развој спорта кроз  промоцију спорта, реализацију 
спортских манифестација и  квалитетно искоришћење 
спортских капацитета чиме ће се створити услови  за 
омасовљење спорта, организацију  републичких и 
међународних спортских манифестација. 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење културног живота 

деце и квалитетно провођење слободног времена 
 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Обогатити и осавременити 

културне садржаје и омогућити свој деци 
доступност културних садржаја 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећати разнолокост 
културног садржаја  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећање доступности 
културних садржаја деци из приградских и сеоских 
подручја 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Умрежавање и ојачавање 
сарадње са другим установама у култури, основним и 
средњим школама, предшколским установама, невла-
диним организацијама и другим институцијама које се 
баве децом 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапредити и створити 
боље услове за организовање културних садржаја 

 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Образовање будуће 

позоришне публике 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Реализовање нових 

позоришних представа за децу 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Одржавање и унапређење 

матичног фестивала за децу '' Крушка '' 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Узајмна сарадња са 

позориштима за децу на националном, регионалном и 
међународном нивоу 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Формирање независне 
позоришне сцене за децу 

 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Упознавање са материјалним 

и нематеријалним наслеђем 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Организација радионица 

намењених деци 
 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Пружање забавних и 

едукативних садржаја деци 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Организација забавних и 

едукативних садржаја деци 
 
ОПШТИ ЦИЉ: Боља информисаност деце у 

различитим садржајима намењеним деци 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање информисаности 

деце у различитим садржајима намењеним деци 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећана видљивост 

садржаја за децу кроз различите медије и друштвене 
мреже како градска тако сеоска подручја 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Повећање броја 
едукативних садржаја 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Доступност бављења физичком 

културом деци на територији града Крушевца 
ПОСЕБАН ЦИЉ: Доступност бављења физи-

чком културом деци на територији града Крушевца 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Доступност коришћења 

спортских објеката свој деци  
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Увођење програма вежби 

намењених деци 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:Повећан обухват деце која 

се баве спортом  
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3.5. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА И ПРАВА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

SWOT анализа области положаја и унапређења права деце са сметњама у развоју   

 

 

Снаге  

 

Слабости  
 

 Широка лепеза услуга за све области 
 Непостојање обједињене листе услуга и 

сервиса 

 Постојање комби превоза за ученике 

ШОСО“Веселин Николић“, кориснике ЦЗОСИ и 

ученике који се школују ван територије града 

Крушевца 

 

 Недовољни капацитети у односу на потребе 

 Постоје добра инфраструктурна решења за тешко 

покретне и непокретне (школе, установе, 

институције и главне саобраћајнице)а у смислу 

постојања косих прилаза и лифтова. 

 

 Недостатак отклањања свих физичких баријера 
за потребе особа са моторичким и сензорним 
сметњама. 

 Широка лепеза  стручног кадра за потребе рада са 

децом са сметњама у развоју  

 Недостатак осмишљених и нових начина 
унапређења положаја деце са сметњама у 
развоју и њихових породица 

 

 Стазе са слепе и слабовиде 

 Недостатак натписа на Брајевом писму и 

звучних сигнала за децу/ученике са сензорним 

сметњама 

  

 

Могућности  

 
Опасности 

 

 Постојање парцијалних података о броју деце са 

сметњама у развоју 

 Нема успостављеног информационог 

умрежавања и јединствене базе података као и 

носиоца ове активности  

 

 Постојање услуге пратиоца за личну помоћ 

детету/ученику 

 Губитак  мотивације  због висине издвојених 

средстава за ту услугу 

 Школа као ресурсни центар  Начин финансирања 

 Помак у видљивости деце са сметњама у развоју 

 Наставак превазилажења предрасуда сталним 

сензибилисањем јавности 

 

 Свака од релевантних институција пружа одређене 

услуге овој популацији 

 Непостојање обједињених услуга и 

информисаности шире  јавности 
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Анализа стања 
 
Деца са сметњама у развоју су рањиви слој 

друштва коме је потребно поклонити посебну пажњу да 
би равноправно са другом децом уживали своја основна 
дечија и људска права и живели нормално. Познато је и 
то да се ни најбољи ресурси не могу ефикасно 
искористити ако не постоји план за њихово наменско 
коришћење надгледање и евалуацију.  

У нашем граду је ,према Закону о основама 
система образовања и васпитања, локална самоуправа 
обезбедила средства бесплатног превоза, смештаја и 
исхране ученика са сметњама у развоју.  

У Крушевцу постоји делимично формирана 
евиденција о броју , карактеру, врстама и нивоу потреба 
(база података ИРК-а, друге релевантне установе) и 
инвалидности ове деце, али те евиденције још увек 
нису обједињене нити свеобухватне. Према доступним 
информацијама слична ситуација је и на републичком 
нивоу. Потреба за истим је евидентна јер ова 
популација спада у најмаргинализованије друштвене 

групе. Не постоји механизам за рано и систематско, 
јединствено регистровање података о деци са сметњама 
у развоју због чега недостају и поуздани подаци о 
њиховом броју, узрасту, тежини ометености и 
социјалном положају.  

Као главни разлог за непостојање комплетне 
евиденције о броју, карактеристикама и потребама деце 
са сметњама у развоју може се идентификовати 
недостатак јаснијих интеграција за формирање базе 
података. Парцијалне податке о деци са сметњама у 
развоју поседују ЦСР, Центар за особе са 
инвалидитетом,Удружења особа са инвалидитетом, 
школе, установе медицинске и социјалне заштите, 
ПИО, ИРК, итд. Међу њима није успостављено 
информационо умрежавање, што је основна препрека за 
обједињавање и комплетирање података. Валидном 
базом података побољшала би се видљивост ове 
популације. На пример, доступни подаци које је 
презентовала ИРК су следећи: 

 

 

 

Табела  Подаци ИРК (Интерресорне комисије) о врстама сметњи у развоју/инвалидитету 

 

Година 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
Укупно 

по полу 
Укупно 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

С
м

ет
њ

е 
у
 р

аз
в
о
ју

 и
л
и

  

и
н

в
ал

и
д

и
те

т*
 

     

 

Хиперактивност и 

 поремећај  

пажње 

  1  5  4    10  10 

Телесне сметње,  

оштећења,  

физички инвалидитет, хронична  

обољења  

1 1 5 6 8 3 10 6 2 1 26 17 43 

Интелектуалне  

сметње 
2 2 10 4 10 7 10 9 7 9 39 31 70 

Оштећење вида 1   3 1      2 3 5 

Оштећење слуха   2 1 1   2   3 3 6 

Сметње из  

спектра 

 аутизма 

 1 4 1 2 1 6 2 3 2 15 7 22 

Вишеструке  

сметње 
  5 1 2 5 2 4 5 2 14 12 26 

Укупно - по полу 4 4 27 16 29 16 32 23 17 14 109 73 182 

Укупно 8 43 45 55 31 182  
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У протеклом периоду, на нивоу Градске управе, 

реализован је један број активности које су олакшале 
свакодневне активности деце са сметњама у развоју. 
Тако на пример у  ШОСО „Веселин Николић“ која се 
бави основним и средњим образовањем деце са 
сметњама у развоју где се тренутно школује 217 
ученика, у сарадњи са ГУ успостављен је комби превоз 
за тешко покретну и непокретну децу, али се потребе за 
истим и другачијим видовима превоза сваке године 
повећавају, чак и усложњавају. Такође је обезбеђен 
комби превоз и за кориснике Центра за особе са 
инвалидитетом. Обезбеђен је бесплатан превоз за 
ученике са територије Града Крушевца који похађају 
школу за глуве и наглуве у Јагодини.На свим школама 
одрађене су рампе за тешко покретне и непокретне 
ученике, али и не и на битним институцијама и 
установама. 

Поред свега овога, указала се и потреба која захтева 
додатна финанасијска средства,ангажовање пратиоца за 
личну помоћ детету/ученику ради лакшег функционисања 
и комуникације са другима током остваривања образовно-
васпитног рада у предшколској установи или школи,током 
целодневне наставе или продуженог боравка, 
ваннаставних активности, извођење наставе у природи, 
излета, екскурзија, одмора и сл.  

Подршка је остварена на нивоу Градске управе 
Крушевац,у току 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и  
тренутно, 2018. године (остварено право и у средњим 
школама). Потребно је напоменути да се од почетка 
календарске године услуга лични пратилац остварује 
преко Центра за социјални рад мКрушевац као 
референтне установе и да је потребно времена и 
усклађивања са новим начином организације и 
функционисања ове услуге (у пракси су присутне 
одређене потешкоће). 

Пратећи и сагледавајући потребе деце/ученика,све 
више је потребно обезбедити непосредну подршку – 
ангажовање педагошког асистента,према потреби 
(током целог дана или само за неке предмете или 
активности), али, пре свега,ангажовања дефектолога 
и/или логопеда који у неким школама није ангажован, а 
у неким је потребно појачати рад са 
дефектологом/логопедом, који је један или два дана у 
школи,односно предшколској установи и недовољно је 
ангажован, имајући у виду потребе. 

Да би се сви проблеми и потребе сагледали у циљу 
побољшања положаја деце /ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом и давање подршке њиховихм 
родитељима неопходно је формирање јединствене базе 
података. Исто тако, формирана база података би 
требало да садржи и евиденцију о прегледу 
доступности свих услуга и сервиса и пружаоца услуга и 
сервиса на нивоу града и шире. Наиме, родитељи  за 

сада имају могућност да остваре сарадњу са 
стручњацима релевантних градских установа које им 
пружају подршку. Али, у циљу унапређења положаја 
деце и младих са сметњама у развоју, као и у циљу 
побољшања пружања услуге читавој породици требало 
би размишљати не само о бољој информисаности 
родитеља о ономе што је сада доступно, већ осмислити 
и нове начине да се унапреди њихов положај. 

 
ОПШТИ ЦИЉ:    Унапредити положај деце са 

сметњама у развоју и омогућити им равноправно 
укључивање у друштво 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшати положај деце са 
сметњама у развоју и омогућити им равноправно 
укључивање у друштво 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Стално сензибилисање 
јавности у локалној заједници о положају и правима 
деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, 
хранитеља и старатеља 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Успоставити систематску 
евиденцију  и ажурирање базе података о деци са 
сметњама у развоју на територији града Крушевца 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Проширивање спектра 
услуга које град нуди деци са сметњама у развоју и 
њиховим породицам 

 
3.6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛПА ЗА ДЕЦУ У 

ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 

Основна сврха овог стратешког документа је да 
његова имплеменатација доведе до промене, односно 
до унапређења живота деце  у локалној заједници. 
Посебан задатак је да се утврди да ли је током 
имплементације промена стварно и настала. Сврха 
мониторинга и еваулације се пре свега односи на 
њихову директну везу са управљањем процесом 
имплементације стратегије, која треба да буде 
заснована на резултатима. 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење   имплементације 

ЛПА за сву децу у граду  Крушевцу 

ПОСЕБАН ЦИЉ:  Побољшати остваривање 

планираних активности у оквиру акционог плана ЛПА 

за децу 

Специфични циљ: Формирање Градског тима за 

праћење имплементације ЛПА за децу града Крушевца 

од 2019. до 2025. године  

Стратешки циљ: Успостављање информационе 

основе за праћење напретка у остваривању ЛПА 

Специфични циљ: Институционализовање 

ДевИнфо базе и његово кориштење за доношење 

одлука које се тичу деце и дечијих права.  
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1.Област: СОЦИЈAЛНА ЗАШТИТА ПО МЕРИ ДЕЦЕ 

 

Општи циљ 1.1.: ПОБОЉШАЉЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ДЕЦЕ 

Посебан  циљ 1.1.1:  Побољшање услова живота сиромашне деце која се школују  

Специфични  циљ 1.1.1 Материјална подршка школовању деце из сиромашних породица  

 
Рок 
 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институције које 
учествују 

Потребна 
средства (РСД) 

 

Активност 1.1.1 1: Бесплатна ужина за децу из сиромашних породица  

2019-2025 

Смањен број деце која 

напуштају школу због 

сиромаштва 

Број деце која користе бесплатну 

ужину 

Број деце која су напустила школу а 

корисници су бесплатне ужине 

Извод из евиденције 

градске управе и 

школа 

Град Крушевац 

 
Школе 

Буџет града, 

Министарство  

 

Активност  1.1.1.1 2: Бесплатан превоз за децу из сиромашних породица 

2019-2025 

Смањен број деце која 

напуштају школу због 

сиромаштва 

Број деце која користе бесплатан 

превоз 

Број деце која су напустила школу а 

корисници су бесплатног превоза 

Извод из евиденције 

градске управе и 

школа 

Град Крушевац 

 
Школе 

Буџет града, 

Министарство 

 

Активност 1.1.1.1 3 : Кампања – промоција донаторства за материјалну помоћ тешко оболелој деци из сиромашних породица, кроз културне и спортске активности  

2019-2025 

1. Једном броју тешко 

оболеле деце омогућено 

лечење  

 

2.Промовисање 

солидарности заједнице  

Број и  врста манифестација у оквиру 

кампање, број деце којима је пружена 

помоћ, утисци учесника културних и 

спортских активности 

Извештаји,  изјаве, 

записници, аудио и 

видео записи. 

Град Крушевац 

 

 

Здравствене установе 

Културни центар 

Спортски центар 

Центар за социјални 

рад, Медији, 

Школе и предшколске 

установе, Удружења 

грађана Дом за децу 

„Јефимија 

 

Донатори 
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Активност 1.1.1.1.4. : Отварање донаторског рачуна за материјалну помоћ тешко оболелој деци из сиромашних породица 

 

2019 
Годишњи прилив 
прикупљених средстава од 
донација 

Отворен донаторски рачун  и даље 
праћење прилива и расподеле 
средстава 

Редовно 
информисање 
јавности о стању на 
рачуну и утрошеним 
средставима 

Градска управа 

Медији 
Школска управа 
Центар за социјални 
рад 
Здравствене установе 

Донатори 

 

Активност 1.1.1.1 5 : Хуманитарне акције организоване и подржане од стране града у партнерству са приватним и НВО сектором 

2019 

Заједница развија 
солидарност и искуство 
подршке у случајевима 
сиромаштва школске деце 

Број и врста  организованих 
хуманитарних акција 
 
 

Извештаји,  изјаве, 
аудио и видео 
записи. 

Градска управа 

Медији, 
Школе и предшколске 
установе, удружења 
грађана, 
Дом за децу „Јефимија“ 
 

Донатори 

Општи циљ 1.2:  ЗАШТИТА ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

Посебан  циљ 1.2.1  Унапредити заштиту деце без родитељског старања 

Специфични циљ 1.2.1.1.  Подршка биолошкој породици у циљу превенције измештања деце из породице са посебним aкцентом на децу до 3 године  и биолошким породицама које 

преузимају своју децу из система социјалне заштите 

Рок 
 

Очекивани 
резултат Индикатор 

Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институцијекоје 
учествују 

Потребна 
средства (РСД) 

 

Активност 1.2.1.1.1: Допуна Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца у делу висине ЈНП- за биолошке породице у ризику од измештања деце и биолошким 

породицама које преузимају своју децу из система социјалне заштите – у трајању од 3 до 6 месеци по процени стручног радника 

2019 
Обезбеђивање веће 
материјалне подршке 
биолошким породицама  

Допуњена Одлука о правима и 
услугама о социјалној заштити града 
Крушевца 
 

Допуњена Одлука 
Град Крушевац 
 

Центар за социјални 
рад 
 

Средства нису 
потребна 

Активност  1.2.1.1..2: Реализација програма психосоцијалне подршке за биолошке родитеље из породица са ризиком од измештања деце и биолошким родитељима који преузимају 

своју децу из система социјалне заштите 

 

2019 

Успостављен систем 
пружања услуга 
психосоцијалне подршке 
биолошким породицама 

Број програма психосоцијалне 
подршке реализованих са родитељима 
и број родитеља у програмима 
 

План рада са 
тематским 
радионицама, 
извештај о 
реализованим 
активностима 
Листа учесника 
Евиденција 
присуства , 
Фотографије 

Центар за социјални 
рад 
 

ПЕЦ Буџет града , 
Министарства 
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Активност 1.2.1.1.3.:  Реализовање програма за децу без родитељског старања у циљу развијања (овладавања) вештинама комуникације, решавања проблема, упознавања себе и 

препознавање сопствених потреба 

2019 - 2025 

Успостављен систем 

пружања услуга 

психосоцијалне подршке, 

ојачани лични капацитети 

деце, створени услови за 

смањење социјалне 

искључености деце 

Број реализованих програма за децу 

без родитељског старања и број деце 

учесника у програмима 

 

План рада са 

тематским 

радионицама, 

извештај о 

реализованим 

активностима 

Листа учесника 

Евиденција 

присуства, 

Фотографије 

 

Удружења грађана 

 

Центар за социјални 

рад, Школе 

 

Буџет града , 

Министарства 

 

Активност 1.2.1.1.4.: Трибине и округли столови са циљем промоције породице и породичних вредности, за јавност, родитеље, децу и наставнике 

2019-2025 

Повећан ниво свести о 

значају породице и 

породичних вредности код 

јавности, стручне јавности, 

родитеља и деце 

Брoј реализованих трибина, округлих 

столова 

 

Извештаји са 

активности 

Листа учесника 

Фотографије 

Школе 
Центар за социјални 

рад ПЕЦ 

Буџет града, 

Министарства 

 

Активност 1.2.1.1.5.: Спровођење кампање за подизање свести  јавности о значају породице за дете 

2019-2025 

Повећан ниво свести 

јавности о значају породице 

за дете 

Реализована кампања (број ТВ 

емисија, број плаката..) 

 

press clipping, 

примерак лифлета, 

плаката, извештај 

кампање 

 

Медији 

 

Град Крушевац, Центар 

за социјални рад ПЕЦ, 

школе, јавне установе  

Донаторска 

средства 

Специфични циљ 1.2.1.2.   :   Ублажавање последица на психофизички развој и социјално укључивање деце услед напуштености и небриге од стране родитеља  

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институцијекоје 

учествују 

Потребна 

средства (РСД 

 

Активност 1.2.1.2.1: Реализација ургентног смештаја за децу и  младе 

2019-2025 
Обезбеђена услуга ургентног 

смештаја 

Активирање ургентног смештаја за 

децу и младе 

 

Број и узраст деце 

ургентно смештене   

Град Крушевац 

 

Дом за децу 

„Јефимија“, 

Центар за социјални рад 

Буџет града 



   40                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                           26.12.2018.  

 

 

Активност 1.2.1.2.2.:  Израда и реализација програма превенције  и подршке деци и породици у ризику 

2019-2025 

Ојачани лични капацитети 

деце и капацитети породица 

у ризику 

Број реализованих програма 

превенције и подршке деци и 

породици у ризику и број деце и 

родитеља учесника у програмима 

 

Извештај 

Центар за социјални 

рад 

 

Град Крушевац, Центар 

за социјалнирад, 

Удружења грађана, 

Школe, Предшколске 

установе,Дом за децу 

„Јефимија“, Медији 

 

Донаторска 

средства 

Општи циљ 1.3: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА,  ЗАНЕМАРИВАЊА , ИСКОРИШЋАВАЊА И  НАСИЉА 

Посебан  циљ 1.3.1. :  Унапређење система заштите у коме ће бити остварено право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља 

Специфични циљ 1.3.1.1.:    Подизање нивоа свести о насиљу над децом као друштвеном проблему кроз сензибилизацију локалне заједнице за проблеме заштите деце од свих облика 

насиља. 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институцијекоје 

учествују 

Потребна 

средства (РСД) 

 

Активност 1.3.1.1.1: Информисање јавности о узроцима и последицама злостављања, занемаривања и насиља над децом путем кампање 

2019-2025 

 

Подигнута свест јавности о 

значају препознавања и 

заштите деце од свих облика 

насиља. 

 

Реализовање кампање 

 
Извештаји, 

Изабрана медијска 

кућа 

Локалне медијске куће, 

online портали  

Буџет града , 

Министарства 

 

Активност 1.3.1.1.2.:   Организовање јавних трибина и предавања на нивоу града и у свим школама 

2019-2025 

 

Подигнута свест школских 

колектива и родитеља о 

значају препознавања и 

заштите деце од свих облика 

насиља. 

 

 

Број трибина и предавања 

 
Извештаји,  Школе, 

Школе, Центар за 

социјални рад, Град 

Крушевац 

Буџет града, 

Министарства 
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Активност 1.3.1.1 3:  Успостављање ближе сарадње са локалним медијима и стварање могућности за већи утицај на јавност 

2019-2025 

 

Створени услови за 

континуирано информисање 

јавности о проблему насиља 

над децом и могућностима 

пружања заштите 

 

Број медија, Број прилога у медијима 

(радио, ТВ, штампа) 

 

 

Записници са 

састанака са 

медијима, Press 

Clipping 

Град Крушевац 

Град Крушевац, 

локални медији, 

Центар за социјални 

рад, НВО, 

Буџет града , 

Министарства 

 

Активност .1.3.1.1.4:  Израда промотивног материјала-плаката,лифлета 

2019-2025 

Континуирано информисање 

јавности о проблему насиља 

над децом и могућностима 

пружања заштите 

Број плаката, лифлета и установе и 

организације којима су подељене. 

 

Примерци плаката, 

лифлета, установе и 

организациије у 

којима су 

дистрибуирани 

 

Град Крушевац, 

Центар за социјални 

рад Школска управа 

Град Крушевац, Центар 

за социјални рад, 

Удружења грађана, 

Школе, Предшколске 

установе, Дом за децу 

„Јефимија“, 

Здравствене установе, 

ПУ Крушевац 

 

Буџет града, 

Министарства 

1.3.1.2. Специфични циљ : Развој услуга које су засноване на потребама деце жртава насиља и деце 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства (РСД) 

 

Активност 1.3.1.2.1.:  Развијање саветовалишта за психосоцијалну подршку жртвама насиља, њихов опоравак и интеграцију и развијање терапијског програма за децу жртве насиља и 

децу починиоца насиља 

2019-2025 

Основано саветовалиште за 

подршку деци жртвама свих 

облика  насиља 

 

Број деце која су користила услуге 

саветовалишта, број деце учесника 

терапијског програма, врста 

терапијског програма   

Израђен приручник 

за примену 

терапијског 

програма 

Дечији диспанзер 

(психијатар,  психолог 

педијатар,)  

Стручне службе школа 

и предшколске 

установе, Полиција и 

Центар за социјални 

рад 

Буџет града , 

Министарства 

 

Активност 1.3.1.2.2.: Развијати услугу медијације за децу, између починиоца и жртве 

2019-2025 

Ненасилно решавање спора у 

случајевима вршњачког 

насиља 

Број потписаних споразума о 

приступању  медијацији, ,број 

постигнутих споразума  

Извештаји 

лиценцираних 

медијатора 

Центар за социјални 

рад Центар за 

медијацију 

Суд, Школе 
Буџет града , 

Министарства 
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Активност 1.3.1.2.3: Развити програм за самозаштиту (психолошку и физичку) деце од злостављања и насиља, са акцентом на девојчице 

2019-2025 

Стицање вештина и техника 

одупирања насиљу и 

насилницима 

 

Број програма за самозаштиту и број 

деце учесника програма за 

самозаштиту ( посебно број 

девојчица) 

 

Опис програма,  

извештај са 

програма,  

фотографије 

 Удружења грађана 
Школе, Полиција, 

Медији 

Донаторска 

средства 

Активност 1.3.1.2.4: Реализација програма за ненасилну комуникацију и примену већ акредитованих програма за превенцију насиља у школи 

2019-2025 
Реализован програм 

ненасилне комуникације 

Број деце учесника програма, носиоц 

програма, трајање програма 

 

Извештај о 

реализованом 

програму, аудио и 

видео записи  

Школска управа 

Основне и средње 

школе 

Медији 

Буџет града , 

Министарства, 

остали извори 

Активност 1.3.1.2.5.: Јачање родитељских  потенцијала кроз едукацију и афирмацију породичних вредности са акцентом за родитеље деце до 5 година 

2019-2025 
Унапређене васпитне 

компетенције родитеља  

 

Број радионица и број родитеља 

учесника у програмима подизања 

родитељских компетенција 

 

Извештај о 

реализованом 

програму, аудио и 

видео записи 

Центар за социјални 

рад ПЕЦ 

Основне и средње 

школе  

Медији 

Буџет града , 

Министарства, 

остали извори 

Активност 1.3.1.2.6.:  Едукација и обука стручњака за препознавање, евидентирање и интервенисање у случајевима насиља 

2019-2025 

Унапређене стручне 

компетенције стручњака из 

кључних сектора 

Број обучених стручњака за 

препознавање , евидентирање и 

интервенисање у случајевима насиља 

 

Број и врста  обука, 

сектор  
Град Крушевац 

Полиција 

Тужилаштво 

Судије 

Центар за социјални 

рад 

Школе 

Предшколска установа 

Медији 

Град Крушевац 

Активност 1.3.1.2.7.:  Психосоцијална подршка и помоћ родитељима детета жртве насиља (вршњачког) и родитељима детета починиоца насиља 

2019-2025 

Превладавање стресних 

ситуација код родитеља деце,  

актера вршњачког насиља  

 

Број родитеља којима је пружена 

психосоцијална подршка  - 

родитељима жртве и родитељима 

починиоца 

 

 

 

Програм 

психосоцијалне 

подршке, број 

учесника програма 

Центар за социјални 

рад ПЕЦ 

 

Здравствене установе 

Медији 

 

Буџет града , 

Министарства 
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Општи циљ 1.4: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ  СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ   

Посебан  циљ 1.4.1. :  Развијање програма за децу са проблемима у понашању  

Специфични циљ 1.4.1.1.   Превенција ризичног понашања деце   

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства (РСД) 

 

Активност 1.4.1.1.1:  Развијање услуге дневног боравка за децу и младе са проблемима у понашању 

2019-2025 

Број посета дневног боравка 

за децу и младе са 

проблемима у понашању 

 

Успостављена  услуга дневног 

боравка за децу и младе са 

проблемима у понашању 

 

Извештаји 

Центар за социјални 

рад ПЕЦ 

 

Школе 

Медији 

Буџет град , 

Министарства, 

остали извори 

 

Активност 1.4.1.1.2:  Организовање трибина и округлих столова са циљем промоције просоцијалног понашања и вештина 

2019-2025 

Едукација стручњака и 

родитеља о просоцијалном 

понашању деце  

Број трибина и округлих столова на 

тему просоцијалног понашања 

 

Извештаји, аудио и 

видео записи  

Основне и средње 

школе 

Центар за социјални 

рад 

Медији 

Буџет града, 

Министарства, 

остали извори 

 

Активност 1.4.1.1.3:  Реализација акредитованих прогрма ненасилне комуникације и мирног решавања конфликта 

2019-2025 

Овладавање вештинама  

ненасилне комуникације и 

мирног решавања сукоба за  

ученике 

Број учесника родитеља и деце у 

програмима ненасилне комуникације 

и мирног решавања сукоба  

 

Извештаји, утисци 

учесника 
Школе 

Центар за социјални 

рад ПЕЦ 

Буџет града, 

Министарства, 

остали извори 

 

Активност 1.4.1.1.4:  Реализација програма ради унапређења и очувања међусобне комуникације између родитеља и деце и очување породичног система. 

2019-2025 
Унапређена комуникација 

између родитеља и деце  

Број учесника у програму унапређења 

и очувања међусобне комуникације 

између родитеља и деце 

 

Извештаји, листе 

учесника 

утисци учесника 

Центар за социјални 

рад ПЕЦ 

Школе 

 

Буџет града , 

Министарства, 

остали извори 
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2.ОБЛАСТ: ЗДРАВСТВО 

Општи циљ 2.1: бОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 

Посебан  циљ 2.1.1: OМОГУЋИТИ СВОЈ ДЕЦИ ЗДРАВ И БЕЗБЕДАН ПОЧЕТАК ЖИВОТА 

Специфични циљ.2.1.1.1: ПОВЕЋАЊЕ СТОПЕ НАТАЛИТЕТА 

Рок 
 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институције које 
учествују 

Потребна 
средства 
(РСД) 

 

Активност 2.1.1.1.1: Организација и подршака кампањама кроз предавања, трибине и медије 

2019- 2025  
Повећање стопе 

наталитета 
Најмање 2 годишње 

Евиденција о 

броју присутних 

и броју 

предавања, 

трибина и 

наступа 

Служба за здрав-

ствену заштиту 

жена 

Породилиште ОБ 

Крушевац 

Служба за здрав-

ствену заштиту 

деце и омаладине 

Патронажна 

служба 

- Град Крушевац 

Средства јавног 

информисања 

-Установе културе 

- ЗЗЈЗ 

- Предшколске и 

школске установе 

- Удружење грађана 

Нису 

потребна. 

Специфични циљ 2.1.1.2: Смањење стопе морталитета трудница, породиља, новорођенчади и одојчади 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност 2.1.1.2.1: Повећања броја трудница које иду на психофизичку припрему 

2019-2025 

До 30 % повећања броја 

трудница које иду на 
психофизичку припрему 

Број трудница 

Евиденција 

Службе за 

здравствену 

заштиту жена 

Служба за 

здравствену 
заштиту жена 

-Патроножна 

служба 

-Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 
омладине 

-ДЗ Крушевац 

Средства јавног 

информисања 

Нису 

потребна 
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Активност 2.1.1.2.2: Промоција здравих стилова живота трудница и породиља кроз предавање и трибине 

2019- 2025. 

Усвајање здравих 

стилова живота трудница 

и породиља 

-Најмање 2  предавања или  

трибине годишње 

- Број трудница које конзумирају 

дуван, алкохол и друге ПАС 

Евиденција 

службе за 

здравствену 

заштиту жена 

Служба за 

здравствену 

заштиту жена 

Патронажна 

служба 

 

-Здравствена служба 

за здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

-ДЗ Крушевац 

- ОБ Крушевац 

-Средства јавног 

информисања 

 

Нису 

потребна. 

Активност  2.1.1.2.3.: Промоција и праћење заступљености дојења 

2019- 2025 

Повећање од најмање 

30% одојчади на 

природној исхрани 

-најмање 2 промотивне акције 

годишње 

- Број одојчади на природној 

исхрани 

Евиденција 

службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

Патронажна 

служба 

-Служба за 

здравствену 

заштиту жена 

-ДЗ Крушевац 

- ОБ Крушевац 

- Средства јавног 

информисања 

Нису 

потребна. 

 

Активност  2.1.1.2.4 : Едукација здравствених радника  

2019-2025 

 

Већи број едукација из 

ове области 

- број едукација  

- најмање 2 годишње 

Евиденција 

служби  

ДЗ Крушевац 

ОБ Крушевац 

ДЗ Крушевац 

ОБ Крушевац 

Нису 

потребна 

 

Активност 2.1.1.2.5 : Осаврменити опрему у породилишту, Дечијем одељењу и Служби за здравствену заштиту деце и омладине 

2019-2025 
Побољшани услови рада 

и дијагностике 
Број новонабављених апарата 

Евиденција ДЗ 

Крушевац и ОБ 

Крушевац 

Град Крушевац 

 ОБ Крушевац 

 ДЗ Крушевац 

 Министарство 

здравља 

 

Град Крушевац 

 ОБ Крушевац 

 ДЗ Крушевац 

 Министарство 

здравља 

 

У складу са 

проценом 

надлежних 

установа 

-Донације 
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Специфични циљ 2.1.1.3 : Смањењење броја учесталости развојних поремећаја код деце и смањење последица развојних поремећаја 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност 2.1.1.3 .1: Јачање капацитета развојног саветовалишта кроз едукацију здравствених радниак и здравствених сарадника 

2019- 2025 Едуковано особље Најмање две едукације годишње 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине 

ДЗ Крушевац 

 
Град Крушевац 

Нису 

потребна 

Активност 2.1.1.3 .2: Израда едукативног материјала за родитеље 

2019-2025 

Повећана информисаност 

родитеља и олакшана 

брига о деци 

Број израђеног и подлељеног 

материјала (лифлети, постери) 

 

Евиденција 

Службе за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

ДЗ Крушевац 

Патронажна служба 

 

Нису 

потребна 

 

Активност 2.1.1.3 .3: Увођење скрининг процедуре за свако дете у ризику 

2019- 2020 

Успостављање што 

раније дијагнозе и 

спровођење ране 

интервенције 

-Број урађених скрининга 

-Број последица развојних 

поремећаја 

Евиденција 

службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине 

 Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 

ДЗ Крушевац 

 

Нису 

потребна. 

Активност 2.1.1.3 .4 : Формирање регистра деце са сметњама у развоју и упис дијагностиковане деце 

2019-2021 
Смањење последица 

развојних поремећаја 

Евиденција деца са сметњама у 

развоју 
Регистар  

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 

Министарство 

здравља 

ЗЗЈЗ 

ДЗ Крушевац 

Нису 

потребна 

Активност 2.1.1.3 .5: Опремање и коришћење сензорне собе у Служби за здравствену заштиту деце и омладине 

2019-2021 

Успостављање боље 

сензо-моторне 

интеграције код деце са 

сметњама у развоју 

Праћење и евиденција резултата 

третмана у  сензорној соби 

Евиденција 

Службе за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

Град Крушевац 

ДЗ Крушевац 

 

 

Буџет града, 

Донације 
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Активност 2.1.1.3.6 : Повећање броја патронажних посета  деци у ризику и са сметњама у развоју.  

2019-2025 

-Олакшавање 

родитељства 

-Едукација родитеља 

Најмање једном месечно по 

детету 

Евиденција 

Патронажна 

служба 

  

Патронажна 

служба 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 

ДЗ Крушевац 
Нису 

потребна 

Активност 2.1.1.3.7.: Обезбеђивање путничког возила за Патронажну службу 

2019- 2025 
Боља доступност и 

ефикаснији рад 
Обезбеђено возило Фактуре 

Дом здравља 

Крушевац 
Град Крушевац 

Буџет града, 

Донације 

Активност 2.1.1.3 .8.:  Организовање предавања за родитеље  

2019- 2025 

Повећани степен 

информисаности 

родитеља 

Најмање два пута годишње 

Евиденција 

Службе за 

здравствену 

заштиту и деце и 

омаладине, 

Патронажне 

службе и ОБ 

Крушевац 

 

- Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омаладине 

- Патронажна 

служба 

- Неуролог и 

физијатри ОБ 

Крушевац 

 

ДЗ Крушевац, 

ОБ Крушевац, 

Средства јавног 

информисања, 

Установе културе 

Удружења грађана 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.1.3 .9: Гостовање у медијима 

2019-2025 

Повећани степен 

информисаности 

грађанства 

Најмање три пута годишње 

Евиденција 

Службе за 

здравствену 

заштиту и деце и 

омладине, 

Патронажне 

службе и ОБ 

Крушевац 

 

-Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омаладине 

- Патронажна 

служба 

- Неуролог и 

физијатри ОБ 

Крушевац 

 

ДЗ Крушевац, 

ОБ Крушевац, 

Средства јавног 

информисања, 

Установе културе, 

Удружења грађана 

Средства 

нису 

потребна 
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Посебан  циљ 2.1.2.: Унапређење здравља деце и адолесцената 

Специфични циљ 2.1.2.1: Смањење учесталости неправилног телсног држања у популацији деце 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

Активност  2.1.2.1.1.: Промоција здравих стилова живота кроз предавања и трибине 

2019- 2025 

Информисаност 

грађанства о значају 

здравих стилова живота 

Најмање осам предавања и 

трибина годишње 

Број обухваћених предавањима и 

трибинама 

 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштине деце и 

омладине и ОБ 

Крушевац и СЦ 

Крушевац 

Служба за 

здравствену 

заштиту децу и 

омладине 

Служба 

физијатрије 

Спортски центар 

ЗЗЈЗ 

Град Крушевац 

ДЗ Крушевац 

ОБ Крушевац 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност  2.1.2.1.2.: Промоција здравих стилова живота кроз медијске наступе 

2019-2025 

Информисаност 

грађанства о значају 

здравих стилова живота 

Најмање три годишње  

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштине деце и 

омладине и ОБ 

Крушевац и СЦ 

Крушевац 

Служба за 

здравствену 

заштиту децу и 

омладине 

Служба 

физијатрије 

Спортски центар 

ЗЗЈЗ 

Средства јавног 

информисања 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.2.1.3.: Креирање и споровђене превентивног програма вежбања за децу предшколсог узраста 

Креирање до 

2020. 

Спровођење 
до 2025.  

Смањена учесталост 

неправилног телесног 

држања код деце 

-Број деце обухваћене програмом 

-Број деце са неправилним 

телесним држањем 

Евиденција 

службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине, 

предшколских 

установа и СЦ 

Крушевац 

 

 

СЦ Крушевац 

Физијатри из ОБ 

Крушевац 

Предшколска 
установа Ната 

Вељковић 

 

 ДЗ Крушевац 

ОБ Крушевац 

Средства јавног 

инфомрисања 

Удружења грађана 

Средства 

нису 

потребна. 
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Специфични циљ 2.1.2.2: Смањење учесталости гојазности у популацији деце 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

 

Активност 2.1.2.2.1: Едукација родитеља и деце о правилној исхрани кроз предавања и трибине 

2019- 2025 
Информисаност о значају 

правилне исхране 

 Најмање осам преедавања или 

трибина годишње 

 Број гојазне деце 

 Број родитеља обухваћених 

предавањима и трибинама 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштине деце и 

омладине и ОБ 

Крушевац и СЦ 

Крушевац 

Служба за 

здравствену 

заштиту децу и 

омладине 

Нутрициониста из 

ДЗ Крушевац 

Гастроентеролог 

ОБ Крушевац 

ЗЗЈЗ 

ДЗ Крушевац 

ОБ Крушевац 

Средства јавног 

информисанња 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.2.2.2.:Промоција правилне исхране кроз медијске наступе 

2019- 2025 
Информисаност о значају 

правилне исхране 

 Најмање три наступа годишње 

 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине и ОБ 

Крушевац и СЦ 

Крушевац 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

Нутрициониста из 

ДЗ Крушевац 

Гастроентеролог 

ОБ Крушевац 

 

Средства јавног 

информисанња 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.2.2. 3.: Повећан број радионица о правилној исхрани у оквиру рада Саветовалишта за младе  

2019- 2025  
Смањена учесталост 

гојазности код деце  

Број радионица – 7 годишње 

Број деце обухваћене 

радионицама 

Евиденција 

службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине,  

 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

ДЗ Крушевац 

Средства 

нису 

потребна. 

 
Активност 2.1.2.2.4 : Едукација здравствених радника из области исхране 

2019- 2025 
Ефикаснија превецнија 

гојазности код деца 
Пет едукација до 2025. 

Евиденција ДЗ 

Крушевац 

 ДЗ Крушевац 

 

Министарство 

здравља 

Град Крушевац 

Буџет 

града,Мини-

старства 
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Активност 2.1.2.2.5: Обезбеђиванње путничког возила за потребе службе за здравствену заштиту деце и омладине  

2019- 2022 Боља доступност   Обезбеђено возило Рачун, извештај 
ДЗ Крушевац 

 

Министарство 

здравља 

Град Крушевац 

 

Министар-

ство здравља 

Град 

Крушевац 

Активност 2.1.2.2.6 : Увођење и спровођење програма вежбања за гојазну децу  

Увођење до 

2022, 

спровођење 

до 2025.  

Смањење индекса 

телесне масе код гојазне 

деце 

Уведен програм 

Евиденција СЦ 

Крушевац, 

Службе за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

СЦ Крушевац 

 

ДЗ Крушевац 

Удружења грађана 

Град Крушевац 

Средства јавног 

информисање 

Град 

Крушевац 

Специфични циљ 2.1.2.3: Превенција злостављања и занемаривања деце 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

Активност 2.1.2.3.1: Едукација родитеља и деце кроз предавања и трибине  

2019- 2025 

Повећање 

информисаности о 

облицима и знацима 

занемаривања и 

злостављања и процедури 

поступања код истих 

Најмање осам годишње 

предавања и трибина 

- Број особа обухваћених 

предавањима и трибинама 

- Број забележних случајева 

злостављања и занемаривања 

деце 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштине деце и 

омладине, 

Службе хитне 

помоћи и 

Патронажне 

службе 

ДЗ Крушевац 

 

Средства јавног 

информисања 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.2.3.2: Едукација родитеља и деце путем гостовања у медијима 

2019- 2025 

Повећање 
информисаности о 
облицима и знацима 
занемаривања и 
злостваљања и процедури 
поступања код истих 

 Најмање три годишња наступа у 
медијима 
 

Евиденција 
Службе здрав-
ствене заштите 
деце и омладине, 
Службе хитне 
помоћи и 
Патронажне 
службе 
 

ДЗ Крушевац 
 

Средства јавног 
информисања 
 

Средства 
нису 
потребна 
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Активност 2.1.2.3.3.: Повећан број радионица о вршњачком насиљу у оквиру Саветовалишта за младе  

2019- 2025  

Олакшано препознавање 

вршњачког насиља и 

охрабривање деце за 

пријаву насиља 

Број радионица – 7 годишње 

Број деце обухваћене 

радионицама 

Евиденција 

службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине,  

 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 

ДЗ Крушевац 

Средства 

нису 

потребна. 

 

Специфични циљ 2.1.2.4: Очуванње и унапређење менталног здравља деце 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

 

Активност 2.1.2.4.1: Стварање  протокола за превенцију и третирање поремећаја из области менталног здравља 

 2019- 2020  

Стварање алгоритма 

поступака за родитеље, 

наставни кадар и 

здравствени кадар 

 Три различита протокола 

(родитељи, наставни кадар, 

здравствени кадар) 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштине деце и 

омладине,  

Психолог Службе 

за здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

Д.психијатар ОБ 

Крушевац 

 

 ДЗ Крушевац 

 ОБ Крушевац 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.2.4.2:Едукација за здравствени кадар, родтеље и запослене у обрзовно васпитном сектору 

2019- 2025 

Олакшано препознавање 

и упућивање 

релевантним инстанцама 

Најмање једном годишње 

 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине 

и ОБ Крушевац 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

ОБ Крушевац 

 

Град Крушевац 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.2.4.3.: Повећање доступности информација кроз стварање сајта и мобилне апликације 

2019- 2021  

Повећана доступност 

релевантних 

информација о 

менталном здрављу 

Сајт и мобилна апликација 

 Број посета веб стране. 

Евиденција са 

сајта 

 

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 

ДЗ Крушевац, 

Волонтери  

Средства 

нису 

потребна 
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Активност 2.1.2.4.4 : Унапређење сарадње између одоговорних скетора здравства  

2019- 2025 
Размена информација и 

унапређења праксе 

Стручни састанци један пут 

годишње 

 

Записници са 

састанка 

 

 ДЗ Крушевац 

ОБ Крушевац 

 

Град Крушевац 

Средства 

нису 

потребна. 

Специфични циљ 2.1.2.5: Превенција ризичног понашања 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

Активност 2.1.2.5.1: Повећање броја радионица о ризичним понашањима у оквиру Саветовалишта за младе 

 2019- 2025  

Савладавања вештина 

порепознавања ризичног 

понашања 

 Најмање седам радионица  

годишње  

 Број деце обухваћен 

радионицама 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштите деце и 

омладине, 

Службе за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 

 

ДЗ Крушевац 

 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност  2.1.2.5.2: Јачање капацитета Саветовалиште за младе кроз опрему и кадар 

2019- 2025 

Олакшано 

функционисање 

Саветовалишта за младе 

Нова опрема 

Број новозапослених  

 Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштине деце и 

омладине, 

 

Службе за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

 

ДЗ Крушевац, Град 

Крушевац 

 

 

Министар-

тство 

здрвља 

Буџет града 

 

Активност 2.1.2.5.3.: Предавања, трибине и акције за родитеље, децу и просветне раднике 

2019-2025  

Боља информисаност о 

заступљености ризичног 

понашања и избегавања и 

смањење последица 

истог.  

Најмање 8 годишње 

Број обухваћених особа 

 

Евиденција 

Службе 

здравствене 

заштине деце и 

омдладине, 

 

Саветовалиште за 

младе 

ЗЗЈЗ 

 

ДЗ Крушевац 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 2.1.2.5.4 : Гостовање у медијима  

2019- 2025 

Боља информисаност о 

застунљености ризичног 

понашања и избегавања и 

смањење последица 

истог. 

Најмање три пута годишње 

Евиденција 

службе за 

здравствену 

заштиту деце и 

омладине 

Саветовалише за 

младе, 

 ЗЗЈЗ 

 

 

ДЗ Крушевац 

Средства 

нису 

потребна 
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Активност 2.1.2.5.5: Израда рекламног спота за саветовалиште за младе  

2019-2020 

 

Промоција заштите 

репородуктивног 

здравлља и здравља 

уопште 

 

Реклмани спот Фактуре 
ДЗ Крушевац, 

 

Град Крушевац, 

Средства јавног 

информисања 

Град 

Крушевац 

Специфични циљ 2.1.2.6: Смањење учесталости каријеса код деца 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

 

Активност 2.1.2.6.1: Повећање броја здравствено промотивних акција у заједници  

2019- 2025 

Смањена учесталост 

болести уста и зуба деце 

и промоција правилне 

исхране 

Најмање два пута годишње 

Број обухваћених лица 

промотивним акцијама 

Евиденција 

Службе за 

стоматологију 

 

ДЗ Крушевац 

 

Град Крушевац 

Средства 

нису 

потребна 

 

Активност 2.1.2.6.: Скрининг за рано откривање фактора ризика за појаву каријеса у раном детињству 

2019- 2020 
Формирана скрининг 

процедура 
Број деце без каријеса 

Евиденција 

Службе за 

стоматологију 

ДЗ Крушевац 

 

Град Крушевац 

 

Средства 

нису 

потребна 
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3. ОБЛАСТ: КВАЛИТЕТНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 

Општи циљ 3.1.: КваЛИТЕТНО ВАСПИТАЊЕ И  ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 

Посебан  циљ 3.1.1:Унапређење делатности предшколског васпитања и образовања 

Специфични циљ 3.1.1.1. Повећати обухват предшколским  васпитањем и образовањем све деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за 

полазак у школу  

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

 

Активност 3.1.1.1.1.: Набавка комби возила за превоз деце предшколског узраста на сеоском подручју 

2019-2025  

Набављена два комби 

возила за превоз деце на 

сеоском подручју  

 

Повећан проценат обухват све 

деце узраста од 3. год. до 

укључивања у програм припреме 

за полазак у школу на сеоском 

подручју  

Финасијски 

извештај,  
Град Крушевац 

ПУ Ната Вељковић, 

Школска управа 

Крушевац, 

Донатори 

Буџет града, 

Министарства, 

остали извори 

 

Активност 3.1.1.1.2. : Подстицање породица из осетљивих група да укључе децу раног узраста у систем предшколског васпитања и образовања 

2019-2025 

Повећан број деце из 

осетљивих група која су 

укључена у систем 

предшколског васпитања 

и образовања 

 

Повећан проценат обухват све 

деце узраста од 3. год. до 

укључивања у програм припреме 

за полазак у школу. 

Број обављених разговора са 

родитељима деце из осетљивих 

група (индивидуалних, групних) 

Штампани едукативни материјал 

 

 
 

 

 

 

Извештаји 

предшколске 

установе 

Град Крушевац, 

ПУ Ната Вељковић 

Школска управа 

Крушевац, медији, 

Дом здравља, месне 

заједнице 

Буџет града, 

Министарства, 

остали извори 
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Активност 3.1.1.1.3. : Понуда бесплатних различитих програма и облика рада у складу са потребама деце и породице 

2019-2025 

Повећана понуда 

програма који одговарају 

проблемима деце и 

породице 

 

Спроведено испитивање о 

потребама деце и њихових 

породица и креирање програма у 

складу са резултатима 

испитивања. 

Повећан проценат обухвата све 

деце узраста од 3. год. до 

укључивања у програм припреме 

за полазак у школу кроз 

различите програме и облике 

рада. 

 

Извештаји 
Град Крушевац, 

ПУ Ната Вељковић 

Школска управа 

Крушевац, месне 

заједнице 

Средства нису 

потребна 

Специфични циљ 3.1.1.2: ПОБОЉШАТИ КВАЛИТЕТ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

 

Активност 3.1.1.2.1.: Изградња објеката-вртића на градском подручју 

2019-2025 
Изграђен објекат-вртић 

на градском подручју  

 

Број изграђених објеката-вртића 

на градском подручју 

Смањен број захтева за пријем 

деце која чекају на упис и вртић 

Извештаји, 

Рачуни, 

фотографије 

Град Крушевац 

ПУ Ната 

Вељковић,Школска 

управа Крушевац. 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

 

Активност 3.1.1.2.2.: Преуређење слободног простора локалне заједнице за потребе смештаја деце предшколског узраста за целодневни и дневни боравак у ПУ 

2019-2025 

 

Побољшан квалитет 

средине за учење и развој 

деце предшколског 

узраста у преуређеним 

просторима локалне 

заједнице 

Број преуређених простора за 

потребе смештаја деце 

предшколског узраста за 

целодневни и полудневни 

боравак у ПУ  

Извештаји, 

Рачуни, 

фотографије 

Град Крушевац ПУ Ната Вељковић 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Активност 3.1.1.2.3: Опремање ПУ Ната Вељковић средствима дигиталне технологије:пројектор, пројекциона платна, интерактивне табле, интерактивни под. 

рачунари 

2019-2025 

Побољшана средина за 

учење и развој деце 

предшколског узраста 

кроз опремање ПУ 

средствима дигиталне 

технологије 

Набављено:5 комада пројектора 

и пројекционих платна , 1 

интерактивна табла, 1 

интерактивни под. 20. ком. 

рачунара  

Извештаји, 

рачуни, 

фотографије 

ПУ Ната Вељковић 
Град Крушевац, 

Донатори 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Специфични циљ 3.1.1.3.:  УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАДИ ПРУЖАЊА КВАЛИТЕТНИЈЕ 

ПОДРШКЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

Активност 3.1.1.3.1.: Отварање Центра за рани развој 

2019-2025 
Отворен Центар за рани 

развој 

Број породица /родитеља 

укључен у рад Центра за рани 

развој (кроз разговоре. 

предавања, радионице). 

Број деце предшколског узраста 

укључен у рад Центра за рани 

развој 

Извештаји, 

фактуре 

Град Крушевац, 

ПУ Ната Вељковић 

Друштво педагога и 

психолога 

Расинског округа , 

Донатори 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 3.1.1.3.2.: Организација Рода фестивала 

2019-2025 
Организован Рода 

фестивал 

Број деце и породица укључен у 

реализацију фестивала 

Извештаји, 

фактуре 
Град Крушевац 

ПУ Ната Вељковић, 

Донатори  

Буџет града, 

Остали извори 

Активност 3.1.1.3.3.: Унапређење квалитета праћења реализације програма првенствено-здравствене заштите у предшколској установи од стране педијатријске 

службе 

2019-2025 

Унапређен квалитет 
сарадње са педијатријском 
службом у праћењу 
реализације програма 
првенствено-здравствене 
заштите у предшколској 
установи 

Број посета представника 
педијатријске службе вртићима и 

групама ППП на сеоском 

подручју и преузетих мера 

Извештаји 

Дом здравља-
педијатарска 

служба , ПУ Ната 

Вељковић 

Град Крушевац 
Средства нису 

потребна 
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ОПШТИ ЦИЉ 3.2. :УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАНОГ СИСТЕМА 

ПОСЕБАН   циљ 3.2.1.: Унапређење образовно – васпитног система 

Специфични циљ 3.2.1.1. Унапредити и пратити  методологију васпитања и образовања у основној школи 

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

 

Активност 3.2.1.1.1.:.Едукација наставника о савременим методама у васпитно-образовном раду. 

2018- 2025 

Наставници користе 

савремене  

методе у раду са 

ученицима 

Број одржаних 

едукација наставника 

и ученика 

 

Записници 

стручних органа 

школе, 

евиденција о 

стручном 

усавршавању 

наставника, 

извештаји о 

реализацији 

пројектних 

активности 

Основне школе 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори, 

Удружења 

грађана,ЦСУ 

Крушевац 

ШУ-Крушевац 

 

Буџет града, 

Министарства  

 

Активност 3.2.1.1.2.: Обука наставника за мултимедијални приступ настави 

2018 – 2025 

Унапређење 

компетенције 

наставника за 

мултимедијални 

приступ настави 

 Број одржаних обука 

наставника за 

мултимедијални 

приступ настави 

ЦСУ – Крушевац, 

Извештаји о 

стручном 

усавршавању 

наставника 
основних школа 

Основне школе 

 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори, 

Удружења 

грађана,ЦСУ 

Крушевац 

ШУ-Крушевац 

 

 

Буџет града, 

Министарства  

Активност 3.2.1.1.3.: .Едукација наставника на тему умеће комуникације на релацији наставник – ученик, наставник родитељ, наставник - наставник 
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2018 – 2025 

Унапређење 

компетенције 

наставника за 

комуникацију и 

сарадњу   

Број одржаних 

семинара и укупан 

број директних и 

индиректних 

корисника стручног 

усавршавања. 

ЦСУ –Крушевац, 

основне школе, 

НВО 

Основне школе 

Град Крушевац, 

основне и средње 

школе, домаћи и 

страни донатори, 

Удружења 

грађана,ЦСУ 

Крушевац 

ШУ-Крушевац 

Буџет града, 

Министарства  

Активност 3.2.1.1.4.: Едукација наставника на тему Школа без насиља 

2018 – 2025 

Све основне школе 

реализују пројекат 

Школа без насиља 

Број школа које су 

ушле у пројекат 

Школе без насиља 

ШУ – Крушевац, 

ЦСУ – Крушевац, 

основне школе 

ШУ – Крушевац , 

Основне школе 

Град Крушевац, 

основне и средње 

школе, домаћи и 

страни донатори, 

УГ, ЦСУ 

Крушевац 

ШУ-Крушевац 

УНИЦЕФ 

Буџет града, 

Министарства  

Специфични циљ 3.2.1.2.: Унапредити образовни систем кроз обезбеђивање једнаких услова за све 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД 

Активност 3.2.1.2.1. : Опремање школа савременим наставним средствима (беле табле, пројектори) 

2018 – 2025 

Опремање учионице 

основним 

савременим 

наставним 

средствима у свим 

основним школама 

Број школа 

опремљених 

савременим наставним 

средствима ( беле 

табле, пројектори ) 

Годишњи 

планови школа, 

Извештаји о 

остварености 

годишњег плана 

рада школа 

Основне школе 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори, УГ, 

ЦСУ Крушевац, 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 3.2.1.2.2.: Опремање школских радионца за практичну наставу и пласирање ученичких производа на тржиште (ђачке задруге)  

2018 - 2025 

Развијено предузет-

ништво код ученика, 

позитивног односа 
ученика према раду, 

повезивања наставе 

са светом рада.. 

Број основаних ђачких 
задруга 

Статут школе, 

Оснивачки акт 

ђачке задруге 

Основне школе 

Град Крушевац, 

основне школе, 

домаћи и страни 

донатори, УГ, 

ЦСУ Крушевац . 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Активност 3.2.1.2.3. Опремање и отварање ученичких клубова унутар школе 

2018 – 2025 

Усмерено коришћење 

слободног времена 

ученика у ученичким 

клубовима. 

Број отворених 

ученичких клубова  

Извештаји, 

Годишњи  

планови рада 

школа 

Основне школе 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори, УГ, 

ЦСУ Крушевац, 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

 

Активност 3.2.1.2.4. : Омогућавање ученицима да библиотеку (афирмација занимљивих програма), читаоницу, фискултурну салу  и рачунарски ценар користе 

ван наставе  и викендом 

2018 – 2025 

Олакшано 

коришћење 

планираног простора 

за ученике ван 

наставе и викендом  

Број ученика који 

користе школски 

простор ван наставе и 

викендом 

Извештаји Основне школе 

Град Крушевац, 

основне и средње 

школе, домаћи и 

страни донатори, 

УГ, ЦСУ 

Крушевац, 

библиотека, 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

 

Активност 3.2.1.2.5. : . Едукација родитеља у руралним срединама  

2018 – 2025 

Укључивање већег 

броја родитеља у 

едукације кроз 

организоване посете 

Број посете руралним 

срединама 

Извештаји о броју 

посета, Спискови 

присутних 

родитеља 

Основна школа 

Град Крушевац, 

основне и средње 

школе, домаћи и 

страни донатори, 

УГ, ЦСУ 

Крушевац, 

библиотека, 

Центар за 

социјални рад 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

 

Активност 3.2.1.2.6 .Превоз сиромашних ученика са територије града Крушевца( до 15 год.) 

 

2018 – 2025 

Омогућени превоз 

сиромашних ученика 

до школе  

Број  корисника 

(ученика) 
Извештаји Град Крушевац 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори.  

 

Буџет града  
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Специфични циљ 3.2.1.3.: Побољшати квалитет образовања деце из осетљивих група  

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

Активност 3.2.1.3.1.:Обука наставника о образовним потребама и култури Рома 

2018 -2025 

Унапређене 
компетенција 
наставника о потреби 
и култури  
Рома 

 Број одржаних обука 
о потребама и култури 
Рома 

Извештај о 
обукама 

Основна школа 

Град Крушевац, 
основне  школе, 
предшколска 
установа, домаћи 
и страни 
донатори, УГ, 
ЦСУ Крушевац 

Буџет града, 
Министарства, 
Остали извори 

Активност 3.2.1.3.2: Едукација родитеља деце из осетљивих група кроз предавања-трибине 

2018 – 2025 
Ојачани капацитети 
родитеља о значају 
образовања за децу 

Број одржаних 
трибина  
 

Извештаји о 
трибинама 

Основне школе, ЗЗЈЗ – 
Крушевац, Центар за 
социјални рад, Предшколска 
установа 

Град Крушевац, 
основне школе, 
предшколска 
установа, домаћи 
и страни 
донатори, УГ, 
ЦСУ Крушевац, 
Центар за 
социјални рад и 
ЗЗЈЗ - Крушевац 

Буџет града, 
Министарства, 
Остали извори 

Активност 3.2.1.3.3.: Стручно усавршавање наставника из области инклузивног образовања 

2018-2025 

Унапређење 
компентенција 
наставника из 
области инклузивног 
образовања 

Број радионица и 
едукација наставника 
и стручних сарадника 
из области инклузије. 

Извештаји о 
обукама 
(радионицама и 
семинарима 

Основне школе, ЦСУ – 
Крушевац, Предшколска 
установа 

Град Крушевац, 
основне и средње 
школе, 
предшколска 
установа, домаћи 
и страни 
донатори, УГ, 
ЦСУ Крушевац, 
ШОСО „Веселин 
Николић“ 

Буџет града, 
Министарства, 
Остали извори 
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Активност 3.2.1.3.4.: Набавка савремених дидактичких и специјалних средстава , учила и помагала. 

2018- 2025 

Унапређен рад са 

ученицима којима је 

потребна додатна 

подршка 

Број школа  које су 

набавиле дидактички 

материјал, учила и 

помагала за 

спровођење 

инклузивне наставе. 

Списак школа, 

извештај о 

набављеном 

материјалу 

Предшколска установа, 

основне школе 

 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

предшколска 

установа, домаћи 

и страни 

донатори, УГ,  

 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 3.2.1.3.5 . Едукација деце на тему вршњачке подршке инклузивној настави. 

2018- 2025 

Обрзбеђена 

едукација ученика од 

стране стручњака 

 Број деце која су 

прошла едукацију на 

тему вршњачке 

подршке инклузувној 

настави. 

Извештаји Основне школе 

 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

предшколска 

установа, домаћи 

и страни 

донатори, УГ, 

ЦСУ Крушевац 

 

 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

 

Специфични циљ 3.2.1.4: Изградња и опремање фискултурних сала при школама које немају сале или су недовољно опремљене. 

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД 

 

Активност 3.2.1.4.1: . Анализа стања у вези постојања и опремљености фискултурних сала 

2019- 2025 

 

Обрзбеђена 

адекватна анализа 

приоритетних 

потреба 

 

 

Број новоизграђених 

фискултурних сала. 

 

Извештаји 

Град Крушевац, 

Министарство просвете, 

основне школе 

Град Крушевац, 

основне  школе,  

домаћи и страни 

донатори, УГ,  

 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Активност 3.2.1.4. 2: Обезбедити реквизите и опрему (опремање терена, столови за стони тенис, струњаче) 

2018 – 2025 

Обезбеђени 

реквизити потребни 

за реализацију 

наставе за све школе 

у округу 

Број и врсте 

обезбеђених реквизита 

за фискултурне сале 

Извештаји 
Основне 

школе 

 

Град Крушевац, 

основне и средње 

школе, 

предшколска 

установа, домаћи 

и страни 

донатори, УГ, 

ЦСУ Крушевац 

 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Специфични циљ 3.2.1.5.   Изградња и опремање школских холова за потребе КЈД  школе ( приредбе, трибине, изложбе, предавања, песничка окупљања, 

пројекције филмова, ...) 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

 

Активност 3.2.1.5.1.: . Анализа постојећег стања у вези потребе школа за изградњом школских  холова. 

2018- 2025 

 

Обезбеђена 

адекватна анализа 

приоритетних 

области 

 

Број школа које имају 

потребе и могућности 

за изградњу школских 

холова. 

Извештаји Основне школе 
Град Крушевац, 

донатори 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 3.2.1.5.2.: Изградња холова у одређеном броју школа. 

 

2018-2025 

 

Изграђени или 

адаптирани холови у 

одређеном броју 

школа 

 

 

 

Број школа које су 

изградиле холове 
Извештаји Основне школе 

Град Крушевац, 

основне  

школе,донатори 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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ПОСЕБАН ЦИЉ 3.2.2: Безбедност деце и заштита од насиља 

Специфични циљ 3.2.2.1: Остварити висок ниво толеранције, разумевања и прихватања различитости у школским срединама 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

 

Активност 3.2.2.1.1. Обучити наставнике за ненасилно решавање конфликта. 

2018-2025 

 

Унапређење 

компетенције 

наставника за рад са 

ученицима на 

ненасилном решењу 

сукоба 

Број обучених 

наставника за 

ненасилно решавање 

конфликта. 

Извештаји о 

обукама 
Основне школе 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори, УГ, 

ЦСУ Крушевац 

 

Буџет града, 

Министарства  

 

Активност 3.2.2.1.2.:  Организовати радионице са ученицима о ненасилном решавању конфликта 

2018-2025 

 

Обезбеђена едукација 

ученика од стране 

стручњака о 

ненасилном 

Број реализованих 

радионица са 

ученицима. 

Извештаји о 

радионицама 
Основне школе 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори, УГ, 

ЦСУ Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

 

Активност 3.2.2.1.3: Организовати акције које подстичу прихватање различитости, толеранцију и интеркултуралност. 

2019-2025 

Ангажовање што 

већег броја ученика у 

различитим акцијама 

и активностима које 

подстичу прихватање  

различитости, 

толеранцију и 

интеркултуралност 

Број организованих 

акција  које подстичу 

прихватање 

различитости, 

толеранцију и 

интеркултуралност. 

Извештаји о 

организовани м 

акцијама 

Основне школе 

Град Крушевац, 

основне  школе, 

домаћи и страни 

донатори, УГ. 

 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Специфични циљ 3.2.2.2:  Повећати сензибилизацију јавности и локалне заједнице у идентификацији свих облика дискриминације, злостављања, занемаривања, 

насиља. 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

 

Активност 3.2.2.2.1: Повећати информативне садржаје  на тему препознавања, злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце. 

2018-2025 

Побољшана 

информисаност 

грађана 

 

Број информативних 

емисија о значају 

препознавања, 

злостављања, 

занемаривања, насиља 

и експлоатације деце 

Извештаји 
Локалне телевизије,основне 

школе 

Град Крушевац, 

Центар за  соци-

јални рад, ПУ, 

Основне  школе, 

Здравствене 

установе, медији 

Буџет града  

 

Активност 3.2.2.2.2: Организовање округлих столова, трибина и разговора ради превентивног деловања против појаве насиља . 

2018-2025 

Већа заинтересованост 

и укљученост родитеља 

у активности везане  

за превенцију насиља 

 

Број организованих 

округлих столова, 

трибина и разговора 

ради превентивног 

деловања против појаве 

насиља  и број 

присутних родитеља. 

 

 

Извештај о 

организовању 

округлих столова 

трибина разговора 

Школе , локална заједница, 

Установе, Општински савет 

родитеља 

Град Крушевац, 

Центар за  

социјални рад, 

ПУ, 

Основне школе, 

Здравствене 

установе, медији 

Средства нису 

потребна 

 Специфични циљ 3.2.2.3. :  Повећати ниво безбедности деце у школама. 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

Активност 3.2.2.3.1.: Оградити школска дворишта и објекте 

2018-2025 

Обезбеђена подршка 

школама за стварање 

безбеднијег школског 

окружења 

Број школа које су 

оградиле школска 

дворишта и објекте 

Школски извештаји Основне школе 

Град Крушевац,  

  

Основне  школе, 

донатори 

Буџет града, 

Министарства  
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Активност 3.2.2.3.2.: Опремити школе алармним системом и видео надзором. 

2018- 2025 

Обезбеђена подршка 

школама за стварање 

безбеднијег школског 

окружења 

Број школа које су се 

опремиле алармним  

системима и видео 

надзором. 

Извешаји  

школа 
Основне школе 

Град Крушевац,  

  

Основне  школе, 

ПУ,   

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 3.2.2.3.3.: Повећати број школских полицајаца 

2018-2020 
Обезбеђен рад 

школских полицајаца 

Број упослених 

школских полицајаца 
Извештај  

Основне школе, ПУ - 

Крушевац 

Град Крушевац,  

 

  

Основне  школе, 

ПУ 

Буџет града, 

Министарства 

Активност 3.2.2.3.4.: Појачати надзор над саобраћајницама које су у непосредној близини школа. 

2018-2025 

Обезбеђен појачан 

надзор саобраћајне 

полиције  полицајаца 

у непосредној 

околини свих 

 

Евидентирани надзори 

над саобраћајницама 

које су у непосредној 

близини школа 

Извештај ПУ - Крушевац 
ПУ - Крушевац 

 

Буџет града, 

Министарства  

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.2.3.:  Унапредити квалитет живота деце у школи 

Специфични циљ 3.2.3.1. Унапређење исхране ученика у школи 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

 

Активност 3.2.3.1. 1. Опремање простора за кухиње 

2018-2025 

 

Обезбеђена 

материјална подршка 

школама  за опрему 

простора 

Број школа које су 

опремиле простор за 

кухињу 

Извештај Основне школе 

Град Крушевац,  

  

Основне школе, 

донатори, УГ 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 3.2.3.1. 2. Обезбедити један здрав оброк дневно 

2018-2025 
Обезбеђена подршка 

школама 

Број школа које су 

обезбедиле један здрав 

оброк дневно 

 

Извештај Основне школе 

Град Крушевац,  

 

Основне школе, 

донатори, УГ 

Буџет града  
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Активност 3.2.3.1. 3. Обезбедити бесплатне ужине за социјално угрожену категорију деце. 

2018-2025 

Обезбеђене бесплатне 

ужине за социјално 

угрожене ученике 

Број обезбеђених 

бесплатних ужина 

Потписане отпремнице, Извештај 

Градске управе 
Град Крушевац 

Град Крушевац,  

 

Основне школе, 

донатори, УГ 

 

Буџет града  

Специфични циљ 3.2.3. 2. Обезбедити бесплатне уџбенике и прибор за социјално угрожену категорију деце. 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

 

Активност 3.2.3.2.1. Направити листу потенцијалних корисника за бесплатне уџбенике и прибор 

2018-2025 

Обезбеђена адекватна 

анализа и листа 

ученика у свим 

школама 

Направљена листа 

потенцијалних 

корисника за бесплатне 

уџбенике и прибор 

Листа корисника Основне школе 

Основне школе,  

Град Крушевац,  

Центар за 

социјални рад,  

Донатори, УГ 

Средства нису 

потребна 

 

Активност 3.2.3.2.2. Обезбедити бесплатне уџбенике и прибор за социјално угрожене категорије деце. 

2018-2025. 

Обезбеђени бесплатни 

уџбеници и прибор за 

социјално угрожене 

ученике 

Број обезбеђених 

бесплатних уџбеника и 

прибора. 

Списак ученика корисника Град Крушевац 

Основне школе ,  

Град Крушевац,  

Центар за 

социјални рад,  

Донатори, УГ 

Буџет града, Остали 

извори 

Специфични  циљ 3.2.3.3. Повећати број школа које организују продужени боравак за ученике од 1. до 4. Разреда. 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна средства 

(РСД) 

Активност 3.2.3.3.1.  Израдити приоритетну листу школа које имају капацитете и потребе да организују продужени боравак 

2018-2025 
Урађена адекватна  

анализа и листа школа 

Израђена приоритетна 

листа школа које имају 

капацитете и потребе да 

организују продужени 

боравак за децу од 1. до 

4. разреда. 

Листе школа  које имају 

капацитете и потребе да 

организују продужени боравак за 

децу од 1. до 4. разреда. 

Основне школе , 

ШУ - Крушевац 

Школска управа,  

Савет родитеља, 

Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Активност 3.2.3.3.2. Опремити школе за продужени боравак деце за ученике од 1. до 4. разреда 

2018-2025 

Опремљен простор за 

рад продуженог 

боравка 

 

Број опремљених школа  

за продужени боравак 

деце за ученике од 1. до 

4. разреда 

Извештаји школа Основне школе 

Школска управа,  

Савет родитеља, 

Град Крушевац, 

донатори 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

4. ОБЛАСТ : УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

Општи циљ 4.1: Унапређење културног живота деце/културни садржај намењен деци 

Посебан  циљ 4.1.1:Обогатити  и ОСАВРЕМЕНИТИ културне садржаје и омогућити свој деци доступност културних  Садржаја 

Специфични циљ 4.1.1.1 Повећати разноликост културних садржаја 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства (РСД) 

 

Активност 4.1.1.1 .1: Разнолика понуда културних садржаја 

 

2019-2025 

Повећан број манифестација 

и разних других културних 

дешавања током године као 

и повећан број посетилаца 

Број културних 

манифестација и посетилаца 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

Културни центар 

Крушевац, УГ и 

школе 

Буџет града  

 

Активност 4.1.1.1.2.: Организација и реализација трибина, радионица и едукативних предавања о проблемима који интересују децу 

2019-2025 

Повећан број радионица и 

других активности везане за 

едукацију деце 

Број деце посетилаца и 

учесника активности 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

Културни центар 

Крушевац, 

Саветовалиште за 

младе, Здравствени 

центар, школе 

Буџет града, 

Остали извори 

Активност 4.1.1.1.3.  : Организација и реализација бесплатних радионица током зимског и летњег периода 

2019-2025 

 

Повећан број бесплатних 
радионица и испуњено 

слободно време креативним 

активностима током летњег 

и зимског распуста 

Број деце учесника 

радионица и других 

активности 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

Културни центар 
Крушевац, УГ и друге 

установе у култури и 

спорту 

Буџет града, 

Остали извори 
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Активност 4.1.1.1.4.  : Организовати више програма као што су фестивали, концерти и друге активности које промовишу дечије стваралаштво 

2019-2025 

Повећан број  

организованих фестивала и 

програма који промовишу 

дечије стваралаштво 

Број манифестација током 

године и посетилаца 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

Културни центар 

Крушевац и друге 

установе и УГ 

Буџет града, 

Остали извори 

Активност 4.1.1.1.5.  :Организација и реализација већег броја едукативно-васпитних такмичења,квизова знања,... 

2019-2025 

Повећан број деце 

заинтересоване за учешће на 

такмичењима и већи ниво 

опште културе 

Број деце такмичара и 

посетилаца 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

 

Културни центар 

Крушевац, Основне 

школе Расинског 

округа, стручне 

службе,... 

Буџет града, 

Остали извори 

Специфични циљ 4.1.1.2.:Повећање доступности културних садржаја деци из приградских и сеоских подручја 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства (РСД) 

 

Активност 4.1.1.2.1.:Организовати посете дечијих представа и других културних садржаја деци на селу 

2019-2025 

Повећан број представа и 

других културних садржаја 

за децу  на селу – КУЛТУРА 

ВАН ГРАДА 

Број културних програма у 

руралним срединама 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

Културни центар 

Крушевац и  Основне 

школе на селу са свим 

својим подручним 

одељењима 

Буџет града, 

Остали извори 

Активност  4.1.1.2.2.: Оснажити и осавременити рад  Културно уметничких друштава на селу за рад са децом 

2019-2025 

Повећан број различитих 

секција при  КУД-овима за 

децу 

Број секција Куд-ова и 

њихова разноликост 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

Културни центар 

Крушевац, Месне 

заједнице,    Основне 

школе 

Буџет града, 

Остали извори 

Активност 4.1.1.2.3.:Организовати посету деце са села културним програмима у граду и другим селима у циљу размене програма и искустава 

2019-2025 

Повећана заинтересованост 

деце са села за посету 

културним дешавањима и 

развој културних потреба и 

навика 

Број деце посетилаца са 

села 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

 

Културни центар 

Крушевац, Месне 

заједнице, подручна 

одељења ОШ и  

Основних школа на 

селу 

Буџет града, 

Остали извори 
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Активност 4.1.1.2.4.: Организовати радионице и едукацију деце на селу о савременим проблемима деце 

2019-2025 

Повећана заинтересованост 

деце са села за укључивање 

у решавање проблема 

Број деце учесника 

радионица 

Извештаји о 

реализацији 

Културни центар 

Крушевац 

Културни центар 

Крушевац, Месне 

заједнице,   Основне 

школе на селу, УГ 

Здравтвени центар 

Крушевац и друге 

стручне службе 

Буџет града, 

Остали извори 

Специфични циљ 4.1.1.3.: Умрежавање и ојачавање сарадње са другим Установама у култури, основним и средњим школама, предшколском установом,  

невладиним организацијама и другим институцијама које се баве децом 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства (РСД) 

 

Активност 4.1.1.3.1.: Организација и реалиција ШКОЛСКОГ WEB ПОРТАЛА за децу 

2019-2025 

 

Већа информисаност и 

умреженост школа као и 

ученика, боља међусобна 

сарадња и информисаност о 

активностима школске деце 

Број чланака на  

ШКОЛСКОМ WEB 

ПОРТАЛУ 

WEB сајт 

страница 
КЦК КЦК, школе 

Буџет града, 

Остали извори 

Активност  4.1.1.3.2..: Организација и реализација заједничких програма више различитих установа са културним садржајима за децу свих узраста 

2019-2025 
Повећана и квалитенија 

културна понуда 
Број заједничиких програма 

Извештај о 

реализацији 
КЦК 

КЦК и друге установе 

како у култури тако и 

у другим сегментима 

друштва 

Буџет града, 

Остали извори 

Специфични циљ 4.1.1.4.: Унапредити и створити боље услове за организовање културних садржаја 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства (РСД) 

 

Активност 4.1.1.4.1.: Ревитализација  и осавремењавање установе, учионица и простора намењених извођењу програма (Бела сала, Биоскоп, Летња сцена КПЗ, 

Галерија, Легат, Пионирски парк) 

2019-2025 

Бољи и савременији услови 

за рад и реализацију 

програма 

Изглед просторија за рад и 

боља техничка опрема 

Техничка 

документација 
КЦК КЦК 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Активност 4.1.1.4.2.: Дигитализација програма и садржаја за децу  

2019-2025 
Повећана доступност 

културне понуде деци 
Број прегледа на нету Ивештај КЦК КЦК Буџет града  

Посебан  циљ 4.1.2.: Образовање будуће позоришне публике 

Специфични циљ 4.1.2.1.: реализовање нових позоришних представа за децу 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

Активност 4.1.2.1.1:Реализовање позоришних представа едукативног карактера 

2018 -2025 
 Најмање 4 представе 
годишње 

Подизање свести о безбедности, 
инклузија мањина и сузбијање 
вршњачког насиља 

Број гледалаца, 
купљене карте 

Крушевачко 
позориште 

Установе које су 
надлежне за 
претходно  
одабрани тематски 
дискурс 
 

Буџет града, 
Министарства, 
Остали извори 

Активност 4.1.2.1.2. :  Реализовање позоришних представа забавног карактера 

2018 -2025 Најмање 4 представе 
Потреба за културним развојем 

деце 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 
Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност  4.1.2.1.3.: Традиционално реализовање новогодишњих позоришних представа 

2018 -2025 7 представа 
Прослава новогодишњих 

празника 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 
Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност  4.1.2.1.4.: Одржавање традиционалног термина дечијих представа сваке суботе у подне у току сезоне 

2018 -2025 Преко 300 извођења Број дечијих представа за сезону 
Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 
Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 4.1.2.1.5.: Повећање броја термина представа за децу 

2018. -2025. 

год. 

Још један термин 

недељно 

Потреба за неговањем 

позоришне културе код деце 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 
Град Крушевац 

Буџет града, 
Министарства, 

Остали извори 
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Специфични циљ 4.1.2.2.: Одржавање и унапређивање матичног фестивала представа за децу ''крушка'' 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институцијекоје 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност 4.1.2.2.1.: Традиционална реализација фестивала позоришних представа за децу ''Крушка'' 

2018 -2025 
Наставак трајања и 

посећености фестивала 

Развој позоришног стваралаштва 

за децу 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 

Друга позоришта 

и/или институције 

одговорне за 

позоришно 

стваралаштво за 

децу 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност  4.1.2.2.2.:Регионализација фестивала позоришних представа за децу ''Крушка'' 

2018 -2025 

Гостовање позоришних 

представа за децу из 

региона 

Стицање колективног искуства у 

дечијем позоришном 

стваралаштву 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 

Друга позоришта 

и/или институције 

одговорне за 

позоришно 

стваралаштво за 

децу 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 4.1.2.2.3.: Интернационализација фестивала позоришних представа за децу ''Крушка'' 

2018 -2025 

Гостовање и учествовање 

позоришта за децу из 

иностранства 

Даље стицање и ширење 

колективног искуства у дечијем 

позоришном стваралаштву 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 

Друга позоришта 

и/или институције 

одговорне за 

позоришно 

стваралаштво за 

децу 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност  4.1.2.2.4. :Претварање фестивала из ревијалног у такмичарски тип 

2019-2020 

Стварање такмичарских 

пропозиција фестивала и 

именовање награде 

Установљење такмичарских 

катергорија, критеријума и 

награда 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 

Друга позоришта 

и/или институције 

одговорне за 

позоришно 

стваралаштво за 
децу 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Специфични циљ 4.1.2.3.: Узајамна сарадња са позориштима за децу на националном, регионалном и међународном нивоу 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институцијекоје 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност 4.1.2.3.1.: Формирање сарадње позоришта за децу на националном нивоу 

2018 -2025 

Најмање 3 узајамна 

гостовања на месечном 

нивоу 

Развој позоришног стваралаштва 

за децу и образовање будуће 

позоришне публике 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 

Друга позоришта 

и/или институције 

одговорне за 

позоришно ствара-

лаштво за децу 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 4.1.2.3.2.:Формирање сарадње позоришта за децу на регионалном нивоу 

2018 -2025 

Најмање 2 узајамна 

гостовања на месечном 

нивоу 

Развој позоришног стваралаштва 

за децу и образовање будуће 

позоришне публике 

Број гледалаца, 

купљене карте 

Крушевачко 

позориште 

Друга позоришта 

и/или институције 

одговорне за 

позоришно 

стваралаштво за 

децу 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 4.1.2.3.3.: Формирање сарадње позоришта за децу на међународном нивоу 

2018 -2025 

Најмање 1 узајамно 

гостовање на месечном 

нивоу 

Развој позоришног стваралаштва 

за децу и образовање будуће 

позоришне публике 

Број 

гледалаца,купље-

не карте 

Крушевачко 

позориште 

Друга позоришта 

и/или институције 

одговорне за 

позоришно ствара-

лаштво за децу 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Специфични циљ 4.1.2.4.: Формирање независне позоришне сцене за децу  

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институцијекоје 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност  4.1.2.4.1.: Отварање новог, адекватног простора за независно дечије позориште 

2018 -2025 

Проналажење и 

прилагођавање простора 

са сценом и осталим 

потребним компонентама 

за позориште 

Растућа потреба и 

заинтересованост код деце да 

похађају позориште 

Извештаји 
Крушевачко 

позориште 
Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Активност 4.1.2.4.2.: Премештање комплетне дечије сцене и активности у нови простор 

2018 -2025 

Оспособљавање новог 

простора за правилно 

функционисање будућих 

садржаја и програма 

Растућа потреба и 

заинтересованост код деце да 

похађају позориште 

Извештај 
Крушевачко 

позориште 
Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

ПOСЕБАН ЦИЉ 4.1.3.: УПОЗНАВАЊЕ СА МАТЕРИЈАЛНИМ И НЕМАТЕРИЈАЛНИМ НАСЛЕЂЕМ 

Специфични циљ 4.1.3.1.:  Организација радионица намених деци  

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

  

Активност 4.1.3.1.1.: Разгледање музејске поставке 

2019-2025 
Повећан бр. посетилаца  

деце у музеју 

Најмање 30 деце на месечном 

нивоу 

Број посетилаца, 

Извештај о 

реализацији 

Народни музеј 

Крушевац 

 

Народни музеј 

Крушевац, школске 

и предшколске 

установе 

 

Средства 

нису 

потребна 

 Активност 4.1.3.1.2.: Предавања на задату месечну тему поставке 

2019- 2025 
Повећање дечијег знања, 

интересовања 

Најмање 30 деце на месечном 

нивоу 

Извештај о 

реализацији 

Народни музеј 

Крушевац 

 

Народни музеј 

Крушевац, школске 

и предшколске 

установе 

 

Средства 

нису 

потребна 

 Активност 4.1.3.1.3.: Упознавање са експонатима (везаним за тему радионице) 

2019- 2025 

Повећање 

интерактивности и 

радозналости код деце 

Најмање 30 деце на месечном 

нивоу 

Извештај о 

реализацији 

Народни музеј 

Крушевац 

 

Народни музеј 

Крушевац, школске 

и предшколске 

установе 

 

Средства 

нису 

потребна 
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Активност 4.1.3.1.4. : Изложбе и презентације дечијих радова  

2019- 2025 

Повећано интересовање 

за учешће у музејским 

програмима 

 

Најмање 30 деце на месечном 

нивоу 

Извештај о 

реализацији 

Народни музеј 

Крушевац 

 

Народни музеј 

Крушевац, школске 

и предшколске 

установе 

Средства 

нису 

потребна 

Посебан  циљ 4.1.4.: ПРУЖАЊЕ ЗАБАВНИХ И ЕДУКАТИВНИХ  САДРЖАЈА ДЕЦИ 

Специфични циљ 4.1.4.1.: ПОВЕЋАЊЕ ЗАБАВНИХ И ЕДУКАТИВНИХ САДРЖАЈА ДЕЦИ 

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

 

Активност 4.1.4.1.1.: Одржавање Традиционалне манифестације БОЖИЋНА ЧЕСНИЦА 

2019-2025

  

Повећано учешће деце и 

посетилаца 
Број посетилаца  

 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

Крушевца  

Тур.организ.града 

Крушевца (ТОК) 

ТОК И Крушевачка 

епархија  
Буџет града  

 

Активност 4.1.4.2.: Одржавање Традиционалне манифестације ВИДОВДАНСКИ ДЕЧИЈИ КАРНЕВАЛ  

2019-2025 

 

Повећано учешће деце и 

посетилаца 
Број посетилаца 

 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

Крушевца 

Тур.организ.града 

Крушевца (ТОК) 

Тур.организ.града 

Крушевца (ТОК) 
Буџет града  

 

Активност 4.1.4.3. : Одржавање Традиционалне манифестације УЛИЦА НОВОГОДИШЊИХ ЧАРОЛИЈА  

2019-2025
  

Повећано учешће деце и 
посетилаца 

Број посетилаца 

 

Извештај о раду 

Туристичке 
организације 

Крушевца 

 

Тур.организ.града 
Крушевца (ТОК) 

Тур.организ.града 

Крушевца (ТОК) И 

КЦК 

Буџет града  
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ОПШТИ ЦИЉ 4.2.: ИНФОРМИСАНОСТ ДЕЦЕ О РАЗЛИЧИТИМ САДРЖАЈИМА НАМЕЊЕНИМ ДЕЦИ 

Посебан  циљ 4.2.1. : ПОВЕЋАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ДЕЦЕ О РАЗЛИЧИТИМ САДРЖАЈИМА НАМЕЊЕНИМ ДЕЦИ 

Специфични циљ 4.2.1.1 ПОВЕЋАНА ВИДЉИВОСТ САДРЖАЈА ЗА ДЕЦУ КРОЗ  РАЗЛИЧИТЕ МЕДИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ КАКО ГРАДСКА ТАКО 

И СЕОСКА ПОДРУЧЈА 

 
Рок 
 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институције које 
учествују 

Потребна 
средства 
(РСД) 

 

Активност 4.2.1.1 .1.: Умрежавање институција која се баве децом и њиховим потребама 

2019 -2020 Умрежене институције Број умрежених институција 

Извештај о 

посећености 

сајтовима и број 

посетилаца 

Град Крушевац 

Град Крушевац, 

школе и друге 

установе 

Буџет града  

Активност 4.2.1.1.2. : Унапређење  web portalа – школска on-line редакција 

2019-2020 

Повезивање и већа 

информисаност ученика 

о садржајим  web portalа 

– школска on-line 

редакција 

Боља информисаност о раду 

школа и ученика 

Број објављених 

текстова и број 

посетилаца 

портала 

Град Крушевац, 

Културни центар 

Крушевац 

Град Крушевац, 

Културни центар 

Крушевац, основне 

школе са територије 

града Крушевца 

Буџет града  

Специфични циљ 4.2.1.2.: Повећање  броја едукативних садржаја за децу  

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

Активност  4.2.1.2.1.: Већа информисаност деце о правилној и корисној употреби друштвених веза 

2019-2025 

Већи број едукативних 

емисија  о правилној 

употреби друштвених 

мрежа 

Већи број информисане деце  Број емисија 
Град Крушевац, 

Медији  
Медији  Буџет града  

Активност 4.2.1.2.2.: Већи број емисија за децу различитог едукативног садржаја 

2019-2025 

Повећана 

заинтересованост деце за 

различите садржаје 

Повећан ниво едукације Број емисија 
Град Крушевац, 

Медији  

Град Крушевац, 

Медији 
Буџет града  
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ОПШТИ ЦИЉ 4.3.: ДОСТУПНОСТИ БАВЉЕЊА ФИЗИЧКОМ КУЛТУРОМ ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

Посебан  циљ 4.3.1.:  ПОБОЉШАЊЕ ДОСТУПНОСТ БАВЉЕЊА ФИЗИЧКОМ КУЛТУРОМ ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

Специфични циљ 4.3.1.1.: Доступност коришћења спортских објеката свој деци  

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

  

Активност 4.3.1.1.1.: Обезбеђење лифта за улаз на затворени базен деце са  инвалидитетом 

2019- 2025 
Повећан бр. корисника 

деце инвалидних лица 
Обезбеђен лифт 

Пратећа 

рачуноводствена 

документација 

СЦ Крушевац Град Крушевац 

 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

  

Активност  4.3.1.1.2.: Обезбеђење хидрауличног лифта за спуштање у базен деце инвалидних лица 

2019- 2025 
Повећан бр. корисника 

деце инвалидних лица 
Обезбеђен  хидраулични лифт 

Пратећа 

рачуноводствена 

документација 

СЦ Крушевац Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

  

Активност 4.3.1.1.3.:   Уградња аутомоатских врата на улазу затворених безена 

2019-2025 
Повећан бр. корисника 

деце инвалидних лица 
Обезбеђена аутоматска врата 

Пратећа 

рачуноводствена 

документација 

СЦ Крушевац Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

 

Активност 4.3.1.1.4. : Прилагиђавање свлачионица и тоалета за децу инвалидна лица 

2019- 2025 
Повећан бр. корисника 

деце инвалидних лица 

Прилагођене свлачионице и 

тоалети 

 

 

 

 

Пратећа 

рачуноводствена 

документација 

 

 

 

СЦ Крушевац Град Крушевац 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 
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Специфични циљ 4.3.1.2.: Увођење програма  вежби намењених деци   

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност 4.3.1.2.1.: Увођење нових програма превентивних корективних вежи намењенх деци  

2019- 2020 

Смањен проценат 

деформитета код деце, за 

сваку годину 10% 

Број деце који је прошао програм  
Број деце који је 

прошао програм 
СЦ Крушевац 

Дом здравља, школе, 

предшколска 

установа 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Активност 4.3.1.2.1.2.: Увођење нових програмских активности –  вежбе за  гојазну децу  

2019-2020  

Смањен проценат гојазне 

деце, за сваку годину 

10% 

Број деце који је прошао програм 
Број деце који је 

прошао програм 
СЦ Крушевац 

Дом здравља , 

школе , 

предшколска 

установа 

Буџет града, 

Министарства, 

Остали извори 

Специфични циљ 4.3.1.3.: Повећан обухват деце која се баве спортом  

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност 4.3.1.3.1.: Упознавање деце са значајем бављења физичким вежбањем и  бављење спортом 

2019-2025 

Већа заинтересованост 

предшколаца и школске 

деце за спортске садржаје 

и физичком културом 

Број обиласка предшколских и 

школских установа  

Извештаји, 

фотографије  

Спортски савез 

града Крушевца, 

Спортске 

организације са 

територије града 

Крушевца 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Спортске 

организације са 

територије града 

Крушевца 

Буџет града 

Активност 4.3.1.3.2.: Укључивање деце  у програме спортских организација  

2019-2025 

Укључење већег броја 

деце у програме 

спортских организација 

намењене деци 

Број деце који се укључио у 

програме спортских организација  

Извештаји, књиге 

чланова 

спортских 

организација  

Спортски савез 

града Крушевца, 

Спортске 

организације са 

територије града 

Крушевца 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Спортске 

организације са 

територије града 

Крушевца 

Буџет града  
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5. ОБЛАСТ : УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА И ПРАВА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Општи циљ 5.1.: УНАПРЕДИТИ ПОЛОЖАЈ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ОМОГУЋИТИ ИМ РАВНОПРАВНО УКЉУЧИВАЊЕ У ДРУШТВО 

Посебан  циљ 5.1.1.: Побољшати положај деце са сметњама у развоју и омогућити им равноправно укључивање у друштво 

Специфични циљ  5.1.1.1.:Стално сензибилисање јавности у локалној заједници о положају и правима деце са сметњама у развоју и њихових родитеља 

старатеља и хранитеља 

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД) 

 

Активност 5.1.1.1.1: Израда и емитовање емисије на локалним медијима  које утичу на упознавања јавности о положају деце са сметњама у развоју и њихових 

родитеља  

2019-2025 Најшира јавност упозната 

и информисана о положају 

и могићностима деце са 

сметњама у развоју 

Број емитованих емисија ИКТ 

Служба за 

информисање 

града Крушевца 

Локални медији-

емисије на сајту и 

чланци у 

локалним 

новинама 

Градска 

управа,ЦСР,Удруж

ења особа са 

инвалидитетом, 

школе и 

предшколске 

установе ,локални 

медији 

ЦСР,Удружења 

особа са 

инвалидитетом, 

школе и 

предшколске 

установе ,локални 

медији 

Буџет града,  

Остали 

извори 

 

Активност   5.1.1.1.2.: Организовати трибине, предавања, округле столове, скупове и посебне радионице за младе од предшколског узраста до завршетка 

основне школе о деци са сметњама у развоју 

 

2019-2025 Превазићи стереотипе и 

предрасуде у најранијем 

добу о деци са сметњама у 

развоју. Деца одрастају у 

особе које прихватају 

различитост, толерантне 

су и солидарне 

 

Број предавања, трибина 

округлих столова, скупова и 

радионица за децу 

Дечије поруке и акције 

Извештаји 

Одељења за 

друштвене 

делатности, 

школа и 

предшколских 

установа 

Градска управа 

родитељи школа, 

Центар за особе са 

инвалидитетом, 

удружења особа са 

инвалидитетом 

Родитељи, школа, 

Центар за особе са 

инвалидитетом, 

Удружења особа са 

инвалидитетом 

Буџет града, 

Остали 

извори 
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Активност  5.1.1.1.3.: Промовисање примера добре праксе појединца и установе 

 

2019-2025 

 

Указивање на добра 

решења  по питању 

положаја  и потреба деце 

са сметњама у развоју 

појединца и установа 

 

Велики број примера добре 

праксе који су промовисани у 

јавности 

 

Извештаји ЦСР, 

удружења особа 

са 

инвалидитетом, 

школа и 

предшколске 

установе 

 

 

Родитељи, 

удружења, школе и 

предшколска 

установа, 

ЦСР 

Удружења, школе и 

предшколска 

установа, 

ЦСР 

Буџет града, 

Остали 

извори 

 

Активност  5.1.1.1.4.:  Анкетирање родитеља о степену задовољства  тренутним стањем положаја деце/ученика са сметњама у развоју 

 

2019-2025 

 

Указивање родитеља о 

свим изазовима са којима 

се суочавају и добијање 

квалитетних,конкретних 

идеја,сугестија, и предлога 

о побољшању квалитета 

функционисања и живота 

деце/ученика  

 

Број обухваћених родитеља 

анкетом 

 

Извештаји о 

анкетирању 

родитеља од 

стране Градске 

управе, ЦСР, 

Центра за особе 

са инвалиди-

тетом,Удружења 

особа са 

инвалидитетом, 

школа и 

предшколска 

установа, Дечији 

диспанзер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи 

 

ЦСР 

Удружења особа са 

инвалидитетом 

 

 

 

Донатори 

Школе, 

предшколска 

установа и 

удружења 

 

Буџет града  
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Специфични циљ 5.1.1.2.: Успоставити систематску евиденцију  и ажурирање базе података о деци са сметњама у развоју на територији града Крушевца 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

 

Активност 5.1.1.2.1.:  Успоставити механизам систематске евиденције и ажурирања података 

 

2019-2020 

 

Формирана јединствена 

интегрисана база података 

која прати дете од 

момента препознавања 

његових потреба до 

укључивања у локалну 

заједницу по принципу 

интеграције 

 

Број регистроване деце са 

сметњама у развоју 

 

Извештаји 

Градске управе, 

Дечијег 

диспанзера, ЦСР, 

Удружења особа 

са 

инвалидитетом, 

предшколске 

установе и школа 

 

 

 

Градска 

управа,Дечији 

динспанзер, ЦСР, 

Дечији динспанзер, 

ЦСР,УГ, школе и 

предшколска 

установа 

Буџет града  

 

Активност  5.1.1.2.2.: Израда евиденције о прегледу доступности свих сервиса и услуга 

 

2019-2020 

 

Израђена евиденција  

 

Евидентиран број услуга и 

сервиса  

 

Извештаји 

Градске управе, 

Дечјег диспанзера 

ЦСР, Удружења 

особа са 

инвалидитетом, 

предшколске 

установе и школа 

 

 

 

 

 

 

 

ЦСР, Удружења 

особа са 

инвалидитетом 

ПИО, Дечији 

диспанзер, школе и 

предшколска 

установа 

 

ЦСР,Удружења, 

Дечији диспанзер, 

школе и 

предшколска 

установа 

 

Средства 

нису 

потребна 
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Активност  5.1.1.2.3.: Израдити Водич кроз институције и услуге за потребе деце са сметњама у развоју и њихових родитеља 

 

2019 -2025 

Издат Водич кроз 

институције и услуге 

Број тиража Водича Извештај Градске 

управе 

Градска управа, 

школе, пред-

школска установа, 

ЦСР, дружња, 

ОЦС 

 

Градска управа, 

школе, предшколска 

установа,ЦСР, 

удружења,УГ 

Буџет града, 

Остали 

извори 

Специфични циљ 5.1.1.3.:Проширивање спектра услуга које град нуди деци са сметњама у развоју и њиховим породицама 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Потребна 

средства 

(РСД 

Активност 5.1.1.3.1.: Бесплатна правна помоћ путем веб странице-блога и отвореног телефона 

 

2019-2025 

 

Побољшано  

правовремено и 

благовремено 

обавештавања родитеља о 

суштинским проблемима 

који се тичу начина 

задовољења одређених 

права и обавеза, потребне 

документације, коме се 

јавити 

 

Отворена веб страница и 

активиран отворени телефон као 

и број позива родитеља за 

потребне информације 

 

Извештаји 

градске управе 

ЦСР, ПИО 

 

ЦСР 

ЦСР, школе, 

предшколска 

установа 

Буџет града  

Активност 5.1.1.3.2.: Формирати Клуб за децу/ученике у којима ће се спроводити и едукација и саветовање родитеља у ШОСО „Веселин Николић“ 

 

2019-2025 

Квалитетно коришћење 

слободног времена 

деце/ученика са сметњама 

у развоју  као и едукација 

родитеља и размена међу-

собних искустава како би 

превазишли проблеме на 

које наилазе у функцио-

нисању породице и васпи-

тавању и развоју детета 

 

 

Изграђен  простор 

Формиран Клуб 

Број укључене деце и њихових 

родитеља у Клуб и 

саветовалиште 

 

Извештаји 

ШОСО „Веселин 

Николић“ 

 

ЦСР,Центар за 

особе са 

инвалидитетом 

школа ШОСО 

„Веселин 

Николић“ 

 

Градска управа 

ЦСР 

УГ 
Буџет града, 

Министар-

ство, Остали 
извори 
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Активност 5.1.1.3.3.: Опремање паркова-игралишта за потребе деце/ученика са сметњама у развију у оквиру постојећих паркова и ШОСО“Веселин Николић” 
2019-2025 Опремљени паркови-

игралишта са адекватним 
и прилагођеним справама 
и реквизитима потребама 
деце/ученика са сметњама 
у развоју у оквиру 
постојећих паркова и 
ШОСО“Веселин Николић 

Свакодневни боравак великог 
броја деце/ученика у парку-
игралишту  

Извештаји 
Градске управе и 
ШОСО“Веселин
Николић 

Родитељи, 
донатори 
запослени у 
ШОСО“Веселин 
Николић 

Градска управа 
ЦСР 
УГ 

Буџет града, 
Министар-
ства, Остали 
извори 

Активност  5.1.1.3.4.: Обезбеђивање бесплатних улазница  и чланских карти  деци/ученицима  са сметњама у развоју за  спортске,културне и рекреативне 

активности 
 
2019-2025 

Деца /ученици укључени 
су у низ спортских, култу-
рних и рекреативних акти-
вности кроз  давања одре-
ђених бесплатних услуга-
карти за базен уз рад 
стручних лица,карти за 
биоскоп, 

 
Број активности које су 
доступне деци/ученицима са 
сметњама у развоју као и број 
деце 

 
Градска управа, 
Спортски 
центар,биоскоп, 
КЦК 

 
Установе у 
култури 
УГ, Спортски савез 
Крушевца 

Удружења, школе, 
предшколска 
установа 

Буџет града 
Остали 
извори 

Активност   5.1.1.3.5.: Уклањање архитектонских баријера на преосталим институцијама и установама 
 
2019-2025 

Изграђене прилазне 
рампе(нпр.лифт за улазак 
на затворене базене као и 
посебна рампа за улазак у 
воду лица са моторичким 
сметњама), гелендери, 
прилагођени тоалети стазе 
и натписи на Брајевом 
писму на институцијама 

 
Број изграђених прилазних 
рампи,посебно обезбеђење 
специјалне рампе за улазак у 
воду за особе са моторичким 
сметњама,прилагођених тоалета 
,гелендера,натписа на Брајевом 
писму 

 
Извештаји 
градске 
управе,ЦСР, 
Центар за особе 
са инвалидитетом 

 
Градска управа 
Јавна предузећа и 
Спортски центар Донатори 

Школе 
Удружења 

Буџет града, 
Министар-
ства, Остали 
извори 

Активност  5.1.1.3.6.: Оформити  услугу-сервис подршке за породице деце са сметњама у развоју помоћ у кући,увођење патронажне службе физикалне 
терапије у кућним условима 
 
2019-2025 

Оформљен сервис 
подршке за породице 
деце/ученика са сметњама 
у развоју у виду помоћи у 
кући нарочито оних који 
живе на сеоском подручју  
у смислу пружања 
конкретних савета и неге у 
конкретним условима у 
којима породица живи 

 
Број породица и 
децепокривених сервисом 
подршке   

 
Извештаји 
служби које су 
под надзором 
Градске управе 

 
ЦСР,Дечији 
диспанзер 

 
Донатори, УГ 
 

 
Буџет града, 
Министар-
ства, Остали 
извори 
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Активност  5.1.1.3.7.: Набавка возила за услуге сервиса подршке породицама 

 
2019-2025 

 
Набављено возило и 
лакше функционисање 
породице 

 
Број реализованих услуга 

 
Извештаји 
служби које се 
под надзором 
Градске управе 

 
Градска управа 
 

Дечији диспанзер 
Градска управа  
ШОСО „Веселин 
Николић“ 
Удружења 

Буџет града, 
Министар-
ства, Остали 
извори 

Активност  5.1.1.3.8.: Организација школског аутобуса на кружним линијама 

2019-2025 Редовно похађање наставе 
деце са сметњама у 
развоју 

Број ученика који се превозе Извештаји 
одељења 
друштвених 
делатности,“Југо-
превоза“ 
Крушевац, школа 

Градска управа Центар за особе са 
инвалидитетом, 
школе, предсколска 
установа 

Буџет града, 
Министар-
ства, Остали 
извори 

 

 

 

 

СКРАЋЕНИЦЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА  

ОД 2019-2025. године: 

 

 

ЛПА - Локални план акције за децу,  

ПЕЦ - Породично едукативни центар,  

УГ- Удружење грађана,  

ПУ- Полицијска управа,  

ПУ- Предшколска установа, 

ЦСУ - Центар за сручно усавршавање,  

ШУ- Школска управа,  

ЦСР - Центар за социјални рад,  

ЗЗЈЗ - Завод за јавно здравље, 

ШОСО - Школа за основно и средње образовање,  

ДЗ - Дом здравља, ОП - Општа болница,  

КЦК - Културни центар Крушевац,  

СЦ - Спортски центар, 

ССГКШ - Спортски савез града Крушевца,  

ПИО - Репулички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,  

УГ - Удружење грађана,  

ТОК - Туристичка организација Крушевац 
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488 
На основу члана 32. тачка 4. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС'', 
бр.129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/18), члана 104. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17), 
члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа ("Сл. гласник РС", бр. 21/18) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца",бр. 8/08, 5/11 и 8 /15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I - Усваја се Елаборат о развоју мреже јавних 

предшкол-ских установа на територији града Крушевца 
за период 2019-2023. године. 

 
II - Ову Одлуку са Елаборатом објавити у 

"Службеном листу града Крушевца". 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

I Број: 022-456/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 

*   *   * 
 

ЕЛАБОРАТ  
 

 О РАЗВОЈУ МРЕЖЕ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНЕ 
 

Уводна реч Градоначелника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градоначелник Јасмина Палуровић  
 
Традиција организоване бриге о деци у Крушевцу 

траје више од 125 година. Она почиње  1891. године 
када је група грађана дубоко свесна значаја друштвеног 
деловања на васпитање младог покољења, исказала 
жељу да отвори Дечију забавну школу. Данас смо 
изградили савремену установу за децу - Предшколску 
установу за децу ,,Ната Вељковић''.  

Ове године Влада Републике Србије донела је 
Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи 
јавних предшколских установа.  

Пре доношења наведеног акта, потребно је да ми 
као локална самоуправа урадимо елаборат који ће 
садржати развојни план мреже израђен на основу 
тренда природног прираштаја деце, као и миграционих 
кретања,за период од 5 година.  На овај начин, желимо 
да нашој деци обезбедимо да расту и развијају се у 
квалитетној васпитно - образовној средини  и да сви 
заједно пратимо њихово напредовање.  

 
             ГРАДОНАЧЕЛНИК  

         Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
1. УВОД   
 
Влада Републике Србије донела је Уредбу о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа. У складу са чланом 104. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања, акт о 
мрежи јавних предшколских установа и јавних 
основних школа доноси скупштина јединице локалне 
самоуправе.   

 Пре доношења наведеног акта, јединица локалне 
самоуправе дужна је да сачини елаборат, који садржи 
развојни план мреже израђен на основу тренда 
природног прираштаја деце, као и миграционих 
кретања,за период од 5 година.  

 
Елаборат садржи податке о:  
1. укупном броју становника, броју и узрасту 

деце, односно ученика на одређеном подручју које је 
дефинисано од стране јединице локалне самоуправе;   

2. специфичностима и величини терена, величини 
насеља, постојању подстандардних насеља, међусобној 
удаљености и саобраћајној повезаности насељених 
места, као и специфичностима брдско-планинских и 
приграничних подручја;  

3. нивоу економског развоја јединице локалне 
самоуправе;  

4. специфичностима локалне традиције, нацио-
нално мешовитим подручјима и подручјима насељеним 
националним мањинама и нивоу развијености установа 
културе и спорта.  

Акт о мрежи јавних предшколских установа 
доноси се на основу следећих критеријума:    

1. једнако право и доступност свих облика 
предшколског васпитања и образовања, без 
дискриминације и сегрегације по било ком основу; 

2. потпуни обухват деце одговарајућег узраста за 
похађање обавезног програма припреме детета пред 
полазак у школу (припремни предшколски програм) 
који траје најмање девет  месеци;  

3. 70% деце обухваћено предшколским 
васпитањем и образовањем, до 2025. године, у складу 
са Националним миленијумским циљевима развоја у 
Републици Србији и другим националним  докумен-
тима и потврђеним међународним конвенцијама;    

4. најмање једна јавна предшколска установа у 
свакој јединици локалне самоуправе;  

5. целисходно формирање васпитних група, у 
складу са законом;  
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6. исказане потребе породица за програмима 
предшколског васпитања и образовања, у различитом 
трајању (у целодневном, полудневном и вишедневном 
трајању) и другим облицима рада и услуга;  

7. уважавање специфичности локалне традиције, 
национално мешовитих подручја и подручја насељених 
националним мањинама, као и њиховог Уставом 
загарантованог права на предшколско васпитање и 
образовање на језику националне мањине.    

Да би се успешно, професионално и објективно 
реализовали захтеви дефинисани Уредбом, Градо-
начелник града Крушевца дана 08.06.2018. године 
именовао је Радну група за израду Елабората и акта о 
мрежи јавних  предшколских установа  на територији 
града Крушевца у саставу:  

 
1. Мирко Јовановић, члан Градског већа града 

Крушевца,  
2. Јелена Милановић, помоћник градоначелника 

за друштвене делатности  
3. Весна Живковић, директор ПУ „Ната Вељковић“  
4. Марија Средојевић, психолог, запослена у  ПУ 

“Ната Вељковић“ Крушевац   
5. Далиборка Живковић, сарадник у ПУ “Ната 

Вељковић“ Крушевац  
6. Светлана Видановић, самостални саветник у 

Одељењу за друштвене делатности градске управе 
града Крушевца.  

 
Задатак Радне групе  био је да: сагледа све 

елементе који су од утицаја на утврђивање мреже 
јавних предшколских установа и прикупи потребне 
податке из матичне службе,месних заједница и других 
служби које воде евиденцију о чињеницама које су од 
утицаја на израду елабората и акта о мрежи за наредних 
пет година, посебно имајући у виду број деце и 
процену тенденције кретања броја деце  у периоду од 5 
година; поштује принципе ефикасности, рационалности 
и ефективности; друге критеријуме предвиђене 
Уредбом  о критеријумима за доношење акта о мрежи 
јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа (,,Сл. гласник РС“, број 21/18) и 
достави Градском већу радни текст  ради утврђивања 
предлога Елабората и Одлуке.  

 
2. ПРОФИЛ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 

2.1.  ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Републике Србије. Захвата најјужнији део панонског 
обода и перипанонске Србије. Границе Крушевца су 
између 43º22'17'' северне географске ширине, 21º9' и 
21º34'8'' источне географске дужине. Град лежи у долини 
Западне Мораве и Расине између планина Копаоник, 
Жељин и Јастребац, на површини од око 75 km².   

По свом географском положају и условима за 
функцију саобраћајног средишта у односу на суседне 
општине, подручје Крушевца је покривено искључиво 
копненим комуникацијама. Углавном друмски 
саобраћај представља саобраћајни систем преко кога се 
подручје Крушевца повезује са осталим окружењем.    

Један од главних саобраћајних коридора Е-75, 
повезује Југоисточну Европу и Западну Европу. Он 
дотиче субрегион Крушевца са североисточне стране. 
Такође, град је повезан са магистралним путем М-5, тј. 
Појате – Крушевац – Краљево, при чему ће се на овом 
потезу, у периоду који предстоји, изградити аутопут 
под називом "Моравски коридор".   

Град Крушевац представља економски, 
административни, културни, здравствени, образовни, 
информативни и спортски центар од значаја за 
Расински округ, чије је седиште. Расински округ 
обухвата град Крушевац и општине Варварин, 
Трстеник, Ћићевац, Александровац и Брус. Највећи део 
насеља се налази на надморској висини од 150 – 165 m.   

Град Крушевац се граничи са општином Варварин на 
северу, са општинама Ражањ и Ћићевац на североистоку, 
са општином Алексинац на истоку, а са општинама 
Трстеник, Александровац и Брус на западу и југозападу.   

На слици 1 су дате границе општине, катастарске 
границе и насеља на територији града Крушевца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 1. Граница општине, катастарске општине и 

насеља на територији града Крушевца 

 
Територија града Крушевца се простире на површи

ни од 854 km², од чега градско са приградским насељим
а обухвата 73,78 km². Удаљеност Крушевца од  

Београда износи 196 km, а од Ниша 80 km (Табела 1)
   
Табела 1. Општи подаци о граду Крушевцу и Расинском округу 

 
Општи подаци  Град 

Крушевац 
Расински 

округ 
 

Површина (km²)   854  2.668  
Број насеља   101 296 

Број градских насеља   1 6 

Број осталих насеља   100  290  
Број катастарских  општина 92 286  
Просечна величина  

катастарске општине (km²)   

8,45 

 

9,01 

 
 

Извор: Републички завод за статистику   
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2.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
 
Број становника Расинског округа, према попису 

из 2011. године, је 241.999 становника, при чему 
128.752 становника чине грађани Крушевца, што 
представља 53,21% становника Расинског округа. 

Процењен број становника града Крушевца 
средином 2014. године износио је 125.853 становника, 
док је према попису из 2002. године град Крушевац 
бројао 131.368 становника. Приметан је тренд смањења 
броја становника на територији Крушевца и то за 4,2% 
у 2014. години у односу на 2002. години. Број 
становника на територији Крушевца, само у периоду од 
три године (у 2014. години у односу на 2011. годину), 
смањио се за 2,26%. 

Просечна старост становништва Крушевца 
повећана је са 41 године у 2002. години на 42,7 година 
у 2011. години, односно на 43 године у 2014. години. 
Према попису из 2011. године просечна старост жена је 
43,9 година и већа је од просечне старости мушкараца 
(41,4 године). 

Учешће становништва старијег од 65 година, 
између последња два пописа, повећано је са 16,88% на 
17,74% док се, у исто време, удео младих до 24 године 
смањио са 28,44% на 25,63%. 

Радни контигент становништва (15-64 година), 
према попису из 2011. године, чини 87.510 становника 
(Табела 2). 

Табела 2. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. 
 

Подаци о становништву 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Број становника у  
Крушевцу   94.827  103.190 118.016 132.972 138.111 131.368 128.752 
Промена броја  
становника у Крушевцу   6.974 8.363 14.862 14.956 5.139 -6.743 -2.616 
Стопа раста броја  
становника у Крушевцу   

7,94 

 
8,82 

 
14,37 

 12,67 3,86 
-4,88 

 -1,99 
Стопа раста броја становника у  
Расинском округу   

6,96 

 
4,44 

 
5,54 

 6,00 
0,59 

 -8,48 -6,72 
Стопа раста броја  
становника у Србији   6,30 8,40 7,90 

7,30 

 
1,20 

 0,90 -5,03 
 

Извор: Републички завод за статистику   
 
3. АНАЛАЗА СТАЊА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  
 
3.1. ИСТОРИЈАТ  
 
Традиција организоване бриге о деци у Крушевцу, 

са повременим прекидима, траје више од 125 година. 
Она почиње од покушаја групе грађана да 1891. године 
отворе Дечију забавну школу, дубоко свесни значаја 
друштвеног деловања на васпитање младог покољења, 
до савремене установе за децу каква је Предшколска 
установа ,,Ната Вељковић''. 

Да је Дечија забавна школа радила и да је са децом 
радио пензиоисани учитељ Сима Симић, сведоче 
забележена сећања савременика тог доба, али не 
постоје подаци до када је радила. 

После I. светског рада у Крушевцу постоје четири 
женска хуманитарна друштва (,,Коло српских сестара'', 
,,Женска подружина'', Друштво,,Кнегиња Милица'', 
Друштво,,Кнегиња Зорка''). Њихова прва и основна 
брига била је помоћ сиромашној деци у одећи и 
исхрани, а затим и васпитање младих девојака и 
младежи уопште. На челу са Наталијом Браловић, која 
је волонтерски обављала дужност прве васпитачице, 
успешно је остварена идеја да општинске власти 
одобре и подрже њихову иницијативу да се у Крушевцу 
отвори прво Забавиште 1928. године.  Крајем 1929. 
године у Крушевац је дошла прва васпитачица, коју је 
послало Министарство просвете, забавиља Љубинка 
Звекић Павлов. Забавиште је радило до пред почетак 
Другог светског рата. 

Прво послератно забавиште отворено је 
1945.године и убрзо прераста у обданиште ,,Закић'' које 
има и јаслену групу, те обухвата децу узраста од 40 
дана до 7 година. Обданиште ,,Закић'' ће од 1945 до 
1965.године бити једина предшколска установа у граду 
за збрињавање деце од јасленог до школског узраста. 

Године 1956.у Пионирском парку у адаптираној и 
опремљеној згради Пионирског дома, почело је да ради 
,,Дечије забавиште'', капацитета 120 деце. У наредне 22 
године постојања ова Установа углавном обухвата децу 
у години пред полазак у школу. 

Све већа запосленост жена и миграција 
становништва из села у град намећу све већу потребу за 
смештајем деце, што доводи до изградње првих 
наменских објеката за целодневни смештај деце. Први 
такав објекат је Дечије обданиште ,,Живка Мићић'', 
изграђен 1963.године, а реконструисан 1988.године. 
Године 1965. изграђен је вртић ,,Радојка Зајић'', који је 
реконструисан 1988.године. Вртић ,,Живка Мићић'', 
вртић ,,Радојка Зајић'' и ,,Дечије забавиште'' у 
Пионирском парку спајају се 1965.године у једну 
установу која носи назив Дечји вртић,,Пчелица''. 

Ова Установа је самостална и самоуправна радна 
организација чија делатност је од посебног друштвеног 
интереса и има социјално-васпитни карактер. За 
управника је постављена Мара Лекић, учитељица. 
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Године 1977.СИЗ за друштвену бригу о децу 
оснива Кухињу, за дечију исхрану ,,Понир'', која 
почиње да ради у Дому,,25.мај'' обезбеђујући исхрану, 
летовање и зимовање за предшколску и 
основношколску децу Општине Крушевац. Кухиња се 
1982. пресељава у новоизграђени економски блок 
капацитета 20000 оброка дневно. 

Потреба за обједињавањем свих функција у 
васпитно-образовном раду, исхрани и рекреацији деце, 
довела је до нове интеграције, те је јануара 1979. године, 
спајањем Дечјег вртића ,,Пчелица'' и Кухиње ,,Пионир'' 
основана Установа за предшколско васпитање, 
образовање и исхрану деце ,,Ната Вељковић''. 

Од 1977. године су у 27 насеља отворена 
забавишта за шестогодишњаке, а мрежа установе се 
убрзано шири. Приметан је већи обухват деце 
предшколским васпитањем и образовањем. Седамде-
сете, осамдесете и деведесете године прошлог века 
карактерише интензиван развој дечије заштите и 
изградња објеката за децу. 

Од 1983. године, као нови облик рада, уведен је 
васпитни рад са децом на дужем болничком лечењу, а од 
септембра 1986. до септембра 2012. године у Установи 
постоји развојна група. Ратне 1999.године је организован 
рад са децом у Програму у ратним условима. 

 
3.2. СТАЊЕ И НИВО РАЗВИЈЕНОСТИ 

ДЕЛАТНОСТИ ПУ,,НАТА ВЕЉКОВИЋ'' 
 
Предшколска установа „Ната Вељковић“ Круше-

вац, основана је 1. јануара 1979. године спајањем 
Дечјег вртића „Пчелица“ и ОУР „Пионир“. 

Основна делатност Установе је васпитање, обра-
зовање, 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 непо-
средним 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, специ-
јализовани, повремени, пригодни и програми пружања 
услуга деци и  породици. 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА „ВРТИЋИ“ у 

свом саставу има: 
- 13 ОБЈЕКАТА – вртића комбинованог типа: 

„Невен“, „Звончић“, „Лабуд“, „Колибри“, „Бисери“, 
„Голуб мира“, „Владо Јурић“, „Наша радост“, „Лепти-
рић“, „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. 
- ЛУТКАРСКУ РАДИОНИЦУ „ПЧЕЛИЦА“, 

бави се педагошко естетским осмишљавањем васпитно-
образовне средине; осмишљава очигледна средства 
потребна за реализацију васпитно-образовног рада, 

приредби и манифестација; израђује мекане играчке за 
потребе вртића и тржишта као и друга средства за 
побољшање услова рада (постељине, радне униформе, 
завесе...) 

- „ДРАМСКУ ИГРАОНИЦУ- ПОЗОРИШТЕ 
ЛУТАКА“, припрема, oрганизује и реализује позориш-
не представе, контакт програме и приредбе. Организује 
драмске игре са децом у свим вртићима у форми 
„Драмске радионице“. Планира и реализује културне и 
јавне манифестације. 

- ОБЈЕКТЕ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ –  
вртић „Јеленко“ у Рибаркој Бањи у којем се током 
године реализују целодневни излети и рекреативни 
боравак деце Објекат у Сутомору није у функцији. 

У Установу, кроз различите програме, годишње 
прође више од 5500 деце. 

Васпитно-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 дистрибуцију 
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 поруџбина 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. 

 
3.3. АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА  

 
Предшколска установа „Ната Вељковић“ своју 

делатност обавља у вртићима и прилагођеним про-
сторима. Наведени просторни капацитети углавном 
задовољавају стандарде у погледу површине и броја 
деце.  

Имајући у виду да је све веће интересовање 
родитеља за упис деце у ПУ “Ната Вељковић“ и да се 
сваке године ради анкета са родитељима о њиховим 
потребама за услугама и програмима које реализује ПУ 
„Ната Вељковић“, постоји континуирана потреба за  
збрињавањем деце. У тренутку сачињавања Годишњег 
плана рада за 2018/2019. годину, у целодневном 
боравку је на чекању 187-оро деце, а у полудневном 
боравку, првенствено у групама ван седишта Установе, 
44-оро. Из тих разлога постоји потреба за изградњом 
једног новог вртића и доградњом два постојећа објекта.  
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Табела 3. Просторни капацитети објеката  
                           ПУ „Ната Вељковић“ 

 

Назив 

објекта 

Капацитет 
Површина  

објекта Бр. 
група 

Бр. 
деце 

Невен 17 400 2200 

Звончић 8 185 1104 

Лабуд 10 225 1081 

Лептирић 9 209 1101 

Лане 3 80 150 

Колибри 7 185 967 

Бисери 9 200 946 

Н.радост 9 210 1122 

Сунце 3 80 150 

Г.мира 8 225 1166 

В.Јурић 3 70 315 

Пчелица 12 280 1520 

Дечји клуб 4  70 305 
Објекат у 
Читлуку 4 52 150  

 
Табела 4 се одоси на прилагођене просторе при 

основним школама 
 
 
Табела 4 просторни капацитети прилагођених 

објеката за потребе ПУ“Ната Вељковић“ 
 

Назив објекта-школе 

за смештај деце у полудневном 

боравку   

Број 

радних  

соба 

Површи-
на про-
стора 
(м2) 

при OШ „Ј. Јовановић Змај“ - 

Мудраковац 

 

2 

 

150  

при OШ „Вук Караџић“ 2 150  

Простор у ОШ „Јован Поповић“' 1 30  

 

у ОШ „Кнез Лазар“-Велики Купци 

1.В. Купци 1 54 

2.Мајдево 3 50 

3. Себечевац 1 25 

4. Ћелије 1 54 

  

у ОШ „Станислав Бинички“ - Јасика 

1. Јасика 1 54 

2. Срње 1 17 

3. Шанац 1 54 

4. Велика Крушевица 1 20 

5. Кукљин 1 50 

 

у ОШ „Брана Павловић“- Коњух 

1. Коњух 1 54 

2. Бела Вода 1 40  

3. Љубава 1 35 

4. Лазаревац 1 30 

5. Каменаре 1 30 

У ОШ „Васа Пелагић“ – Падеж 

1. Крвавица 1 40 

2. Шашиловац 1 20 

3. Падеж 1 16 

4. Глобаре 1 12 

5. Вратаре 1 16 
 
У ОШ „В. Станковић Корчагин“ – В. Шиљеговац 

1. В. Шиљеговац 1 30 

2. Каоник 1 30  

3. Сушица 1 20  

4. Ђунис 1 20  

5. Рибаре 1 30  

6. Гревци 1 20 

7. Беласица 1 38 

8. Велико Крушинце 1 37 
 
у ОШ „Страхиња Поповић“ - Дворане 

1. Дворане 1 20 

2. Модрица 1 20 

3. Здравиње 1 25 

4. Сеземча 1 35 
 
У ОШ „В. Савић Јан“ - Паруновац 

1. Паруновац  1 30 

2. Гаглово 1 36  

3. Мали Шиљеговац 1 20 

4. Текије 1 16 
 
у ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

1. Велико Головоде 1 60 

2. Кобиље 1 20 

3. Станци 1 35 
 
у ОШ „Деспот Стефан“ – Г. Степош 

1. Горњи Степош 1 28 

2. Наупаре 1 32 

3. Јабланица  1 40 

4. Доњи Степош 1 70 
  
у ОШ „Свети Сава“ – Читлук   

1. Глободер 1 47 

2. Мачковац 1 20 
 
у ОШ „Бранко Радичевић“- Бивоље 

1. Бивоље 1 31 

2. Дедина 1 53 

3. Макрешане 1 28 
 
у ОШ „Драгомир Марковић“ 

1. Трмчаре 1 22 

2. Ломница 1 54 

 
у ОШ  „Жабаре“ 

1. Жабаре 1 40 

2. Пепељевац 1 63 

3. Лукавац 1 60 

4. Мешево  50 
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3.4. АНАЛИЗА ОБУХВАТА ДЕЦЕ  
       ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И  
       ОБРАЗОВАЊЕМ 
 
Према подацима Матичне службе Градске управе 

града Крушевца број деце узраста од 6 месеци до 6,5 
година је 6072, која представљају потенцијалне 
кориснике различитих услуга и програма Предшколске 
установе «Ната Вељковић». 

Број рођене деце по годинама почев од 01.03.2012. 
године до 28.02.2018. године приказан је у табели 5 и 
на слици 2. Из наведених подака може да се закључи да 
је значајно опадање броја рођене деце забележено у 
2015/16 години, што ће се одразити на број деце која ће 
похађати припремни предшколски програм (2020/2021)  
а затим и полазак у први разред (2021/2022). 

 

 

Табела 5. Број деце узраста 6 месеци - 6.5 година 

 01.03.2012- 

28.02.2013 

01.03.2013-

28.02.2014. 

01.03.2014-

28.02.2015. 

01.03.2015-

29.02.2016. 

01.03.2016-

28.02.2017. 

01.03.2017-

28.02.2018. 

Крушевац 

 
556 555 511 468 564 

Приградско и 

сеоско подручје 
488 454 444 520 477 

Укупно 1035 1044 1009 955 988 1041 
 
 
 
 

556 555 511 468
564

488 454 444
520 477

1044 1009 955 988 1041

0

200

400

600

800

1000

1200

Крушевац Приградско и сеоскоподручје Укупно

 
 

Слика 2 . Број деце узраста 6 месеци-6.5 година 

 

Према подацима ПУ „Ната Вељковић“ дат је преглед укупне популације деце у односу на 
одређену радну годину, као и обухват те популације програмима предшколског васпитања и 
образовања (Табела 6). 

 

Табела 6:  Број деце на територији града и број деце  обухваћене  предшколским   васпитањем  и 

образовањем (у петогодишњем  периоду) 

Радна година 2013/2014 2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Број деце на територији Града 7182 7199 6625 6999 6744 6072 

Број група у ПУ 158 157 154 147 147 146 

Број уписане деце 3011 2975 3140 3149 3202 3240 

Просечан број деце у групи 22,9 23,06 20,38 21,42 21,78 22,19 

Проценат обухвата ПВО 41,97 43,16 47,39 45,00 47,47 53,36 
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Слика 3. Однос броја деце на територији града и укупно уписане деце у ПУ 
 

 
Из табеле 6 се види да је укупан број деце почев од 

2013/2014 у паду, а да истовремено расте проценат 
обухвата деце различитим програмима предшколског 
васпитања и образовања (Табела 2) 

Сагледавање потреба за збрињавањем деце у цело-
дневном или полудневневном боравку (понуђени про-
грами различите дужине трајања) остварује се непо-
средним увидом у поднесене захтеве родитеља/других 
законских заступника за укључивање детета у 
постојећи систем предшколског васпитања и 
образовања, односно решавањем захтева за отварање 
нових група које подносе родитеља/других законских 
заступника или месне заједнцице. Процена потреба је 
континуирана. 

У априлу 2018. године спроведена је анкета за 
родитеље/друге законске заступнике деце старијих 
васпитних група о избору облика рада за Припремни 
предшколски програм у радној 2018/19. години. 
Највећи број анкетираних родитеља/других законских 
заступника (92%) исказао је потребу за смештајем у 
целодневном боравку.  

Исказане потребе за остваривањем права од општег 
интереса, пре свега рад са децом са сметњама у развоју, са 
децом без родитељског старања, децом на болничком 
лечењу, децом чији су родитељи корисници новчане 
социјалне помоћи, боравак трећег детета су у највећој 
мери, а сходно расположивим ресурсима, задовољене. 

 
Табела 7. Обухват деце предшколским васпитањем и 

образовањем у ПУ ”Ната Вељковић“' у 2018/2019.години 
 

Р. 

бр. 
Облик рада 

Бр.  

група 

Број 

деце 

1. 
Целодневни боравак  
(јаслене групе) 

32 654 

2. 

Целодневни боравак 
(Васпитне групе деце 3 до 
укључивања у програм 
припреме за школу) 

39 
1170 

 

3. 

Целодневни боравак 
(групе ППП у којима су и 
млађа деца) 

22 

626 
(494 деце у 
ППП, 132 

млађе деце) 

5. 

Полудневни облик рада 
(групе ППП у којима су и 
млађа деца) 52 

775 
(541 деце у 

ППП, 
234 млађе 

деце) 

6. 
Група деце на болничком 
лечењу 

 
1 

 
15 

7. 
Програм „Дођите нам  
сви“ 

3 44 

УКУПНО 3284 
 
 
4. ПРЕДЛОГ МРЕЖЕ ВРТИЋА У  
       ПУ ,,НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Предшколска установа „Ната Вељковић“ у 

објектима и просторима које користи у оквиру своје 
делатности развија и остварује  програме предшколског 
васпитања и образовања, и то: 

1. Програм неге и васпитања деце узраста до три 
године, 

2. Програм васпитно-образовног рада са децом 
узраста од три године до укључивања у програм 
припреме за школу, 

3. Припремни предшколски програм, 
4. Васпитно-образовни рад са децом са развојним 

сметњама у редовним групама у предшколској 
установи (инклузија), 

5. Рад са децом на болничком лечењу, 
6. Различити програми и облици у полудневном 

трајању, 
7. Рекреативни боравак и излет деце у вртићу 

,,Јеленко'' у Рибарској Бањи 
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Предшколска установа обавља своју делатност: 
 
1. У Крушевцу: 
 
а) у објектима: 
 
1. "Невен"у Крушевцу, Босанска 21 за подручје 

МЗ "Деспот Стефан Лазаревић", ,,Прва месна 
заједница'', "Центар" и део МЗ "Бивоље". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
шеснаест. 
 

2. "Звончић"у Крушевцу, Јована Дучића бр.7 за 
подручје МЗ "Прва месна заједница" и део МЗ "Деспот 
Стефан Лазаревић" и МЗ "Бивоље". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици у 
полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу истог 
или различитог узраста). Капацитет (број група): осам. 
 

3. "Лабуд" у Крушевцу, Војводе Степе 18 за 
подручје МЗ "Мало Головоде" и део МЗ "Прва месна 
заједница". У вртићу се остварују: програм  неге и 
васпитања деце узраста  од шест месеци до три године 
старости, програм предшколског васпитања и 
образовања деце од три године до  укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (целодневни и полудневни облик рада), 
различити програми и облици у полудневном трајању. 
Организација рада са децом: васпитне групе (које могу 
бити формиране за децу истог или различитог узраста). 
Капацитет (број група): девет . 
 

4. "Пчелица" у Крушевцу, Живорада Пауновића 
10, за подручје МЗ "Прва месна заједница" и МЗ 
"Расадник" . У вртићу се остварују: програм  неге и 
васпитања деце узраста  од шест месеци до три године 
старости, програм предшколског васпитања и 
образовања деце од три године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (целодневни и полудневни облик рада), 
различити програми и облици у полудневном трајању. 
Организација рада са децом: васпитне групе (које могу 
бити формиране за децу истог или различитог узраста). 
Капацитет (број група): дванаест. 
 

5. "Наша радост" у Крушевцу, Слатинска 14 за 
подручје  МЗ Расадник" и део МЗ "Багдала". У вртићу 
се остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  
од шест месеци до три године старости, програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група):девет. 
 

6. "Сунце" у Крушевцу, Слатинска 14 за подручје  
МЗ Расадник" и део МЗ "Багдала". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
три  
 

7. "Лептирић" у Крушевцу, Ћирила и Методија 
5, за подручје МЗ "Веселин Николић" и МЗ "Багдала" . 
У вртићу се остварују: програм  неге и васпитања деце 
узраста  од шест месеци до три године старости, 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
три године до укључивања у програм припреме за 
школу и припремни предшколски програм (целодневни 
и полудневни облик рада), различити програми и 
облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитне групе (које могу бити формиране за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група):девет . 
 

8. „Лане" у Крушевцу, Слатинска 14 за подручје  
МЗ „Расадник“ и део МЗ "Багдала". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
три. 
 

9. "Дечји клуб" у Крушевцу, Обилићева 60 за 
подручје  МЗ ,,Центар'“  ,,Веселн Николић“ и део МЗ 
"Прва месна заједница". У вртићу се остварују: програм  
неге и васпитања деце узраста  од шест месеци до три 
године старости, програм предшколског васпитања и 
образовања деце од три године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (целодневни и полудневни облик рада), 
различити програми и облици у полудневном трајању. 
Организација рада са децом: васпитне групе (које могу 
бити формиране за децу истог или различитог узраста). 
Капацитет (број група): три. 
 

10. "Колибри" у Крушевцу, Нова Балшићева 6,  за 
подручје дела МЗ "Цар Лазар". У вртићу се остварују: 
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програм  неге и васпитања деце узраста  од шест 
месеци до три године старости, програм предшколског 
васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
седам. 
 

11. "Бисери" у Крушевцу, Сликара Миловановића 
2, за подручје дела МЗ "Лазарица" и МЗ "Цар Лазар". У 
вртићу се остварују: програм  неге и васпитања деце 
узраста  од шест месеци до три године старости, 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
три године до  укључивања у програм припреме за 
школу и припремни предшколски програм (целодневни 
и полудневни облик рада), различити програми и 
облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитне групе (које могу бити формиране за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): девет. 
 

12. "Голуб мира" у Крушевцу, Др. Салка 2, за 
подручје МЗ "Уједињене нације" .У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до до укључивања у програм припреме за школу 
и припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
девет. 
 

13. "Владо Јурић" у Крушевцу, Липљанска 7,  за 
подручје МЗ "Пакашница". У вртићу се остварују: 
програм  неге и васпитања деце узраста  од шест 
месеци до три године старости, програм предшколског 
васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): три. 
 

14. У Мудраковцу, ул Блаже Думовића 66,за 
насељено место Мудраковац.У објекту се остварују 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
3 године до укључивања у програм припреме за школу 
и припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): четири. 
 

15. У Читлуку, ул. Ратка Пешића бб,за насељена 
места Читлук, Кошеви и Бегово Брдо. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године  до укључивања у програм 

припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
четири. 
 

б) у објектима школа  - прилагођени простори: 
 
1. У ОШ ,,Вук Караџић“ програм предшколског 

васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): четири. 
 

2. У ОШ ,,Јован Поповић“ програм предшкол-
ског васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

3. У Паруновцу, за насељена места Паруновац, 
Пасјак, Бован и Капиџија у просторијама ОШ 
„Владислав Савић Јан“. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): две. 
 

4. У Гаглову, у просторијама ОШ „Владислав 
Савић Јан“ у издвојеном одељењу у Гаглову.У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 
 

5. У Малом Шиљеговцу, у просторијама ОШ 
„Владислав Савић Јан“ у издвојеном одељењу у  Малом 
Шиљеговцу. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 
 

6. У Текијама, у просторијама ОШ,,Владислав 
Савић Јан", издвојено одељење у селу Текије, за 
насељена места Текије и Добромир. У објекту се 
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остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада),  различити програми и 
облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

7. У Макрешану, у просторијама ОШ ,, Бранко 
Радичевић". У објекту се остварују  програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

8. У Дедини, у објекту ОШ ,, Бранко Радичевић". 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада),  различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 
 

9. У Бивољу, у објекту ОШ ,, Бранко Радичевић". 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада).,  различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): две. 
 

10. У Великом Головоду,у просторијама ОШ         
„Јован Јовановић Змај“. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада),  различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

11. У Кобиљу,у просторијама ОШ,, Јован 
Јовановић Змај,, Крушевац, издвојено одељење у 
Кобиљу. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада),  различити програми и облици у полудневном 
трајању.   Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

12. У Станцима, у просторијама ОШ,,Јован 
Јовановић Змај" издвојено одељење у селу Станци. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 

и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

13. У Глободеру, у просторијама ОШ „Свети 
Сава˝, Читлук-издвојено одељење Глободер, У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 
 

14. У Мачковцу, у просторијама ОШ „Свети 
Сава“ Читлук, у издвојеном одељењу у Мачковцу. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању.   Организација рада 
са децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста).. Капацитет (број 
група): једна. 
 

15. У Великим Купцима, у просторијама ОШ 
„Кнез Лазар“ Велики Купци,за насељена места Велики 
Купци, Штитаре, Гркљане и Мали Купци.  У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 
 

16. У Мајдеву, у просторијама ОШ ,,Кнез Лазар˝, 
Велики Купци, издвојено одељење у Мајдеву. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

17. У Себечевцу, у просторијама ОШ ,,Кнез 
Лазар“ Велики Купци. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
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18. У Ћелијама, у просторијама ОШ ,,Кнез Лазар“ 
Велики Купци издвојено одељење у селу Ћелије. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

19. У Јасици, у објекту ОШ „Станислав Бинички“ 
Јасика, за насељена места Јасика и Гавез. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
две. 
 

20. У Кукљину, у просторијама ОШ „Станислав 
Бинички“ издвојено одељење у Кукљину, У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 
 

21. У Шанцу, у просторијама  ОШ „Станислав 
Бинички“ издвојено одељење у Шанцу. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 
 

22. У Великој Крушевици,у просторијама ОШ 
„Станислав Бинички“, издвојено одељење у Великој 
Крушевици. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 
 

23. У Срњу, у просторијама ОШ „Станислав 
Бинички“, издвојено одељење у Срњу. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада) , различити програми и 
облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 

децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

24. У Каонику,у просторијама ОШ „Велизар 
Станковић Корчагин“, Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у Каонику, за насељена места Каоник и Јошје. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

25. У Сушици, у просторијама ОШ „Велизар 
Станковић Корчагин“, Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у Сушици, за насељена места Сушица, 
Позлата и Црквина. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

26. У Великом Шиљеговцу, у просторијама  ОШ 
“Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, за 
насељена места Велики Шиљеговац и Бојинце. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитне групе (које могу бити формиране за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): две. 
 

27. У Рибару, у просторијама ОШ „Велизар 
Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у Рибару, за насељена места Рибаре, Мало 
Крушинце, Росица, Зубовац, Рибарска Бања и Бољевац. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 
 

28. У Гревцима, у просторијама ОШ ,,Велизар 
Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у селу Гревци, за насељена места Гревци и 
Бољевац. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна 
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29. У Беласици, у просторијама ОШ „Велизар 
Станковић Корчагин“, Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у селу Беласица, за насељена места Беласица, 
Срндаље, Мала Река. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

30. У Великим Крушинцима, у просторијама ОШ 
„Велизар Станковић Корчагин“, издвојено одељење у 
селу Велико Крушинце,за насељена места Велико 
Крушинце и Рлица. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни  предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

31. У Ђунису, у просторијама ОШ “Велизар 
Станковић Корчагин“, Велики Шиљеговац. У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 
 

32. У Крвавици,у просторијама ОШ „Васа 
Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

33. У Падежу,у просторијама ОШ „Васа Пелагић“ 
Падеж. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна  
 

34. У Глобару, у просторијама ОШ „Васа 
Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Глобару. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 

децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

35. У  Шашиловцу, у просторијама ОШ „Васа 
Пелагић“, Падеж. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.   Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

36. У  Вратарима, у просторијама ОШ „Васа 
Пелагић“ Падеж издвојено одељење у селу Вратаре. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

37. У  Љубави, у просторијама ОШ „Брана 
Павловић“ Коњух, издвојено одељење у Љубави. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

38. У Лазаревцу, у просторијама ОШ „Брана 
Павловић“ Коњух, издвојено одељење у Лазаревцу. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста).  Капацитет (број 
група): једна. 
 

39. У Белој Води,у просторијама ОШ „Брана 
Павловић“ Коњух, издвојено одељење у Белој Води. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста).  Капацитет (број 
група): једна. 
 

40. У Каменару, у просторијама ОШ „Брана 
Павловић“ Коњух, у издвојеном одељењу у Каменару. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
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припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 
 

41. У Коњуху, у просторијама ОШ „Брана 
Павловић“. У објекту се остварују програм предшкол-
ског васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

42. У Горњем Степошу, у просторијама ОШ 
„Деспот Стефан“ Горњи Степош. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста).  Капацитет (број група): 
једна. 
 

43. У Јабланици, у просторијама ОШ „Деспот 
Стефан“ Горњи Степош, у издвојеном одељењу у 
Јабланици,за насељена места Јабланица, Шогољ, 
Витановац и Мали Купци. У објекту се остварују 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
3 године до укључивања у програм припреме за школу 
и припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

44. У Наупару, у просторијама ОШ „Деспот 
Стефан“ Горњи Степош, у издвојеном одељењу у  
Наупару. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 
 

45. У Мешеву, у просторијама ОШ „Жабаре“ 
Жабаре, у издвојеном одељењу у Мешеву. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу истог 
или различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

46. У Жабару, у просторијама ОШ „Жабаре“ 
Жабаре. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 

укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 
 

47. У Лукавцу, у просторијама ОШ „Жабаре“ 
Жабаре, у издвојеном одељењу у Лукавцу. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу истог 
или различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

48. У Пепељевцу, у просторијама  ОШ „Жабаре“ 
Жабаре, у издвојеном одељењу у Пепељевцу. У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.   Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста).  Капацитет (број група): 
једна. 
 

49. У Дворану, у просторијама ОШ „Страхиња 
Поповић“ Дворане, за насељена места Дворане, Петина, 
Ловци и Пољаци. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

50. У Сеземчи, у просторијама ОШ „Страхиња 
Поповић“ Дворане,у издвојеном одељењу у Сеземчи. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 
 

51. У Здравињу, у просторијама ОШ „Страхиња 
Поповић“ Дворане, у издвојеном одељењу у Здравињу. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.   Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

52. У  Модрици, у просторијама ОШ „Страхиња 
Поповић“, Дворане издвојено одељење у селу 
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Модрици. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

53. У Трмчару, у просторијама  ОШ „Драгомир 
Марковић“ Крушевац, у издвојеном одељењу у 
Трмчару. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
 

54. У  Ломници, у просторијама ОШ „Драгомир 
Марковић“, издвојено одељење у Ломници. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и образовања 
деце од 3 године до укључивања у програм припреме за 
школу и припремни предшколски програм (полудневни 
облик рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или различитог 
узраста). Капацитет (број група): једна. 

Припадност група матичним вртићима у 
насељеним местима Мудраковац и Читлук, као и група 
у прилагођеним просторима у објектима школа, 
утврђује се Годишњим планом рада Установе . 

Исхрану деце у облицима рада из ове Одлуке 
организује и спроводи кухиња "Пионир"  Установе 
"Ната Вељковић". 

Различити облици и програми васпитно-
образовног рада из члана 18. Закона о предшколском 
васпитању и образовању одвијаће се у полудневном 
трајању у седишту и ван седишта Установе, у складу са 
Годишњим планом рада Установе. 

Услуге породици и деци остварују се кроз 
Саветовалиште за родитеље/друге законске заступнике 
и рад  „Луткарске радионице“. 

Васпитно-образовни рад са децом на болничком 
лечењу организује се у посебној просторији на Дечјем 
одељењу Опште болнице Крушевац. 

Предшколска установа ће Годишњим планом рада 
и Предшколским програмом  утврђивати број група, 
врсте и број сати програма које ће реализовати у 
школској години, у складу са Законом, прописаним 
критеријумима, потребама деце и родитеља/или других 
законских заступника и финансијским могућностима 
града Крушевца. 

 
1. ЗАКЉУЧАК 
 
Полазећи од анализе постојећег стања у 

предшколском васпитању и образовању на територији 
града Крушевца, Акционог плана развоја образовања у 
Републици Србији до 2020. године, потреба родитеља и 
деце, као и могућности локалне самоуправе, у периоду 
до 2023 године планира се следеће: 

1. Повећање обухвата предшколским васпитањем 
и образовањем све деце узраста од 3 године до 
укључивања у програм припреме за полазак у школу, 
кроз: 

 набавку два комби возила за превоз деце 
предшколског узраста на сеоском подручју, 

 подстицање породица из осетљивих група да 
укључе децу раног узраста у систем предшколског 
васпитања и образовања 

 понуду бесплатних различитих програма и 
облика рада у складу са испитаним потребама деце и 
породице. 

 
2. Побољшање квалитета средине за учење и 

развој деце предшколског узраста, кроз: 
 изградњу објекта - вртића на градском 

подручју, 
 преуређење слободног простора локалне 

заједнице за потребе смештаја деце  предшколског 
узраста за целодневни и полудневни боравак у ПУ 

 доградњу два вртића . 
 
3. Унапређивање квалитета сарадње са 

институцијама у локалној заједници ради пружања 
квалитетније подршке деци и породици, кроз 

 отварање Центра за рани развој 
 организацију Рода фестивала 
 
Све наведене мере и активности саставни су део 

Локалног плана акције за децу града Крушевца за 
период 2019-2023 године и радиће се на њиховој 
имплементацији, у складу са годишњим планом 
активности на имплементацији Локалног плана акције 
за децу града Крушевца. 

Годишњим планом рада ПУ “Ната Вељковић“ 
Крушевац за сваку радну годину, планираће се мере и 
активности, са потребним финансијским средствима за 
спровођење циљева дефинисаних Елаборатом. 

 
2. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ  

             РАСПРАВИ 
 
Јавна расправа о Нацрту Елабората о развоју 

мреже јавних предшколских установа на територији 
града Крушевца за период од 2019-2023 године, 
одржана је кроз отворени састанак Радне групе  и 
представника ПУ,,Ната Вељковић“, начелника 
Школске управе Асковић Зорана, дана 30.11.2018. 
године, у 13 сати, у просторијама Расинског управно 
округа. Јавној презентацији присуствовали су чланови 
Радне групе за израду Елабората и акта о мрежи  јавних 
предшколских установа на територији града Крушевца 
за период 2019-2023 године, чланови Радне групе за 
израду Елабората о развоју мреже јавних основних 
школа на територији града Крушевца и то: Мирко 
Јовановић градски већник, др Јелена Милановић, проф. 
Пољопривредног факултета у Крушевцу, Светлана 
Видановић, самостални саветник у Одељењу за 
друштвене делатности градске управе града Крушевца, 
као чланови обе Радне групе, као и Весна Живковић, 
директор ПУ “Ната Вељковић“, Марија Средојевић, 
психолог, запослена у ПУ „Ната Вељковић“ и 
Далиборка Живковић, сарадник у ПУ „Ната Вељковић“ 



                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                             26.12.2018.                    

 

98 

као чланови Радне групе за израду Елабората и акта о 
мрежи јавних предшколских установа; Драгана 
Иванковић, директор ош,,Бранко Радичевић, Саша 
Јевтић, директор ОШ ,,Драгомир Марковић“, Весна 
Миленковић, в.д. директор ОШ „Страхиња Поповић“ 
Дворане, Драгомир Алексић, директор ОШ ,,Вук 
Караџић“ Крушевац, Драган Игњатовић в.д. директор 
ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ Велики 
Шиљеговац, као чланови Радне групе за израду 
Елабората и акта о мрежи јавних основних школа на 
територији града Крушевца за период од 2019-2026 
године. Састанку су присуствовали и директори 
основних школа са територије града Крушевца: Радош 
Стефановић, дир. ОШ „Свети Сава“ Читлук; Иван 
Илић, дир. ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац; 
Вуко Влаховић, дир. ОШ „Васа Пелагић“ Падеж; 
Снежана Алексић, дир. ОШ „Брана Павловић“ Коњух; 
Јелена Ивановић, дир. ОШ „Нада Поповић“ Крушевац; 
Владан Крпић, дир. ОШ „Кнез Лазар“ Велики Купци; 
Иван Пелаић, в.д.директор ОШ ,,Станислав Бинички,, 
Јасика; Јасна Живковић Брајовић, дир. ОШ ,,Јован 
Јовановић Змај“ Крушевац; Снежана Стефановић 
Милановић, дир. ОШ „Јован Поповић“ Крушевац; 
Весна Митровић, дир. ОШ ,,Жабаре“ Жабаре. 

Нацрт Елабората је био доступан грађанима на 
сајту града www.krusevac.rs у периоду од 10.12.-
14.12.2018. године и грађани су у овом периоду били у 
прилици да се упознају са Нацртом Елабората и 
Нацртом Одлуке о мрежи јавних предшколских 
установа на територији града Крушевца  и доставе своје 
предлоге, примедбе и коментаре. 

У току трајања јавне расправе, осим позитивних 
коментара, није било предлога и примедби на нацрт акта. 

   
                     Радна група за израду Елабората и акта 

                     о мрежи јавних предшколских установа 
Мирко Јовановић,с.р. 
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На основу члана 12. Закона о туризму ("Сл. 

гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11- др. закон, 93/12 и 
84/15) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца",  бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА   

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2019-2024. 
 

I  - Усваја се Програм развоја туризма града 
Крушевца за период 2019-2024. година. 

 
II - Ову Одлуку са Програмом објавити у 

"Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-453/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

*   *   * 

ПРОГРАМ  

 
РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРУШЕВЦА 

ЗА ПЕРИОД 2019-2024. 
 
УВОД 
 
Град Крушевац представља економски, 

административни, културни, здравствени, образовни, 
информативни и спортски центар од значаја за 
Расински округ, чије је седиште. Категорисан као 
туристичко место друге категорије са свим потребним 
предусловима да постане изузетно атрактивна 
туристичка дестинација. Поред града Крушевца, 
Расински округ обухвата и општине Варварин, 
Трстеник, Ћићевац, Александровац и Брус. 

Програм развоја туризма града Крушевца за 
период 2019-2024. је припремљен у складу са Законом 
о туризму и усаглашен са усвојеном Стратегијом 
развоја туризма Републике Србије за период 2016 - 
2025. Програм пружа конкретне предлоге и смернице 
актерима туристичке привреде на подручју града 
Крушевца како би се унапредиле активности у домену 
туризма, подигла конкурентност туристичке привреде и 
обезбедила видљивост града Крушевца на туристичкој 
мапи Србије. 

Основни циљеви Програма су: 
- Одрживи економски и еколошки развој туризма 

у граду Крушевцу; 
- Јачање конкурентности туристичке привреде и 

са њом повезаних делатности на домаћем, регионалном 
и међународном тржишту;  

- Повећање удела сектора туризма у бруто 
домаћем производу града Крушевца; 

- Повећање броја запослених у сектору туризма 
и његовог учешћа у структури укупног броја 
запослених у граду Крушевцу. 

- Стварање имиџа града Крушевца као привлачне 
и конкурентне туристичке дестинације. 

Посебна пажња биће усмерена ка дугорочној 
заштити природних и културних ресурса у функцији 
туризма. 

 
1. ИЗРАДА ПРОГРАМА 
 
1.1. Приступ и методологија рада 

За потребе израде Програма развоја туризма града 
Крушевца за период 2019 -2024. донета је Одлука о 
приступању изради Програма развоја туризма града 
Крушевца за период 2019 - 2024. године од стране 
Градског већа и формирана је Комисијa од шест 
чланова са задатком да изради Нацрт програма развоја 
туризма града Крушевца за период 2019 - 2024. године, 
као и да спроведе јавну расправу о Нацрту документа и 
достави га, заједно са Извештајем о спроведеној јавној 
расправи, Градском већу на усвајање. Од стране 
Комисије формирана су четири радна тима у циљу 
детаљније обраде области битних за развој туризма. 
Радни тимови су образовани за следеће области: 
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1. Развој града Крушевца као туристичке дестинације 
и развој туризма са историјско-верским наслеђем 

2. Развој спортско-рекреативног и здравственог 
туризма 

3. Туристичка инфраструктура и јачање амбијента 
за инвестиције 

4. Заштита животне средине и водоснабдевање 
 
Структура Програма развоја туризма града Крушевца 

за период 2019 - 2024. заснива се на анализама  и 
предлозима Комисије и чланова радних тимова 
именованих од стране Градског већа, уз обављене бројне 
консултације са стручњацима и укључена мишљења 
удружења и организација, локалних влaсти и појединаца 
из академског, пословног и невладиног сектора. Програм 
се базира на анализи унутрашњег и спољашњег 
окружења, укључујући и најновије  глобалне трендове у 
развоју туризма, и обухвата анализу постојећег стања и 
досадашњег степена развоја туризма, упоредну анализу 
туризма конкурентских земаља, анализу предности и 
недостатака туризма, избор приоритетних туристичких 
производа, предлог приоритетних туристичких локација и 
предлог пројеката који су у функцији развоја туризма. 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
2.1. Општи и демографски подаци о граду 

Крушевцу 
 
Процењен број становника града Крушевца 

средином 2014. године износио је 125.853 становника, 
док је према попису из 2002. године град Крушевац 
бројао 131.368 становника. Приметан је тренд смањења 
броја становника на територији Крушевца и то за 4,2% 
у 2014. години у односу на 2002. годину. 

Просечна старост становништва Крушевца 
повећана је са 41 године у 2002. години на 42,7 година 
у 2011. години, односно на 43 године у 2014. години.  

Учешће становништва старијег од 65 година, 
између последња два пописа, 2002. и 2011. године, 
повећано је са 16,88% на 17,74% док се, у исто време, 
удео младих до 24 године смањио са 28,44% на 25,63%. 

Радни контигент становништва (15-64 година), 
према попису из 2011. године, чини 87.510 становника. 

 

 
Табела 1. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. 

 

 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број становника у Крушевцу 94.827 103.190 118.016 132.972 138.111 131.368 128.752 

Промена броја становника у 
Крушевцу 6.974 8.363 14.862 14.956 5.139 -6.743 -2.616 

Стопа раста броја становника у 
Крушевцу 7,94 8,82 14,37 12,67 3,86 -4,88 -1,99 

Стопа раста броја становника у 
Расинском округу 6,96 4,44 5,54 6,00 0,59 -8,48 -6,72 

Стопа раста броја становника у 
Србији 6,30 8,40 7,90 7,30 1,20 0,90 -5,03 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

Табела 2. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу, попис 2011. године 
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 у 110.346 3.536 13.450 24.596 51.868 6.621 9.929 346 

м 53.343 504 4.690 11.934 27.688 3.463 4.925 139 

ж 57.003 3.032 8.760 12.662 24.180 3.158 5.004 207 

Р
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у 209.127 8.091 32.105 50.012 92.121 11.191 14.842 765 

м 102.094 1.132 12.386 24.840 49.930 6.008 7.479 319 

ж 107.033 6.959 19.719 25.172 42.191 5.183 7.363 446 

Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 3. Становништво према старосним групама и полу, 2013. и 2014. године у Крушевцу 

 

Старосне групе                                         
2013 2014 

женско мушко  женско мушко 

Деца старости до 6 година (предшколски 
узраст)  

3.740 4.070 3.660 3.996 

Деца старости 7-14 година 
(узраст основне школе)  

4.979 5.255 4.925 5.209 

Становништво старости 15-18 година 
(узраст средње школе)  

2.632 2.863 2.584 2.787 

Деца (0-17 година)  10.672 11.457 10.494 11.250 

Млади (15-29 година)  10.450 11.239 10.198 10.964 

Радни контингент становништва  
(15-64 година)  

42.874 42.500 42.171 41.788 

Укупан број становника  64.900 62.000 64.381 61.472 

     Извор: Витална статистика, РЗС, Девинфо база података 

 
 
 

2.2. Положај, макроекономско окружење и природне  
каратеристике 

 

Крушевац и околина заузимају централни део 

Балканског полуострва, где се спајају велике геолошке 

формације (карпатски, динарски, српско-македонски и 

родопски масиви), што је детерминисало разноликост 

геолошке подлоге, а тиме и разноврсност у биљном и 

животињском свету. Овај простор обухвата крушевачку 

котлину, која представља композитну долину Западне 

Мораве. Простире се између Левча и Темнића на 

северу, Жупе, Копаоника и Јастрепца на југу, 

краљевачке котлине и ибарске долине на западу. Ово је 

условило да територију града карактерише брдско 

подручје са мањим низијским простором у долинама 

река. Заправо, непосредно окружење Крушевца чине 

планински масиви: Копаоника, Гоча и Жељина са 

запада, а са југа Велики и Мали Јастребац. Северним 

делом доминирају Гледићке планине и Јухор, источно и 

североисточно простиру се Мојсињске планине. 

Западна и Јужна Морава са Расином чине највеће 

водене токове овог подручја. 

Крушевац се у писаним документима први пут 

помиње 1371. године, а непосредно после тога постаје 

престоница средњовековне српске државе. Развој 

Крушевца, у периоду од преко 600 година, прошао је 

кроз више фаза и до данашњих дана град је више пута 

рушен и обнављан. Користећи природне одлике, 

географски положај, саобраћајне и привредне услове 

развоја, прерастао је у значајан индустријски, 

административни, информациони, образовни, здрав-

ствени, културни и спортски центар Србије. 

Град Крушевац се граничи са општином Варварин на 

северу, са општинама Ражањ и Ћићевац на североистоку, 

са општином Алексинац на истоку, а са општинама 

Трстеник, Александровац и Брус на западу и југозападу.  

Конфигурација терена омогућила је да кроз 

Крушевац пролазе државни путеви I Б, II А и II Б реда, 

као и општински путеви. Најважнији правац је I Б ред 

бр. 23 (Појате – Крушевац – Краљево) који Крушевац 

повезује са аутопутем Београд – Ниш, при чему се на 

овом потезу предвиђа изградња аутопута у 2019. 

години, под називом "Моравски коридор". 

Један од главних саобраћајних коридора Е-75, који 

повезује Југоисточну са Западном Европом, дотиче 

субрегион Крушевца са североисточне стране.  

Територија града Крушевца се простире на 

површини од 854 km², од чега градско са приградским 

насељима обухвата 73,78 km². Највећи део насеља 

налази се на надморској висини од 150-165 m. 

Удаљеност Крушевца од Београда износи 196 km, а од 

Ниша 80 km. 
 
Табела 4. Општи подаци о граду Крушевцу и 

Расинском округу 
 

  
Град  

Крушевац 
 

Расински 
округ 

Површина (km²) 854 2.668 

Број насеља 101 296 

Број градских насеља 1 6 

Број осталих насеља 100 290 

Број катастарских општина 92 286 

Просечна величина 
катастарске општине (km²) 

8,45 9,01 

     Извор: Републички завод за статистику 
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2.3. Земљиште 

 

На подручју града Крушевца заступљен је прави 

мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 

специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, 

геоморфолошких, хидролошких, климатских и 

биогеографских), који су ставили свој печат на изглед, 

особине, производне и потенцијалне вредности 

земљишта.  

Основни типови који су се на тај начин формирали 

могу се према најновијим истраживањима сврстати у 

следеће категорије: плодна, средње и слабо плодна и 

неплодна земљишта.   

Пољопривредно земљиште простире се 

наповршини од 34.977 hа (оранице и баште – 22.317 hа, 

воћњаци – 1.831 hа, 1.956 hа, ливаде и пашњаци – 5.185 

hа, остало – 3.688 hа). Обрадиве површине се из године 

у годину смањују због изградње и проширења објеката 

инфраструктуре, индустријских и других објеката на 

пољопривредном земљишту. 

 

2.4. Шуме 

 

На територији Града Крушевца шумама је у 

државној и приватној својини обухваћено 25.965,42 ha. 

Шуме у државној својини налазе се у северном 

делу планине Јастребац и чине компактни и целовит 

шумски масив, а незнатни део је расут у виду мањих 

фрагмената. Наведеним шумским подручјем газдује ЈП 

„Србија шуме“, шумско газдинство „Расина“ 

Крушевац. Најзаступљенијa врстa je: буква (Fagus 

moesiaca) са 67% учешћа  

Шуме у приватној својини налазе се дисперзно на 

осталом подручју (осим у равничарском делу), 

претежно у облику мањих шума и шумарака. Шуме у 

приватној својини, углавном појединачне, налазе се у 

централном и источном делу, а незнатно обједињене у 

северном и североисточном делу. Према врсти дрвећа 

преовлађују храстови цер (Quercus ceris) и сладун 

(Qurcus farnetto) и багрем (Robinia pseudoacacia). Према 

степену обраслости преовлађују изданачке шуме 

којима је захваћено 9.205 ha (71%), што указује на 

непланско искоришћавање шума. 

 

2.5. Минералне сировине 

 

Металних сировина на територији Крушевца нема. 

Од неметала постоје налазишта вулканског туфа код 

села Јабланица, налазиште глине у Дедини које се 

налази у фази експлоатације, налазишта кварцног песка 

евидентирана у Малом Шиљеговцу и Здравињу.  

Најраспрострањенија су налазишта грађевинског 

материјала. Дуж Западне Мораве и Расине налази се 

велики број шљункара. Шљунaк је доброг квалитета, а 

резервe се обнављају сваке године.  

 

 

 

2.6. Хидролошки и хидрогеолошки ресурси 

 

Подручје града Крушевца се одликује веома 

густом мрежом водотокова и то нарочито у брдској и 

брдско-планинској зони. Окосницу хидрографске 

мреже чини део слива Западне Мораве, тако да највећи 

број река са посматране територије припада овом 

сливу. Мањи део овог подручја даје један део својих 

токова сливу Јужне Мораве и Велике Мораве. 

Расина је десна притока Западне Мораве и има више 

притока. У оквиру слива Расине је 26 мањих сливова, 

чија је укупна дужина са Расином 603 км.  

На Расини је изграђена вештачка акумулација 

Ћелије (51.000.000 m3 воде), као иригационо 

извориште, али је касније добило намену изворишта 

регионалног система водоснабдевања која постаје 

примарна намена језера. 

Поред Западно-моравског и расинског слива јасно 

се издваја слив Рибарске реке. Рибарска река са својим 

притокама припада Јужно-моравском сливном подручју.  

Реке на подручју града Крушевца имају одлике 

бујичарских токова, нарочито у крајевима са израженом 

ерозијом (слив Расине). 

Територија Крушевца обилује изворима минерал-

них, термоминералних и термалних вода, што пружа 

велике могућности за њихово коришћење, што чини 

основ за развој терапијских, туристичких и спортско 

рекреативних објеката.  

Постоје истражена балнеолошка својства за 11 

минералних извора. 

Пример је Рибарска Бања, која се у погледу 

коришћења ових вода сврстава у ред водећих наших 

бања. Појава термалних вода је од значаја, не само са 

здравственог аспекта, већ и због могућности њиховог 

коришћења као облика геотермалне енергије. 
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2.7. Биодиверзитет 
 
Град Крушевац обилује великим богатством и 

разноврсношћу биљног и животињског света 
Говорећи са аспекта значаја биодиверзитета, треба 

рећи да се у нашем граду налазе врло специфична 
подручја која су од државног значаја. Ту се пре свега 
мисли на резерват беле брезе ''Прокоп'' који се налази 
на Јастепцу. 

Флористички састав шумских и ливадских 
заједница Јастрепца обилује ретким и ендемичним 
биљкама, а међу њима се налазе и врсте од 
међународног значаја. Једна од њих је и планински 
јавор (Acer heldreichii) реликтна врста која се налази на 
неколико локалитета у добро очуваном стању.  
 

       Јастребац се одликује обилном листопадном и 
четинарском шумом. По лепоти се издвајају резерват 
белих бреза, али и бројни водени токови, извори и 
потоци. У околним речицама и потоцима могу се наћи 
речни ракови и слободна пастрмка, што је знак 
изузетно чисте воде. За оне који воле природну храну, 
Јастребац обилује мноштвом самониклог јестивог 
биља: сремуша, коприве, маслачка, дивљих јагода, 
јабука и крушака, разних врста јестивих гљива... које 
је уз добру припрему, изузетно здрава храна. 
У подножју Јастрепца налазе се бројни лековити 
минерални извори, Рибарска Бања са савременим 
рехабилитационим центром, Ломничка „кисела вода“, 
Беловодски кисељаци и др. 

 
 

Јастребац је одувек био богат разноврсном дивљачи. На основу Закона о лову из 1966. године усвојена је 

ловно-привредна основа ловишта „Велики Јастребац-Расина“, који заузима северозападни део планинског масива 

Великог Јастрепца. Цела површина од 30.607 hа налази се под непосредним надзором шумских управа Крушевац, 

Блаце и Алексинац. 

Данас на Јастрепцу постоји модерно уређено, ограђено ловиште, површине 400 hа насељено европским 

јеленом (Cervus elaphus) и дивљим свињама (Sus crofa), које перспективно обезбеђује развој ловног туризма. Поред 

ових врста у ловишту има и зечева (Lepus europaeus), јазаваца (Meles meles), куна (Martes martes) и других 

животиња. 

Број дивљачи, природни услови и постојећи објекти пружају могућности за интензиван развој ловног туризма. 

Река и језеро на Јастрепцу богати су рибом, пре свега речном пастрмком (Salmotrutta fario). Примењују се 

адекватне мере порибљавања и строг режим заштите. 

До сада је за флору Ћелијског језера публиковано 134 таксона васкуларних биљака, а са истраживањима 

Завода за заштиту природе утврђено је 278 биљних таксона, што свакако није и коначан број. Овде треба истаћи у 

Србији ретку врсту (Anemone blanda), која ће бити увршћена у Црвену књигу флоре Србије. 

На ужем подручју Ћелијског језера евидентирано је 117 врста птица, од чега су 32 врсте везане за водена 

станишта. Посебно треба истаћи врсту кудрави пешкан (Pelecanus crispus), која се налази на Светској црвеној 

листи. Две врсте из орнитофауне Ћелијског језера се налазе на Европској црвеној листи. То су патка црнка (Aythya 

nuroca) и муљача (Limosa limosa). На списку фауне птица Ћелијског језера налази се 59 врста које су заштићене 

као природне реткости. Једну од највећих орнитолошких вредности Ћелијског језера представља колонија сиве 

чапље (Ardea cinerea). 

Фауну сисара језера Ћелије, према досадашњим сазнањима, чини укупно 31 врста. 
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3. САОБРАЋАЈ 
 
 3.1. Одржива урбана мобилност – туристички потенцијал 
             (Извор: План одрживе урбане мобилности 2017 – 2030) 

 

 

План одрживе урбане мобилности града Крушевца 2017-2030 је 

усвојен на Скупштини Града дана 27.11.2017. године. Крушевац је тако 

постао први град у Србији, који је донео овај стратешки документ, 

којим се планира развој града са еколошки прихватљивим начином 

транспорта робе и кретања људи, са стављањем у први план потребе 

својих грађана. Урбана мобилност пре свега потенцира коришћење 

одрживих начина транспорта – пешачење, бициклизам и коришћење 

јавног превоза и промишљено планирање града, како би се ови видови 

транспорта несметано и функционално одвијали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.1. Пешачки туризам  

Европска пешачка асоцијација одобрила је у октобру 2009. 

године да два европска пешачка коридора прођу преко наше 

земље. То су путеви Е4 и Е7, с тим што први иде источном, 

а други западном Србијом. Тим коридорима крећу се и 

туристи и планинари, који желе да на тај начин упознају 

нове крајеве, а одређене раздаљине могу да пређу у 

континуитету или са прекидима у различитим терминима. 

Пешачки путеви кроз Србију почињу на граници са 

Мађарском, а завршавају се на граници са Бугарском. 

Пешачки коридор Е7, који почиње на Канарским острвима у 

Атлантику, па се преко Медитерана, Андоре и Француске, 

протеже дуж италијанског језера Гарда и јужне Мађарске, 

једним својим делом пролази преко Јастрепца, на 

територији града Крушевца.  

 

Траса европских пешачких путева Е4 и Е7 кроз Србију 
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У Европи постоји пет милиона туриста пешака, а у Србији 

остоји 17.000 планинара, али пешачењем се не баве само 

планинари, него и туристи заинтересовани за културу, уметност и 

упознавање нових крајева, што је за Крушевац права прилика да се 

укључи у нове туристичке токове. Туристе-пешаке прати 

репутација да имају изузетно развијену свест о очувању животне 

средине.  

 

 

 
Град  Крушевац својом величином и конфигурацијом терена 

идеалан је за развој пешачког саобраћаја за свакодневне потребе, с 

обзиром да је унутар времена од 10 до 15 минута доступна већина 

услуга и главне интересне зоне. За савладавање кратких 

удаљености (до 10 минута хода) пешачење представља најбољи 

избор одрживог саобраћаја, а свакодневно пешачење има и 

позитиван утицај на здравље.  

Тргови града Крушевца одувек су представљали место окупљања, 

дружења и извођења разних манифестација. Оживљавање тргова 

може се реализовати кроз увођење садржаја за популаризацију 

пешачења у виду атрактивног урбаног мобилијара, интернет зона, 

инфо зона и сл., као и организовање културно-уметничких и 

других догађања. Уређење инфраструктуре, обнова фасада, 

садржаји у приземљу објекта, као и јавно осветљење доприносе 

атрактивности урбаног простора, које утиче на побољшање услова 

живота локалног становништва и привлачење већег броја туриста. 
 

3.1.2.Бициклистички туризам 

 

Град Крушевац је својом величином и теренском конфигурацијом 

идеалан за развој бициклистичког саобраћаја за свакодневне 

потребе, с обзиром да је већина услуга и главних интересних 

тачака града доступна у интервалу од 10 до 15 минута вожње 

бициклом. Како би се повећао ниво услуге у бициклистичком 

саобраћају, потребно је осигурати додатне бициклистичке садржаје 

(изнајмљивање јавних бицикала, е-бицикле, сервиси за поправку 

итд.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мрежа европских, бициклистичких путева („EuroVelo“) до 

сада обухвата 15 траса, које се пружају преко целе Европе. Ове руте се могу користити и за бициклистички 

туризам, али и за свакодневна путовања грађана. Рута „ЕуроВело 11- Источноевропска рута“, која повезује 

Нордкап у Норвешкој на северу и Атину на југу Грчке, пролази и кроз Финску, Естонију, Летонију, Литванију, 

Пољску, Словачку, Мађарску, Србију и Македонију. На овој траси се налази 6 главних градова (Хелсинки, 

Вилнијус, Варшава, Београд, Скопље и Атина), а деоница која се протеже кроз Србију, пролази и кроз Крушевац.  

 

Омиљене планинарске маршруте су до 

„Беле Стене“ (1257m), „Страцимира“ 

(1390m), „Мазнице“ (1140m), као и 

излети до „Мајорове чесме”, чесме „Две 

сестрице”, старе цркве Св. Петке, 

”Долине бреза”, средњовековног 

утврђења „Градац”... 
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Ова бициклистичка рута повезује на насељена места између 

Трстеника, Крушевца, Крушевца, Блаца Проку-пља и Ниша, 

могла би се би се користити како за кретање туриста, тако и 

локалног становништва.  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
3.1.3. Јавни превоз 
 
Јавни превоз путника на градском подручју Крушевца је организован као комбинација приградског и 

градског превоза, који се међусобно допуњују. Просторна распрострањеност линија градског превоза пратила 
је развој града, тако да су сва насеља покривена услугом јавног превоза. Мрежа линија градског превоза 
пролази кроз центар града, који представља најзначајнију интересну зону. Радно време јавног градског 
превоза је у просеку од 5:30 до 19:00 часова. Ван периода вршног оптерећења, као и викендом,  интервали су 

знатно дужи, тако да су могућности за коришћење јавног превоза на градском 
подручју веома ограничене. 

 Да би се унапредио систем јавног превоза у граду Крушевцу важно је информисање 
грађана о реду вожње, линијама и стајалиштима, цени карте и сл. С обзиром на све већу 
распрострањеност коришћења „паметних телефона“, систем информисања путника 
треба развијати у склопу ИКТ апликација (Информативно комуникационе технологије). 
Могућност коришћења мобилних апликација би привукла више корисника јавног 
превоза, а олакшала би и туристима да користе овај вид превоза. Увођењем система 
информисања код грађана се ствара позитивна навика, повећава се поузданост у систем 
па им се указује на предности коришћења јавног градског превоза као одрживог вида 
саобраћаја, како са еколошког тако и са економског аспекта. 

На повећање атрактивности коришћења јавног превоза 
утиче изглед самог аутобуског стајалишта, које треба 
допунити додатним садржајима (увођење интернет зоне, 
апарата за кафу, пуњача за мобилне телефоне и др.), као и 
карактеристике возила (информације у самом возилу, 
комфор, бесплатан бежични интернет, продаја карата путем 
апликација, прилагођеност за особе са инвалидитетом и 
дечија колица - нископодна возила, погонско гориво 
(електрично, хибрид, еко гориво и сл.), у циљу повећања 
комфора постојећих и привлачења нових корисника. 
Додатна погодност за кориснике јавног превоза било би и 
увођење система интегрисаних карата, како би се у склопу 
једне купљене карте омогућило заједничко коришћење 

различитих услуга (превоз, паркирање, коришћење услуге јавних бицикала итд.). 

ЗАШТО БИЦИКЛОМ? 

 

 Дневна путовања су уједно и физичка 

рекреација 

 Са развојем бициклистичке 

инфраструктуре, развија се и туризам 

 Бицикл заузима много мање простора 

за кретање од моторних возила 

 Бицикл је еколошки вид превоза 

 Здравије становништво 

 Са бициклом и брзином од 15 km/h, 

површина доступности у односу на 

пешачење је 14 пута већа 

 Бицикл заузима много мање простора 

за паркирање од моторних возила 

 Смањење загушења саобраћаја 

 Радници, који бициклом долазе на 

посао, су ефикаснији на послу 

 Вожња бицикле утиче на здравље и 

продужава живот 
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Треба радити на развоју инфраструктуре за пуњење електричних 

возила (уз могућност коришћења обновљивих извора енергије), како 

би се омогућило увођење овог типа возила у јавни превоз и такси 

превоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Паркирање – јавне гараже, паркинг за туристичке аутобусе 

 
Решавање проблема стационарног саобраћаја и 

имплементација бициклистичких стаза је још једна 

област којој се придаје велики значај. Намера је да се 

уже градско језгро прилагоди потребама људи, а не 

аутомобилима, са крајњим циљем измештања 

саобраћаја из центра града. Плански основ за решавање 

овог проблема представља усвојен План урбане 

мобилности града Крушевца и њему компатибилна 

Стратегија за безбедност саобраћаја у граду Крушевцу.  

Проблем стационарног саобраћаја решио би се 

забраном линијског паркирања у пречнику од 600 

метара (од 300 до 500 возила) у центру града и 

изградњом подземних и надземних јавних гаража изван 

ужег градског језгра и изградњом паркиралишта за 

туристичке аутобусе. 

Као позитиван пример наводи се еколошка гаража 

у Београду, која је прва сертификована у Европи. 

Таквих гаража има 16 у целом свету и подразумева 

изградњу полуотворених енергетски ефикасних гаража 

које се граде од еколошког материјала, као и 

постављање соларних панела и пуњача за аутомобиле.  

 

3.2. Ваздушни саобраћај 

 

Град Крушевац је својим урбанистичким и 

планским документима планирао измештање старог 

аеродрома на нову локацију - локацију „Росуље“.  

Аеродром Росуље је категорије (референтног 

кода) 2Б, са полетно-слетном стазом  од 1.300 m, за 

визуелно и инструментално слетање. За овај 

простор урађена је урбанистичка докумантација у 

којој су назначене зоне просторне заштите 

комплекса, а основано је и Јавно предузеће Аеродром 

Росуље, уписано у регистар привредних субјеката код 

Агенције за привредне регистре Републике Србије под 

бројем БД34156/2005. 

Аеродром Росуље је, поред аеродрома 

„Константин Велики“ у Нишу, аеродрома „Лађевци“ у 

Краљеву и аеродрома „Поникве“ у Ужицу, укључен у 

функционалну мрежу Аеродрома Србије и од 

стратешког је значаја за Републику Србију. 

Простор на коме се реализује комплекс аеродрома 

је југоисточно од Крушевца на ваздушној удаљености 

од 4,5km од центра града и североисточно од насеља 

Паруновац у потезу званом "Росуље".  

За наведени простор урађена је комплетна 

експропријација земљишта (утврђен је јавни интерес) и 

прибављено земљиште  је пребачено у власништво ЈП 

Аеродром Росуље у Крушевцу. Такође урађен је и 

спроведен Пројекат препарцелације којим су све 

предметне парцеле обједињене у јединствену 

грађевинску парцелу комплекса од око 45 ha. 

На локацији су урађени припремни земљани 

радови (за прву и другу фазу, изузев земљаних радова 

за хангар) на основу поменуте техничке 

документације,која подразумева завршену подфазу 

прве фазе изградње, а затим следи наставак 

грађевинских радова за изградњу травнате полетно-

слетне стазе, рулне стазе,  платформе (стајанке) и 

хангара Аеродрома Росуље. Радови су изведени у 2017. 

години у вредности од приближно 100 милиона динара 

и финансирани су из буџета града Крушевца. 

 

Оспособљавање Аеродрома би се изводило по 

фазама и одговарајућим подфазама, док би у некој од 

наредних фаза било предвиђено да се (уколико постоје 

техничко-економски услови), што би доказала студија 

изводљивости и економске оправданости, уради нова  

урбанистичка и  измени сва пратећа планска 

документација тако да се предвиди формирање 

полетно-слетне стазе дужине 1800 m. 

 

Потреба Града Крушевца за аеродромом са 

вештачким застором (бетонском пистом) огледа се у 

следећем: 

-  Град Крушевац постаје привлачна 

инвестициона дестинација. Своју пословну активност у 

граду Крушевцу започеће фирме „Kromberg&Schubert“, 
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LIDL, NEPI, док фирме попут  DS Smith-a, Cooper 

Tires-а, Henkela, планирају проширење пословне 

делатности на територији нашег града. 

-  Град Крушевац и околина имају одличан 

потенцијал за развој туризма (бањског, историјско-

верског, конгресног) – Копаоник, Јастребац, Рибарска 

Бања. 

-  Град Крушевац има бројну дијаспору (велики 

број родбине наших суграђана је на привременом раду 

у иностранству).  

-  Крушевац са околином поседује значајне 

потенцијале и предуслове за развој пољопривредне 

производње, а то значи и потребу за коришћењем 

привредне авијације и аеродрома као одговарајуће 

инфраструктуре. Третирање из ваздуха зелених 

површина ради заштите од губара, уништење комараца 

и остали еколошки процеси су, такође, изводљиви са 

локације аеродрома Росуље. 

-  Аеродром Росуље имао би изузетно велики 

значај у случају ванредних околности, попут 

елементарних непогода или хитних медицинских 

интервенција.  

-  Град Крушевац у перспективи планира да 

аеродром Росуље користи и у сврхе превоза робе 

(терета). Тачније, исти би могао служити за превоз, пре 

свега, пољопривредних производа (воћа, поврћа, 

шумских плодова, свежег меса) као  и воћно-садног 

материјала и калемова винове лозе. 

-  Аеродром би могао  да се користи и као 

школски центар за обуку будућих пилота, како 

локалних, тако и иностраних, имајући у виду да би 

услуге биле далеко повољније у односу на друге земље. 

-  Идеја је и да се аеродром, уз доградњу, 

користи и као полигон за мототрке, о чему су започети 

преговори. 

 

Све напред наведене повољности аеродрома 

односе се, не само на град Крушевац већ и на Расински 

округ. Aеродром би покрио потребе за авио 

саобраћајем читавог централног дела Србије. 

Реализација пројекта изградње аеродрома Росуље 

постаје још извеснија укључивањем у систем 

Аеродрома Србије који се бави активностима даљег 

развоја ваздушног саобраћаја на републичком нивоу. 

 

3.3.  Железнички саобраћај 
 
Железнички превоз уопште добија на значају 

због чињенице да је Србија изабрана  за центар свих 
инфраструктурних пројекта који се спроводе између 
Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе у 
оквиру пројекта „Један појас, један пут“- „Пут 
свиле“. 

Железнички саобраћај представља најјефтинији 
вид транспорта и једино могући вид превоза робе 
тежине од 2.000 до 4.000t (што није могуће постићи 
друмским саобраћајем).  

Имајући у виду предности железничког 
саобраћаја, пре свега за транспорт робе, као и 
чињеницу да постоји позитиван тренд развоја 
индустрије града Крушевца (реиндустријализација) 
постоји и жеља за унапређењем железничког 
саобраћаја, што је могуће остварити у сарадњи са 
државним органима, с обзиром да је овај вид 
саобраћаја у надлежности државе.  

Стога је неопходно постојећу пругу 
модернизовати и електрифицирати, запуштене 
индустријске колосеке оживети и чворишту 
Крушевац-Сталаћ дати на значају. Део послова на 
реконструкцији пруге Сталаћ-Крушевац већ је 
обављен,  на захтев привредника града Крушевца.  

С обзиром да  пруга пролази кроз град, потребно 
је извршити заштиту пружних прелаза, као и њихову  
денивелацију у односу на друмски саобраћај. Главна 
железничка станица у Крушевцу је мала и планирана 
је за мали робни рад али се у близини Крушевца 
налази Сталаћ који има велики робни рад,  ранжирно 
- отпремни парк и постоји могућност повезивања са 
њим.  

У циљу привлачења инвеститора и проширења 
сарадње са иностранством, неопходно је у сарадњи 
са ЈП „Железнице Србије“ размотрити могућност 
аранжирања композиције и формирање маршрутних 
возова.  

 
3.4. Услуге такси превоза 
 
На територији града Крушевца, услуге такси 

превоза обавља око 200 такси превозника и око 6  
привредних друштава. Ова област је уређена 
Одлуком о ауто-такси превозу путника на територији 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“-
пречишћен текст 12/16, 5/2017 и 9/2017). 

 

 

4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
4.1. Водовод и канализација 
 
Делатности производње и дистрибуције здраве 

пијаће воде, као и послови сакупљања и третмана 
отпадних вода поверени су Јавном комуналном 
предузећу „Водовод Крушевац“. 
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4.1.1. Водоснабдевање 

 

 

Извориште водоснабдевања је вишенаменска акумулација 

Ћелије, која се налази на 23. километру  пута Крушевац – 

Брус. Акумулација Ћелије располаже са 40 милиона m3 сирове 

воде, која се у постројењу за прераду воде у Мајдеву прерађује 

у воду за пиће. Реконструкцијом постројења за прераду воде, 

која је завршена 2014. године, капацитет прераде повећан је на 

1000 l/s сирове воде, односно 920 l/s воде за пиће. Овом 

реконструкцијом је обезбеђено да се поред града Крушевца са 

овог  система водом за пиће снабдевају и становници општина 

Ћићевац, Варварин, Александровац и Трстеник. Постројење, 

тренутно, прерађује 13.000.000 m3 сирове воде и омогућава 

несметано снабдевање водом за пиће 131.000 становника 

Расинског округа.  

 

 

 

 
На подручју града Крушевца спроведена је 

дистрибутивна мрежа у дужини од 790 km, за 
подмирење потреба за водом 112.678 становника и 
индустрије. На 28.961 прикључака за воду своје 
потребе подмирује 89% корисника града Крушевца. 
Крушевачка вода за пиће спада у ред најквалитетнијих 
вода за пиће у Србији. 

Град спроводи пројекат Набавка и уградња система 
за даљински надзор и управљање водоводним системом 
"Расина" који је од изузетног значаја за функционисање 
комплетног система водоснабдевања и садржи набавку и 
уградњу опреме којом ће се из једног командног центра 
пратити функционисање система почев од постројења у 
Мајдеву, дуж магистралних цевовода, све до објеката у 
oпштинама Ћићевац и Вараварин (мерно-регулациони 
блокови, резервоари и друго). 

 
4.1.2. Канализација 
 
Канализациони систем града je сепаратног типа и 

обухвата санитарну уличну канализацију у 460 градских 
улица. Њена укупна дужина износи 250 km, а 
прикључено је 16.300 корисника, домаћинства и 
комерцијалних објеката. Када буду изграђени главни 
колектори ће прикупљену отпадну воду одвести до 
Централног система за пречишћавање града Кру-шевца, 
како је предвиђено Пројектом за прикупљање, одвођење 
и пречишћавање отпадних вода града Крушевца. 

На основу овог Пројекта, чија реализација је у 
току, у реконструкцију, доградњу канализационог 
система и изградњу постројења за пречишћавање 
отпадних вода улаже се 23,84 милиона ЕУР-а. Овим 
инвестиционим улагањем град Крушевац се сврстава у 
ред градова, који су на еколошки прихватљив начин 
решили питање својих отпадних вода. 

У наредном периоду, након завршетка овог 
пројекта, потребно је посветити пажњу на решавању 
проблема отпадних вода у сеоским насељима, како би 
се смањио негативан утицај отпадних вода на подземне 
воде,водотокове и пољопривредно земљиште. 

 
4.2. Управљање чврстим комуналним отпадом  
 
Град Крушевац је Одлуком о организовању Јавног 

комуналног предузећа „Крушевац“, делатност 
сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада 
и одржавање депоније као и одржавање чистоће, 
уређење и одржавање паркова, зелених, рекреационих 
површина и јавних површина у граду, поверио овом 
јавном предузећу. 

Одлагање отпада врши се на депонији “Срње“ која 
је смештена северно од града Крушевца на удаљености 
од 6,5km, на тромеђи сеоских насеља Срње, Велика 
Крушевица и Падеж. Депонија је у експлоатацији од 
1984. године. Пројектована запремина депоније је 2,5 
милиона m3, а време коришћења депоније 40-50 година, 
уколико се смеће одлаже без претходне сепарације, а уз 
примену мера санације од 50-80 година. Укупна 
површина комплекса је 37ha, од чега је сама депонија 
на површини од 20ha, с тренутном попуњеношћу од 
око 60%. Број корисника услуга ЈКП „Крушевац“ 
износи 23.516 корисника (становништво) и 1.432 
корисника (привреда) и покривеност је око 65% 
становништва и око 30 % територије. 

На територији града Крушевца постоји одређен 
број неуређених депонија на којима су се одлагале и 
још увек се одлажу различите врсте отпада (комунални, 
грађевински отпад итд.). 
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У јануару 2018. године започета је реализација „Програма 

управљања чврстим комуналним отпадом“ у Расинском округу, а 

има за циљ успостављање интегралног управљања чврстим 

комуналним отпадом са изградњом регионалне санитарне 

депоније. Вредност инвестиције је 10 мил. €. 

 

 
 

 

 

 
У сарадњи  са немачком агенцијом са развој ГИЗ у 

протеклих пар година реализовани су пројекти 
успостављања рециклаже на територији града и увођењу 
примарне селекције отпада на месту настанка. 

 
4.3.  Јавне зелене површине 
 
Организована брига и уређење зелених површина у 

Крушевцу датирају од 1948. године.  
Јавне зелене површине о којима се стара ЈКП 

“Крушевац“ припадају углавном категоријама зелених 
површина унутар насеља и састоји се од: 

 јавних зелених површина 
 зелених површина стамбених зона 
 неуређене зелене површине које се повремено 

одржавају јер нису приведене намени 
 
На наведеним површинама ЈКП „Крушевац“ се 

стара и о мобилијару (клупе, реквизити за игру деце). 
Све наведене зелене површине о којима се ЈКП 

„Крушевац“ стара само су део зеленила града 
Крушевца, које се углавном могу подвести под 
мозаични систем зеленила (систем зелених флека). 
Бољим планирањем повезивања ових зелених 
површина дрворедима прешло би се у комбиновани 
систем зеленила, који много побољшава, како 
климатске, тако и хигијенске услове живота у граду. 

Укупна површина простора чија је преовлађујућа 
намена зеленило износи око 100 ha, што чини око 12,5 
m2/становнику.  

Генералним урбанистичким планом Крушевца, 
планирано је да површина простора опредељеног за 
зеленило јавног коришћења износи око 600ha односно 
око 70m2/становнику у функцији рекреације, одмора и 
заштите животне средине.  

 
4.4.  Пејзажно уређење 
 
У области пејзажне архитектуре могуће је 

планском документацијом допринети стварању 
повољнијих услова за развој туризма. ГУП-ом 
Крушевца, планиране су зелене површине за рејонске 
паркове у свим приградским местима којима би се 
надокнадио недостатак таквог простора у централној 
зони града. То су паркови са вишенаменским 
садржајима спорта, рекреације, забаве, едукације и сл. 
Осим тога планирана је и реализација садржаја у парку 

Багдала. Простори, као што су ови паркови, пружају 
могућност за изградњу тематских паркова као што су: 
авантура-парк, парк посвећен ликовима из омиљених 
цртаних филмова, ликовима и догађајима из историје и 
сл. Такође се могу направити мање целине са 
карактеристичним детаљима из појединих географских 
и културних средина (нпр. јапански врт, медитерански 
и сл. ) затим, врт за слепе са биљкама интезивног 
мириса, врт са биљкама у једној боји цветова и сл. С 
обзиром на просторне могућности као и едукативни 
карактер, у првој фази би требало оформити на 
одговарајућем месту врт карактеристичан за наше 
крајеве у ранијим периодима (српски врт), поље 
божура са асоцијацијом на историју, ботаничку башту, 
као и арборетум са врстама из свих крајева света. 

На улицама на којима није могуће формирати дрво-
реде због постојећих инсталација, треба поставити дрво-
редне саднице у мобилним жардињерама. Осим хигијенско 
санитарног значаја, овај вид садње пружа и могућност 
повремене замене и стварања занимљивих ефеката.  

Вертикално зеленило и кровни вртови су врло 
значајни у естетском и пре свега еколошком смислу. На 
тај начин добијају се нове зелене корисне површине у 
деловима града где нема могућности за формирање 
класичних паркова. Урбани џепови се могу уредити као 
оригиналне целине са посебно одабраним мотивом. 

Град би такође требао да посвети пажњу особама из 
осетљивих категорија па да се на улицама и парковима 
нађе више елемената мобилијара посвећених њима (нпр. 
чесме којима могу да приђу људи у колицима, оборене 
пешачке рампе, трака за слепе на тротоарима и сл.). Осим 
тога, могу се поставити клупе за дојиље (допринос  акцији 
подршке дојењу) и сл. 

 
4.5.  Електродистрибутивна мрежа  
 
Према Студији развоја електродистрибутивне мреже 

ЕД Крушевац, у централној зони највећи део потрошње 
концентрисан је у зони града Крушевца. Јасно је да нове 
ТС 110/XkV треба градити што ближе центру потрошње. 
По постојећем урбанистичком плану у зони града 
Крушевца резервисане су три локације за нове ТС 
110/XkV. Прва је локација постојеће ТС 35/10kV 
Крушевац 3, где на плацу постоји један неискоришћен 
трансформатор 110/XkV и опрему у постројењу 35kV је 
већим делом за 110 kV. Друга локација (за тзв. ТС 
110/XkV Крушевац 5) налази се у суседству ТС 
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220/110/35kV – око 1км југоисточно од ње. Трећа 
локација ТС110/XkV Крушевац 6) налази се наспрам 
„Трајал корпорације“, са друге стране реке Расине. 

Будућа ТС110/XkV Крушевац 3 има почетне 
предности у односу на друге две локације због 
делимичне уклопљености у мрежу 35 и 10kV и већ 
уграђене опреме. 

По изградњи ТС110/10 kV „Крушевац 3“, 
дистрибутивни електроенергетски систем 
„Електродистрибуције Крушевац“ моћи ће да прихвати 
са простора „Равњак“. 

Будућа ТС110/XkV Крушевац 6 је лоцирана с 
гледишта конфигурације потрошње. Наиме, она се 
налази између “Трајал корпорације“ са изузетно 
високом прогнозираном потрошњом (преко 18 МW и 
скоро 5 MVAr) и дела града са најдинамичнијим 
порастом потрошње (насеља Прњавор и Мудраковац). 
Степен реализације прогнозе у великој мери диктира 
појаву нове ТС110/XkV Крушевац 6. Утицај на 
уклапање нове ТС110/XkV Крушевац 6 у постојећу 
мрежу има и могућност повезивања са интерном 
мрежом „Трајал корпорације“. 

Потенцијална ТС 110/XkV „Крушевац 5“ је утврђена 
Генералним планом Крушевца у блоку А1 КОМПЛЕКСА 
„Равњак“, на углу улица Петра Добрњца (Моравске) и 
будуће саобраћајнице која је предвиђена за полагање 
подземног кабловског вода 110kV. 

Слободни капацитете у ТС 110/XkV „Крушевац 4“ 
већ је резервисан за постојеће индустријске потрошаче 
и део нових потрошача у „Зони Е“ и не може покрити 
новопланирано оптерећење простора „РАВЊАК“, у 
оквиру кога је комплекс „Равњак 1А“, јер нема 
могућности проширења капацитета. 

Капацитети постијећих ТС 35/10kV у Крушевцу су 
заузети. За прикључење нових објеката потребно је 
планирати нове ТС 110/x. 

 
4.6.  Реконструкција јавног осветљења 
 
Град Крушевац је у циљу реконструкције, 

рационализације и одржавања јавног осветљења у 
насељеним местима потписао уговор о приватно-јавном 
партнерству који подразумева замену12.545 натријумових 
и живиних светиљки/сијалица ЛЕД светиљкама у 
насељеним местима града Крушевца од стране приватног 
партнера. Циљ пројекта је остваривање уштеде енергије, 
уштеде у емисији CO2 и уштеде у оперативним расходима 
јавног осветљења. 

 
4.7.  Топловодна мрежа 
 
ЈКП „Градска топлана“ је предузеће за производњу 

и дистрибуцију топлотне енергије на територији града 
Крушевца. Производња топлотне енергије обавља се у 
централном извору одакле се врши снабдевање 80% 
града и у три истурене  котларнице. Дистрибуција до 
корисника врши се преко примарне мреже у дужини од 
49.000 m и секундарне мреже у дужини од 2.500m. Број 
топловодних станица је 558 комада и у сталном је 
порасту јер Градска топлана шири своје капацитете и 

отвара могућност за нове прикључке на мрежу 
даљинског грејања. У граду постоји 14 нових 
топлотних станица. 

Тренутна структура тржишта је таква да 95% чине 
стамбени корисници (478.373 објеката), 5% пословни 
корисници на простору 25.181m². 

Тренутно процентуално учешће енергената у 
производњи топлотне енергије је следеће: 

Угаљ - 90% 
Мазут – 6,8% 
Природни гас – 3,2% 
 
4.8.  Телекомуникациона мрежа 
 
Целокупна територија града Крушевца (осим 

подручја Рибарске Бање и подручја  Јастребац Resort) 
покривена је телекомуникационом мрежом и 
захваљујући предузећима за телекомуникације 
„Телеком Србија“, ВИП, МТС, SBB, грађанима се 
пружају најсавременије телекомуникационе услуге. 

Саобраћај мобилне телефоније је решен преко 
РБС-а (Радио базних станица) које су постављене тако 
да покрију што шире подручје. 

Сигнал фиксне и мобилне телефоније доступан је у 
свим насељеним местима. Имајући у виду значај 
интернета за развој туризма, непрестано се ради на 
развоју информационо комуникационе инфра-
структуре и то: унапређење сервиса у фиксној 
телефонији са акцентом на широкопојасном приступу 
интернету, проширење мреже базних станица и 
повећање брзине протока информација. 

 
4.9.  Гасификација 
 
Према „Уговору о пословно – техничкој сарадњи 

на реализацији Програма снабдевања природним гасом 
широке потрошње територије града Крушевца за фазну 
реализацију“ у 2018. години окончани су радови у 
целости и целокупна територија града Крушевца 
покривена је гасоводном мрежом. До краја 2018. 
године, очекује се пуштање гаса у већем делу мреже, 
док ће у осталом делу мреже пуштање гаса бити 
извршено у првој половини 2019. године, по добијању 
употребних дозвола. 

 
5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА У 

ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 
 
5.1. Туристичка привреда и угоститељска 

делатност 
 

Крушевац је град са повољним пословним 
окружењем,  сертификован од стране НАЛЕД-а 
(Националне алијансе за локални економски развој). На 
територији града Крушевца своју делатност на дан  
31.12.2017. године  обављало је  укупно 5.678 
привредних субјеката 1.334 привредних друштава и 
4.344 предузетника), са тенденцијом повећања броја 
активних привредних друштава и предузетника. 
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5.2.  Стање смештајних капацитета 

 

Табела 5 – Структура и број угоститељститељских и смештајних капацитета 

 

Врста услуге 
Број предузетничких 

радњи 

Број привредних 

друштава 

Кетеринг - 3 

Ресторани 232 4 

Припреме и послуживање пића 102 4 

Хотели и сличан смештај 5 7 

Одмаралишта и слични објекти за краћи одмор 2 - 

Остали смештај 4 1 

Укупан број 345 19 

 

   Извор: АПР,  мај 2018 

 

 

Табела 6 – Смештајни капацитет у граду Крушевцу 

 

Име Категорија 
Број 

соба 

Број 

кревета 
Апартман Ресторан 

Хотел Голф и депанданс (***) (**) 37 65 7 300+190 

Гарни хотел Јет  Сити Гарни хотел ** 11 23 2 35 

Гарни хотел Бисер Гарни хотел ** 12 23 3 40 

Гарни хотел Николо Гарни хотел ** 19 24   

Коначиште ресторан Конак  10 28 3 100+130 

Коначиште Даби  49 88 2 80+220 

Коначиште Бабико  11 40  15+250 

Коначиште ресторан Нешвил  11 22 2/2 200+50 

Коначиште ресторан Сарадис  15 44  600+130 

Коначиште ресторан Вериге   5 10  200 

Собе за издавање „Лукас“  10 30   

Собе за издавање „Јелица“  7 20   

Коначиште „Sleep and go“  5 10   

Апартман центар  1 4 1/4  

Миленковић Драган  4 9   

Козић Драган  9 21   

Здравковић Милица  2 4   

Спахан Весна  1 3   

Укупан број  219 464   

 

 

Табела 7 – Категорисани приватни смештај 

 

Категорија смештајног 

капацитета 
Број апартмана Број соба Број лежајева 

* 8 / 21 

** 1 / 4 

***    

****    

              

   Извор: Служба за привреду градске управе Крушевац 
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5.3. Број туриста и ноћења 

 
Промет у туризму, праћен по броју долазака и ноћења на територији града Крушевца, је из године у 

годину бележио раст и по броју долазака и по броју ноћења, као страних, тако и домаћих туриста. 
Укупан број туриста у Крушевцу према Републичком заводу за статистику за 2017. годину износио је 

25.443,  а остварено је  96.465 ноћења. 
 
 

Табела 8 – Укупан број долазака и ноћења туриста на територији града Крушевца,  

у 2017. години 
 

 Доласци туриста Ноћења туриста 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

Територија града Крушевца 25.443 19.216 6.227 96.465 82.601 13.864 

 
  Извор: Републички завод за статистику, Београд 
 
 
 

Домаћи туристи чинили су око 75,5% (19.216), док 
је учешће страних туриста било 24,5% од укупног броја 
(6.227).Што се броја ноћења тиче домаћи туристи 
остварили су 85,6% (82.601), а страни  14,4% (13.864). 
Просечна дужина боравка домаћих туриста износи 4 
дана а страних 2 дана. У односу на  2016. годину, 
укупан број туриста  повећан је за  22% (25.443), а број 
ноћења је порастао за 14% (96.465). Број домаћих 
туриста  у односу на 2016. годину повећан је  за 22% 
(19.216), док је број страних туриста повећан за 20% 
(6.227). Број ноћења туриста повећан је за 14% (96.465),  
број ноћења домаћих туриста повећан је за 12% 
(82.601), док се  број ноћења страних туриста повећао 
за 26% (13.864). Највише страних туриста који су 
посетили Крушевац и околину у 2017. години дошло је 
из Републике Македоније, Босне и Херцеговине, 
Немачке, Бугарске и Румуније. 

У Крушевцу  периоду I-V 2018. године, у односу 
на исти период 2017. године број долазака туриста већи 
је за 18,7 % а број ноћења већи  је за 23,9 %. 

У периоду I-V 2018. године, у односу на исти 
период 2017. године, број ноћења домаћих туриста већи  
је за 22,2%, а број ноћења страних туриста већи је за 
31,4%. 

На територији града Крушевца, из године у годину 
приметан је тренд повећања прихода од боравишних 
такси. У 2017. години уплате од боравишних такси 
износиле су 9.411.385 динара, што је 61,27%  више у 
односу на 2016. годину. Овај тренд је настављен и у 
првих седам месеци 2018. године. 

 
5.4. Туристички производ 
 
Туристички производ представља комбинацију 

различитих елемената којима се задовољавају потребе 
туриста. 

У последњих десет година дефинисано је неколико 
пакета производа који су подељени према мотивима 
доласка туриста и на чијој се промоцији и развоју до 
сада највише радило. Дубљом анализом, те туристичке 
производе можемо сврстати у три категорије: 

• Прва категорија – односи се на туристичке 
производе који су се већ позиционирали на тржишту и 
за које је реално да се могу додатно развити и 
комерцијализовати у наредних пет година.  

• Друга категорија – односи се на идентификовање 
оних производа који тренутно имају одређену позицију 
на тржишту, али је за њихов развој потребан дужи 
временски период.  

• Трећа категорија – односи се на туристичке 
производе за које постоје потенцијали за развој, али су 
тренутно слабо развијени.  

 
5.4.1. Туристички производ прве категорије 
 
Туристички производи прве категорије су кратки 

градски одмори (Citybreak), културно – историјски 
туризам, здравствени и верски туризам.  

 
5.4.1.1. Градски одмори (Citybreak) 
 
Кратки градски одмори подразумевају кратку 

посету, која траје обично од једног до четири дана, 
градовима специфичним по својим туристичким 
производима и услугама.  

Градски одмори на територији града Крушевца 
имају следеће специфичне одлике:  

- Путовање је кратког трајања, често и мање од 
три ноћења (томе у прилог иде и просечна дужина 
боравка домаћих туриста која износи 4 дана за 
2017.годину, док просечна дужина боравка иностраних 
туриста у истој години износи 2 дана) 

- Већином путују парови или мање групе прија-
теља 

- Туристе за време боравка највише интересује 
обилазак културно-историјских знаменитости, догађаји 
и локална гастрономија. 

Захваљујући, између осталог, и промотивним 
активностима Туристичке организације града Крушевац, 
градски одмори су постали један од најзаступљенијих 
туристичких производа на територији града Крушевца, са 
изразитим дугорочним потенцијалом. 
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5.4.1.2. Културно-историјски туризам 
 
Културно–историјски туризам се односи на 

културне атракције и активности, културно-историјске 
споменике, облике савремене уметности, али и на 
непосредно учешће туриста у културним активностима 
(стари занати, сликарство, вајарство, фолклор и сл).  

У свету је данас присутан тренд пораста интереса 
за културним туристичким производима, а WТО (World 
Tourism Organization; публикација: Tourism: 2020 
Vision) предвиђа да ће тржиште културног туризма 
бити једно од пет водећих сегмената туристичког 
тржишта у будућности.  

Крушевац поседује велики број културно - 
историјских споменика, музеј, позориште, две галерије, 
библиотеку, два удружења грађана („Расина“ и „Етно 
мрежа“) која се баве израдом сувенира и неговањем 
старих заната, док се у насељима у непосредној 
околини града одржава велики број манифестација у 
циљу очувања народног стваралаштва и традиције. 

 
5.4.1.3. Здравствени туризам 
 
Стресан начин живота, многобројне приватне и 

пословне обавезе, као и висок степен загађења, узрок су 
лошег квалитета савременог живота, тако да 
здравствени туризам поприма све значајнију улогу у 
ревитализацији психофизичких способности човека.   

Рибарска Бања представља главну окосницу овог 
вида туризма. Од Крушевца је удаљена свега 34км и 
захваљујући својим термоминералним изворима 
Рибарска Бања представља познато лечилиште и 
рехабилитациони центар за ортопедска, коштано-
зглобна и дегенеративна обољења. На обронцима 
Јастрепца, ушушкана између густих шума и Рибарске 
реке, на 540м надморске висине, Рибарска Бања и због 
субпланинске климе, увек свежег и чистог ваздуха и 
времена које овде није склоно наглим променама, с 
правом ужива и епитет климатског лечилишта. 

Пратећи светске трендове, Рибарска Бања је за сво-
је госте обновила и проширила старо турско купатило. 
Понуда wellness и spa програма проширена је и 
употпуњена новим садржајима. Слана соба и пећина, 
парно купатило, сауне, када краљице Драге, луксузне 
собе за масажу, отворено-затворени базени, бјути и 
фитнес центри, ђакузи каде, а изнад свега старо турско 
купатило, чине боравак у овом центру незаборавним. 

Својим посетиоцима Бања ставља на располагање и 
терен за фудбал, кошарку и одбојку, док „стаза здравља“ 
дуга 1.200m представља још један драгоцен прилог 
рекреативцима. Новоизграђени спортско-рекре-ативни 
комлекс на брду Самар (тениски терен, базен, терен за 
одбојку на песку) само употпуњава понуду Бање.   

Током целе године у Бањи се организују 
разноврсна културна дешавања, али идеја да Бања 
постане жариште културе овог краја, највише се 
остварује „Културним летом” које траје од маја до 
октобра. У оквиру „Културног лета” посетиоци могу 
видети бројне фолклорне групе, позоришне представе, 
али и пропратити промоције књига као и разне 
перформансе које изводе уметници у част и на 
задовољство гостију Рибарске Бање. 

 

5.4.1.4. Верски туризам 
 
 Верски туризам је један од најстаријих видова 

туристичких кретања, a данас представља врло значајан 
сектор глобалног туризма. Верски туризам је 
фокусиран на посету религијским локалитетима и 
дестинацијама, а главни циљ му је испуњавање верских 
потреба учесника.  

Град Крушевац, као и његово ближе и даље 
окружење, поноси се бројним црквама и манастирима 
који већ вековима сведоче о бурној историји, али и 
духовности нашег народа на овим просторима. Надалеко 
су познати црква Лазарица и бројни манастири у 
непосредној околини (Наупара, Свети Роман, Ђунис, 
Свети Лука и други). Моравска архитектура сакралних 
објеката на овим просторима представља својеврстан 
предмет интересовања многих туриста. 

 
5.4.2. Туристички производ друге категорије 
 
Туристички производи друге категорије су 

манифестациони туризам, активан одмор и спортско - 
рекреативни туризам.  

 
5.4.2.1. Манифестациони туризам 
 
Манифестациони туризам подразумева путовања 

која су примарно мотивисана посетом манифестацији 
културног, уметничког, забавног и сличног карактера и 
садржаја.  

Град Крушевац има велики број догађања, 
манифестација и фестивала од којих су најпознатији: 
Фестивал балона „Крушевац кроз облаке“, Међународни 
фестивал „Витешки мегдан у Лазаревом граду“, 
Средњовековно венчање у цркви Лазарици, 
Међународни фестивал хумора и сатире „Златна 
кацига“, Видовдански дечји карневал, Видовдански 
сајам сувенира, Шампионат у мотокросу, Међународни 
фестивал православног филма „Снажни духом“, 
„Беловодска розета“, „Културно лето“ у Рибарској Бањи 
и многе друге манифестације и догађаји који су мањег 
обима и усмерени ка различитим интересним групама.  

 
5.4.2.2. Активан одмор 
 
Појам активног одмора је веомa широк и обухвата 

најразноврсније активности које се непосредно везују 
за здрав живот, слободно време, одмор, забаву и 
разоноду, а које доприносе обнављању човекових 
физичких и психичких снага, његовом одмору и 
опоравку.  

Понуда овог вида туризма на територији града 
Крушевца је у сталној експанзији. Туристи који су 
заинтересовани за неку активност у природи могу да 
изаберу неку од следећих активности: лов, риболов, 
рафтинг, регата, бициклизам, параглајдинг, јахање, 
стреличарство, планинарење и мотокросинг. 

Активан одмор на територији града Крушевца, с 
обзиром да је углавном везан за активности на 
отвореном, донекле је сезонског карактера, изузев 
планинарења, стреличарства, спортског пењања и 
атрактивне игре „bubblefootball”. 
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5.4.2.3. Спортско–рекреативни туризам 
 
Спортски туризам представља путовање за време 

одмора које подразумева бављење спортом, путовање 
на дестинације да би се посматрао спортски догађај, 
као и путовање чији је циљ посета спортским 
атракцијама.  

Крушевац данас представља значајан регионални 
спортско – туристички центар. На територији града 
Крушевца постоји велики број спортских објеката који 
задовољавају високе стандарде за организацију 
врхунских спортских такмичења. 

Спорт у граду Крушевцу функционише као 
организовани систем, а носиоци развоја спорта су 
Установа за физичку културу „Спортски центар 
Крушевац“ која газдује спортским објектима чији је 
власник Град Крушевац, Спортски савез града 
Крушевца и спортска удружења. 

Спортски центар Крушевац управља великим 
бројем спортских објеката, од којих ћемо навести само 
најзначајније: 

-  Фудбалски стадион „Младост“ 
- Отворени атлетско–фудбалски блок „Радомир 

Мићић Миче“ који обухвата фудбалски терен са 
природном травом, фудбалски терен са вештачком 
травом, атлетски стадион са осам стаза за међународна 
такмичења и опремљеним борилиштима за бацачке и 
скакачке дисциплине 

- Затворени и отворени базени који обухватају по 
један олимпијски и по два пратећа мања базена 

- Хала спортова опремљена головима, кошевима, 
семафором, броји 2.360 места за седење 

- Комплекс који обухвата пет отворених тениских 
терена на шљаци и балон салу  која покрива један 
тениски терен на шљаци и други спортски објекти. 

Изнад самог центра Крушевца уздиже се брдо 
Багдала где се налазе терени за мале спортове, две 
теретане на отвореном и трим стаза (тартан подлога). 

Спортистима и рекреативцима су такође на 
располагању и приватни спортски објекти. 

Од значајнијих спортско-рекреативних манифе-
стација у Крушевцу се организује: Полумаратон, 
Шампионат у мотокросу, Балканско првенство у 
атлетици за јуниоре и друге. 

Одређеном спортско-рекреативном инфраструкту-
ром располажу и Рибарска Бања и Јастребац. 

 
5.4.3. Туристички производ треће категорије 
 
Туристички производи треће категорије су 

пословни, сеоски туризам и образовни туризам.  
 
5.4.3.1. Пословни туризам 
 
Под пословним путовањима у светским размерама 

подразумевају се конгреси, конференције, изложбе и 
подстицајна путовања, тако да се за ова путовања 
користи акроним  „М.I.C.Е.“ 

Отварање нових компанија и фирми у Крушевцу 
даје могућности за развој пословног туризма. Један од 
позитивних примера развоја пословног туризма је 
Корпорација „Трајал“ која својим пословним 

партнерима редовно организује обилазак културно-
историјског наслеђа Крушевца и непосредне околине. 

Најбитнији предуслов за развој конгресног туризма 
је, поред отварања нових компанија, отварање и нових, 
луксузнијих смештајних капацитета који у свом саставу 
имају добро опремљене коференцијске и конгресне 
сале. 

 
5.4.3.2. Сеоски туризам 
  
Сеоски туризам је специфичан вид туризма који 

привлачи превасходно сегменте туриста који су 
заинтересовани за руралну културу, за упознавање са 
традицијом и животом на селу и за квалитет животне 
средине.  

Град Крушевац, са повољним географским 
положајем и   великим бројем села, има изузетно 
повољне могућности за развој сеоског туризма. Ове 
погодности су нарочито изражене  у селима према 
Рибарској Бањи и селима на обронцима Јастрепца, 
најшумовитије и најводније планине овог дела Балкана. 
Такође, села која се налазе поред реке Мораве и 
Ћелијског језера пружају велике могућности за развој 
сеоског туризма.  

Туристичка организација града Крушевца је, у 
сарадњи са Градском управом, издала „Водич за 
спровођење категоризације у домаћој радиности“, како 
би потенцијални домаћини били информисани о 
елементима сеоског туризма. Туристичка организација 
града Крушевца је у протеклом периоду интензивно 
радила на едукацији локалног становништва 
организовањем посебних предавaња по селима, на тему 
подстицања и развоја сеоског туризма, о побољшању 
квалитета туристичке понуде и о улози Туристичке 
организације у укупном развоју сеоског туризма. Као 
резултат, регистрована су три сеоска туристичка 
домаћинства која интензивно раде на одржавању и 
побољшању квалитета својих услуга.  

 
5.4.3.3. Образовни туризам 
 
Неки од носиоца развоја образовног туризма на 

територији града Крушевца су Центар за стручно 
усавршавање Крушевац, Народна библиотека 
Крушевац, поједине основне и средње школе, 
Астрономско удружење „Еурека“ и други. 

Као установа из области образовања основана од 
стране Града Крушевца, Центар за стручно 
усавршавање Крушевац представља место 
организовања различитих врста обука и семинара. 
Народна библиотека Крушевац бележи различите 
активности спроводећи интересантна предавања и 
програме, док су Гимназија и поједине основне школе 
(ОШ „Драгомир Марковић“, ОШ „Јован Поповић“ и 
друге) изузетно активне у погледу интернационалне 
размене ученика. Астрономско удружење „Еурека“ је 
изузетно активно на пољу промоције астрономије 
организовањем великог броја предавања и јавних 
посматрања на одређеним пунктовима у граду и 
околини.  
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5.5. Институционална организованост туризма у 
Крушевцу 

 
5.5.1. Туристичка организација града Крушевца 
 
Туристичка организација града Крушевца постоји 

од 1995. године. Пре тога ова јавна установа пословала 
је под именом Туристички савез општине Крушевац. 
Туристички савез основан је још 1964. године са циљем 
да помаже развој свих облика туризма. 

Туристичка организација града Крушевцa данас, 
као јавна служба, обавља све делатности унапређења и 
развоја  туризма. Њен рад је јаван, а у широком обиму 
њених задатака набројаћемо само неке: израда 
програма  развоја туризма, припреме за прихват и 
боравак туриста, организовање туристичко 
информативно пропагандне делатности, стварање 
услова за одмор и рекреацију, организовање службе 
водича, подстицање и развој издавачке делатности и 
производњу сувенира.  

Туристичка организација града Крушевца је 30. 
марта 2017. године отворила нови објекат – Туристички 
информативни центар. У Туристичком информативном 
центру туристи могу да добију комплетне информације 
о туристичкој понуди Крушевца и непосредне околине. 
У оквиру Центра је и сувенирница која нуди богату 
палету уникатних сувенира. Поред Туристичког 
информативног центра се налази ТОТ интерактивна 
табла која омогућава туристима брз и лак приступ 
информацијама о граду и околини, на српском и 
енглеском језику. 

 
5.5.2. Туристичка сигнализација 
 
У 2016. години, на 23 локације у граду и главним 

прилазним саобраћајницама Курушевцу постављени су 
информативни путокази, тачније 300 пешачких и 
туристичких ознака, кроз пројекат, вредности 4,5 
милиона динара, који је финансирало Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација. На туристичким 
путоказима представљено је 35 главних знаменитости и 
осталих информативних праваца – све значајније 
културно-историјске знаменитости града и околине. 

 
5.6. Спорт 
 
Крушевац данас представља значајан регионални 

спортско-туристички центар. На територији града 
Крушевца постоји велики број спортских објеката који 
задовољавају високе стандарде за организацију 
врхунских спортских такмичења. 

 
5.6.1. Спортска инфраструктура 
 
Установа за физичку културу „Спортски центар 

Крушевац“ (Крушевац – Србија) представља 
организован облик газдовања спортским објектима и 
објектима за рекреацију чији је власник град Крушевац. 
Основна делатност Спортског центра је пружање 
услуга у области спорта који се за сада остварује у три 
сегмента: најам спортских објеката, спортско 
подучавање и  подизање нивоа физичке културе. 

Центар је основан 1977. годинe. 

Корисници услуга Спортског центра Крушевaц су 
клубови са територије града Крушевца, грађани, 
ученици основних и средњих школа, привредна 
друштва, клубови са територије других градова и 
општина, али је, као домаћини припрема, Спортски 
центар био део успеха репрезентативних селекција и 
врхунских спортиста појединаца који су се у објектима 
Спортског центра Крушевац припремали за највећа 
спортска такмичења. 

Комплекс „Спортски центар Крушевац“ у свом 
саставу има следеће објекте: 

У близини „Спортског центра“ налази се 
излетиште Багдала где се налазе терени за мале 
спортове, теретана на отвореном и трим стаза (тартан 
подлога). 

Спортистима и рекреативцима су такође на 
располагању и приватни спортски објекти: 

Поменути спортски објекти сврставају град 
Крушевац у један од лидера у области спортске 
инфраструктуре, који испуњава националне и 
међународне критеријуме за врхунску припрему 
спортиста и спортских екипа. 

У близини Крушевца, у селу Глобаре, налази се 
мото стаза „Гајић“. Стаза је дугачка  преко 1.700m и 
опремљена је по светским стандардима, што је 
омогућило Крушевцу да буде домаћин Европском 
првенству у мотокросу 2016. године. 

 
5.6.2. Спортски савез Крушевац 
 
Спортски савез града Крушевца је самостална, 

неполитичка и непрофитна спортска асоцијација 
гранских струковних савеза, спортских друштава и 
спортских организација на територији града Крушевца, 
добровољно удружених ради остваривања заједничких 
циљева, потреба и интереса у области спорта. Окупља 
77 спортских организација са територије града 
Крушевца од којих 5 градских гранских спортских 
савеза и 72 спортска удружења са преко 9.000 активних 
спортиста. Спортски савез града Крушевца члан је 
Спортског савеза Србије. Активно учествује у 
организацији и реализацији  свих  спортских догађаја 
од значаја за унапређење квантитета и квалитета спорта 
у граду Крушевцу чинећи доступним све спортске 
догађаје грађанима Крушевца. 

 
5.6.3. Чланство у спортским  клубовима  
 
По подацима Спортског савеза  Града Крушевца 

број мушкараца чланова спортских клубова је 8037 
(83%), а жена 1625 (17%). Укупан број регистрованих 
спортиста је 5.883, од којих је регистрованих  жена 
спортиста  897 или 13%. 
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Табела 9 – Број чланова спортских организација Града Крушевца  

по спортовима и према полу 

 

 СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ мушкарци жене 

ТЕНИС 62 24 

ОДБОЈКА 123 424 

ФУДБАЛ 2.383 65 

РУКОМЕТ 225 71 

ПЛИВАЊЕ, РОЊЕЊЕ, СИНХРОНО 

ПЛИВАЊЕ, ВАТЕРПОЛО  
294 141 

КОШАРКА 260  

АЕРОБИК, ФИТНЕС, ПЛЕС  39 131 

БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 289 191 

ЛОВ И РИБОЛОВ 3355 210 

ОСТАЛО 977 348 

 
5.6.3.1. Објекти Спортског центра Крушевац 

 

Покривени спортски објекти 

- Хала спортова 

- Спортска сала „Соко“ 

- Комплекс покривених базена 

- Теретана  

- Куглана 

- Сале за стони тенис 

 

Отворени спортски објекти 

- Градски стадион 

- Комплекс откривених базена 

- Атлетско - фудбалски блок Радивоје Мићић –Миче 

- Атлетска стаза 

- Тениски терени 

- Терени за мале спортове 

- Скејт парк 

- Терен за одбојку на песку 

 

 

 

 

http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=7
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=18
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=19
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=20
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=21
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=22
http://www.sckrusevac.com/viewpage.php?page_id=9
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=24
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Пословни простор 
 
- Канцеларијски простор 
- Пословна зграда на Градском стадиону 
- Полигон за обуку возача 
 
У изградњи су помоћни фудбалски терени са 

атлетском стазом. 
 
5.6.4. Спорт у функцији развоја туризма 
 
Изузетно је важно подстицати и промовисати 

спортски туризам јер се на тај начин стимулишу 
инвестиције у инфраструктурне објекте као што су 
путеви, стадиони, спортски комплекси, хотели и 
ресторани - пројекте од којих користи имају и локално 
становништво и посетиоци који долазе да их користе. А 
када је једном постављена инфра-структура, ове две 
узајамно корисне гране, туризам и спорт, постају мотор 
одрживог привредног раста, отварања радних места и 
стварања прихода. 

Установа за физичку културу Спортски центар 
Крушевац препознатљива је по концентрисаности 
својих спортских објеката на једном месту (Хала 
спортова, гимнастичка сала, комплекс отворених и 
затворених базена, комплекс отворених тениских 
терена, отворени спортски терени за мале спортове, 
отворени пешчани терени, куглане, теретана, отворени 
атлетско фудбалски комплекс са два фудбалска терена 
и једним атлетским стадионом са стандардним 
борилиштима) који сврставају град Крушевац у један 
од лидера у области спортске инфраструктуре а 
испуњава националне и међународне критеријуме за 
врхунску припрему спортиста и спортских екипа. 

У циљу привлачења туриста, као и у циљу јачања 
спортске инфраструктуре, неопходно је радити на 
проширењу смештајних капацитета и на изградњи нове 
хале спортова мултифункционалног садржаја. Неопходна 
је и реконструкција појединих објеката. 

 
6. КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ 
 
Крушевац је град чија је историја дубоко уткана у 

српску етику, културу и традицију. Као град изузетно 
богатог културно–историјског наслеђа, Крушевац и 
данас најпре асоцира на славног кнеза Лазара, Косовску 
битку и косовске ратнике. Због тога, срж културно–
историјског туризма у Крушевцу чини велики број 
знаменитости које се односе на косовску епоху и 
Крушевац средњег века. 

Некадашња престоница негује успомене не само на 
средњовековни период, већ и на важне историјске 
догађаје XX века: балканске и велике ратове.  

 
6.1. Археолошки локалитети 
 
До сада је на подручју Крушевца евидентирано 15 

археолошких налазишта на подручју Генералног плана 
Крушевца, као и преко шездесет локалитета ван 

подручја Генералног плана. Археолошки локалитети су 
из различитих периода развоја почевши од 
праисторијске културе, неолита, бронзаног доба, 
гвозденог доба па до налазишта средњег века, која 
званично нису заштићена, а на многима од њих 
повремено се врше даља истраживања. 

 
6.2. Кућа Симића 
 
Смештена у самом градском центру, надомак 

Споменика косовским јунацима, Кућа Симића спада у 
најстарије очуване објекте у Крушевцу и својом 
архитектуром сведочи оријентални изглед некадашње 
чаршије. По стилским одликама, може се 
претпоставити да је грађена крајем XVIII или почетком 
XIX столећа. Здање је спратно, са подужним тремом у 
приземљу и на спрату.  

Кућа Симића, здање јединствене културне и 
историјске вредности и евидентирано културно добро 
од великог значаја, у себи обједињује музејску збирку, 
музејски туристичко-информациони пункт и 
сувенирницу. 

 
6.3. Уметничка галерија Народног музеја 

Крушевац 
 
Отварањем прве изложбе, јануара 1962, Уметничка 

галерија у Крушевцу отпочела је са радом за потребе 
излагања, прикупљања, чувања и проучавања значајних 
уметничких појава и тенденција у земљи, као и 
уметности настале на подручју града и региона. У 
тренутку оснивања, деловала је у оквиру музеја, да би 
након раздобља самосталног функционисања (1971—
91) поново постала саставни део Народног музеја 
Крушевац.  

Смештена у објекту који ужива статус заштићене 
амбијенталне целине некадашње породичне куће с 
почетка ХХ века, Уметничка галерија Народног музеја 
Крушевац располаже изложбеним простором на око 
140 м2 организованим у пет просторија, међусобно 
повезаним у сачуваној аутентичности распореда и 
декорације у духу сецесије. 

 
6.4. Меморијални комплекс „Слободиште“ 
 
Меморијални комплекс „Слободиште“ подигнут је 

на југозападном ободу града, на обронцима Багдале, 
где се за време фашистичке окупације (1941—44) 
налазио логор са стратиштем за 1650 цивила и 
родољуба. 

Централни споменички део припада концепту који 
је у периоду 1961—65, а по идеји Добрице Ћосића, 
реализовао архитекта Богдан Богдановић.  

Године 1978, по пројектима архитеката Богдана 
Богдановића и Светислава Живића, саграђен је и Дом 
Слободишта, предвиђен за истраживачки рад и 
изложбене активности.  

Читав комплекс проглашен је културним добром, 
знаменитим местом од великог значаја. 

http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=9
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=16
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=17
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6.5. Споменик косовским јунацима 
 
Споменик посвећен косовским јунацима, на 

истоименом централном градском тргу, 
најмонументалније је остварење националне скулптуре 
и препознатљиви симбол града Крушевца.  

Камен темељац споменика поставио је краљ 
Александар Обреновић приликом обележавања петстоте 
годишњице Косовске битке (1889), а открио га је краљ 
Петар Карађорђевић у години крунидбених свечаности и 
јубилеја Првог српског устанка (1904).  

Ово знаменито остварење вајара Ђорђа Јовановића 
(Нови Сад 1861—Београд 1953.), аутора више 
монументалних и јавних скулптура, овенчано је 
престижном наградом - златном медаљом на Светској 
изложби у Паризу (1900). 

 
6.6. Градска кућа 
 
Зграда некадашњег Среског начелства грађена је у 

раздобљу 1900-1904, у духу академског еклектицизма са 
класицистичким елементима, по пројекту архитекте 
Николе Несторовића (Пожаревац 1868 - Београд 1957), 
аутора више знаменитих престоничких палата. Завршне 
радове извео је Ото Голднер. 

Упркос изменама, зграда крушевачке Градске куће 
највећим делом је сачувала своју аутентичност и данас 
ужива заштиту као културно добро од великог значаја. 

Приликом два јубилеја, шест векова града (1971) и 
шест векова Косовског боја (1989), изведен је опсежан 
програм мозаика „У славу Крушевца“, аутора 
Младена Србиновића (Гостивар 1925 - Београд 2009), 
надахнутих историјом Моравске Србије, творећи 
јединствену целину у савременој српској уметности.  

У години јубилеја града (1971), на платоу са јужне 
стране Градске куће, обликованом као народно гумно, 
постављена је биста једног од највећих песника 
српства, Петра II Петровића Његоша, коју је граду 
поклонила удовица вајара Сретена Стојановића 
(Приједор 1898 - Београд 1960).  

 
6.7. Грчки шор 
 
Грчки шор, популарни назив за Караџићеву улицу 

у градском језгру, представља очувану просторну 
целину сачињену од стамбених породичних кућа 
подизаних од средине XIX столећа у стилу грађанских 
архитектонских схватања. Назив је улица добила по 
својим станарима - Цинцарима, који су се као трговци и 
мајстори у Крушевац досељавали те имали значајну 
улогу у урбаном и економском развоју вароши. 
Најстарије куће у шору грађене су као приземне, са 
тремом и доксатом те зидовима у бондруку и 
четворосливним крововима покривеним ћерамидом. 
Иако је целина данас умногоме изгубила на својој 
изворној вредности, својим архитектонским склопом 
она илуструје градитељско-урбанистички развој 
вароши током XIX и у првим деценијама XX века, због 
чега ужива заштиту као културно добро од великог 
значаја.  

6.8. Споменик ратницима 1912 -1918. 
 
На тргу популарно названом Фонтана, који од 60-

их година прошлог века и изградње прве фонтане 
представља једно од омиљених окупљалишта и 
одморишта грађана, подигнут је споменик посвећен 
палим ратницима крушевачкога краја, страдалим у 
ослободилачким ратовима 1912-1918. Камен темељац 
постављен је 1988, поводом обележавања седме 
деценије пробоја Солунског фронта, а сам бронзани 
споменик, дело вајара Драгољуба Димитријевића 
(Трстеник 1950), откривен је на Видовдан 1993. године.  

 
6.9. Заоставштина Милића од Мачве 
 
Милић Станковић (Белотић 1934 - Београд 2000), 

родом из Мачве, једна је истакнутијих фигура у 
савременом српском сликарству, поклонио је граду 
Крушевцу легат од око 120 слика које се тематски 
ослањају на националну историју, са нарочитим 
акцентом на средњовековни Крушевац и Косовски бој. 
По првобитној уметниковој замисли, овај легат требало 
је наменски похранити крај Грачанице, али будући да 
прилике то нису омогућавале, определио се за 
Крушевац, са јединим условом да слике буду смештене 
у објекат који гледа ка цркви Лазарици, због чега је за 
Галерију Милића од Мачве изабрана локација у 
непосредној близини Лазаревог града. 

У холу Дома синдиката, у самом центру Крушевца, 
налази се још једно Станковићево остварење, велика 
зидна слика Обретење главе кнеза Лазара, откривена 
1971, поводом прославе шест векова града. 

Милић од Мачве аутор је једног вајарског 
остварења - Мајка Србија и Мајка Грчка. У белом 
венчачком мрамору исклесане су две женске фигуре 
које симболизују пријатељство српског и грчког 
народа, нарочито током албанске голготе и опоравка 
српске војске на Крфу. Симболично, скулптура је 
откривена на Видовдан 1999. 

 
6.10. Археолошки парк „Лазарев град“ 
 
Археолошки парк „Лазарев град“ обухвата 

археолошки локалитет – остатак средњовековног 
престоног града и војног утврђења кнеза Лазара. У 
парку се налазе аутентични остаци Донжон куле, црква 
Лазарица из XIV века, остаци Кнежевог двора, 
споменик кнезу Лазару и Народни музеј. Лазарев град 
утврђен је по моделу византијске и српске одбрамбене 
архитектуре. У циљу унапређења туристичке понуде 
града и очувања и презентовања непокретног 
културног наслеђа, Град Крушевац, Туристичка 
организација Крушевац и Народни музеј Крушевац 
интензивно раде на прикупљању документације за 
реализацију пројекта „Обнављање Лазаревог града 
(Донжон куле и бедема Лазаревог града)“. Читав 
комплекс, као просторна целина, ужива заштиту као 
споменик културе од изузетног значаја. 
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6.11. Народни музеј Крушевац 
 
Од свога оснивања 1951., Народни музеј Крушевац 

остварује своју основну делатност кроз сакупљање, 
чување, заштиту и излагање покретних културних 
добара и остатака материјалне културе завичаја. 
Смештен у простору археолошког парка, Музеј 
представља незаобилазно одредиште када је реч о 
културној и туристичкој понуди града.  

У неокласицистичком здању некадашње гимназије, 
саграђеном 1863., са сецесијским декоративним 
елементима из 1908., данас је смештена стална музејска 
поставка која сведочи о историјском и културном 
развоју и преображају Крушевца и околине. Музејски 
фундус садржи око двадесет и три хиљаде музеалија 
природњачког, археолошког, етнолошког, историјског, 
културно-историјског и ликовног карактера, чији је 
историјски корак дуг преко шест миленија — од 
праисторије, преко антике и средњег века, кроз 
раздобље турске превласти и обнове српске 
државности, све до средине ХХ столећа. 

За обилазак музејске поставке, посетиоцима су на 
располагању услуге стручног вођења на српском и 
енглеском језику.  

Осим централног објекта у средњовековном 
Крушевачком граду, у састав Народног музеја 
Крушевац улазе и Кућа Симића, Уметничка галерија и  
Меморијални комплекс „Слободиште“.  

 
6.12. Споменик кнезу Лазару 
 
Споменик кнезу Лазару, оснивачу Крушевца, 

смештен је у источном делу Археолошког парка, 
средњовековног крушевачког града. Откривен је 1971. 
године у оквиру прославе „Шест векова Крушевца“, а рад 
је академског вајара Небојше Митрића. Седећа фигура 
кнеза са мачем положеним на крилу инспирисана је 
уобичајеном представом са новца српских 
средњовековних владара и конципирана је тако да кнеза 
Лазара представи као одлучног и мудрог владара, 
преданог градитеља и одважног Христовог ратника.  

 
6.13. Споменик књегињи Милици 
 
На Тргу деспота Стефана, који води од Градске 

куће ка Лазаревом граду, на Видовдан 2018. свечано је 
откривен споменик кнегињи Милици, која је управо из 
Крушевца управљала земљом након мужевљеве 
погибије на Косову. Споменик у бронзи дело је 
академског вајара Зорана Ивановића, аутора више 
јавних споменика у Србији. На овај начин град 
Крушевац се одужио овој храброј и пожртвованој  
мајци и жени владара који је јуначки дао живот у боју 
на Косову. 

 
6.14. Споменик палим припадницима војске, 

полиције и резервног састава 1991 – 1999. године 
 
Споменик је симбол заједничке борбе војске, 

полиције и резервног састава и свих грађана учесника 

ратних дешавања у периоду од 1991. до 1999. године, 
на територији Хрватске, Босне и Херцеговине и на 
Косову.                 

  
6.15. Сталаћки град 
 
Средњовековни град Сталаћ, обновљен и утврђен за 

време владавине кнеза Лазара, играо је веома важну 
стратешку улогу као одбрамбена утврда и заштита на 
прилазу Крушевцу. Смештен је на обронцима 
Мојсињских планина, познатих по остацима бројних 
цркава и манастира из позног средњовековног периода. 
Град се помиње у Раваничкој повељи (1377), као и у 
повељи кнегиње Милице светогорском манастиру 
Светога Пантелејмона (1395). Константин Филозоф 
помиње да је Сталаћки град разорио султан Муса (1413). 

По очуваним остацима донжон куле, која је 
доминирала над Јужном Моравом, локалитет се обично 
назива Тодоровом кулом, а народна песма је веже за 
јуначко страдање војводе Пријезде.  

 
6.16. Козник 
 
Средњовековни град Козник, смештен на обронку 

планине Жељин, подигнут је на купастом узвишењу и 
опасан јаким бедемом са осам кула, који прати 
конфигурацију терена. Народно предање име града 
веже за тежак успон до узвишења на којем је сазидан те 
је, наводно, материјал за градњу изношен помоћу коза. 
Помиње се као „племенити Козник“ у повељи кнеза 
Лазара светогорском манастиру Светога Атанасија 
(1381), а сматра се да га је утврдио Радич Поступович, 
господар Расинске жупе и велики челник деспота 
Стефана Лазаревића. У време турске власти, град је 
сачувао свој стратешки значај.  

Археолошки и конзерваторски радови извођени су 
у више наврата током 1970-их и 1980-их година и 
тврђава је категоризована као културно добро од 
великог значаја. 

 
7. ВЕРСКИ ТУРИЗАМ – ЦРКВЕ И  
    МАНАСТИРИ 
 
Средњовековне цркве и манастири издвајају се као 

сегмент културног наслеђа и чине основ за развој једне 
врсте туризма посебног интересовања – верског 
туризма. 

У Крушевцу и околини постоји више цркава и 
манастира који уживају посебан значај као културна 
добра од великог или изузетног значаја, а представљају 
и значајан потенцијал за развој верског туризма, 
односно поклоничких путовања не само крушевачког 
краја већ и Расинског округа. 

 
7.1. Црква Лазарица 
 
Црква Лазарица смештена је унутар 

средњовековног крушевачког града, а према својој 
лепоти, сврстава се у бисер моравске архитектуре. 
Сматра се да ју је око 1375. године подигао кнез Лазар 
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у славу прворођеног сина деспота Стефана. Према 
предању, у цркви Лазарици се српска војска причестила 
пред полазак у Косовски бој 1389. године. Представља 
културно-историјски споменик од изузетног значаја, не 
само за Републику Србију, већ и за све Србе у 
дијаспори.  

Приликом обнове Лазарице, после ослобађања од 
Турака, црква је поново осликана 1843. године. Аутор 
овог живописа, пожаревачки сликар Живко Павловић, 
урадио је и иконостас цркве током 1844, пред посету 
кнеза Александра Карађорђевића Крушевцу. Карађорђе 
је цркви поклонио звоно које је сачувано до данас. 

 
7.2. Црква светог Ђорђа 
 
Црква Светог Ђорђа, крушевачки саборни храм, 

саграђена је 1904. године на месту старе, скромније 
цркве. Пројекат је извео архитекта Душан Живановић 
(Сента 1853 - Београд 1937), у стилу који спаја 
неовизантијску архитектуру са српским 
средњовековним наслеђем, што је карактеристика више 
знаменитих сакралних објеката грађених у том 
периоду. Саборни храм је у облику слободнога крста, 
са пет купола, од којих се споља истиче једино 
централна, монументална, док су остале четири 
скривене под кровом и видљиве су једино из 
унутрашњости.  

 
7.3. Манастир Велуће 
 
Богородичину цркву, надомак Трстеника, подигла 

је и живописала данас непозната властеоска породица, 
представљена на ктиторској композицији. Црква се 
датује у 1377/1378, на основу упадљивих сличности са 
архитектуром и декоративном скулптуром крушевачке 
Лазарице, што Велуће уврштава у групу споменика 
моравске архитектуре. У време кнеза Милоша храм је 
обновљен и споља осликан. Данас ужива заштиту као 
културно добро од великог значаја. 

 
7.4. Манастир Дренча 
 
Ваведењска црква манастира Дренче, надомак 

Александровца, дуго је лежала у рушевинама. Сматра 
се да је манастир изграђен у раздобљу 1379 - 1382. 
Ктитори су Иваниш,  властелин  цара  Душана  и  
потоњи  монах  Доротеј,  и  његов син,  јеромонах 
Данило, први игуман манастира и потоњи патријарх 
Данило III. По својим одликама, Дренча припада раној 
фази моравске архитектуре и ужива статус заштићеног 
културног добра од великог значаја. 

 
7.5. Манастир Љубостиња 
 
Манастир са црквом Успења Богородице кнегиња 

Милица је подигла непосредно пред Косовску битку, на 
месту које се, по предању, веже за њен сусрет са 
Лазаром. У својој историји, више пута је обнављана, 
при чему је унеколико измењен првобитни изглед 
здања.  

Старији конак на западној страни припада времену 
обнове српске државности под кнезом Милошем. 
Конзерваторско-рестаураторски радови извођени су 
1960 - 1980-их и данас је манастир заштићено културно 
добро од изузетног значаја.  

 
7.6. Манастир Милентија 
 
Црква Светога Стефана надомак Козника, данас у 

рушевинама, везује се за моравску градитељску школу. 
Припада већим манастирским целинама тог доба и 
свакако је задужбина неког моћног и угледног ктитора. 
Датује се средином XV столећа, чему у прилог иду 
очувани фрагменти камене пластике и керамо-
пластичне декорације на високом нивоу уметничке и 
занатске обраде. Остаци храма евидентирани су као 
културно добро од великог значаја. 

 
7.7. Манастир Наупара 
 
Надомак Крушевца налази се манастир Наупара, са 

црквом посвећеном Богородици. Изграђена 1380-их као 
придворна властеоска црква, у повељи кнеза Лазара 
монаху Доротеју помиње се као метох Дренче (1382). 
Наупара је споменик моравске градитељске школе, 
Манастир је регистрован као културно добро од 
великог значаја. 

 
7.8. Манастир Руденица 
 
Руденица, са црквом Светог Илије, налази се 

недалеко од Александровца. Храм је подигнут на 
прелазу из XIV у XV век, а осликан 1402-05.  

Руденица припада споменицима моравског 
градитељства.  

Црква је била у рушевинама све до 1936, када је 
обновљена. Евидентирана је као културно добро од 
великог значаја. 

 
7.9. Манастир светог Романа 
 
Налази се у подножју Послонске планине, на путу 

за Ђунис. Сматра се да представља једно од наших 
најстаријих светилишта, први пут поменуто још у 
повељи коју је византијски цар Василије II издао 
Охридској архиепископији (1019/20). Црква је била 
подигнута као гробница Светог Романа, ученика 
Светога Климента, једног од веома значајних 
мисионара за ове крајеве. Од првобитне цркве сачувана 
је само триконхална основа. По предању, велика обнова 
изведена је у време кнеза Лазара. Пострадала је више 
пута током турског ропства, а у аустро-турским 
ратовима срушена је до темеља. Извесни Ђорђе Пиле ју 
је обновио (1796) и сазидао конак у којем је радила 
најстарија школа у том крају и интернат за сиромашну 
децу. Средином XIX века подигнута је велика камена 
кула звонара. У манастиру је радила и ратна болница 
(1876-78). Данашња грађевина, посвећена 
Благовештењу, има облик сажетог триконхоса са 
припратом, а надвишена је осмостраним кубетом. Уз 
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јужну страну дозидана је уска, издужена капела за 
мошти Светога Романа. Евидентирано је културно 
добро од великог значаја.   

 
7.10. Мојсињске цркве 
 
Мојсињска гора, у троуглу трију Морава, спада у 

предео ретких природних одлика. Због свога положаја, 
чини простор који је од најранијих времена 
представљао важну спону између југа и севера, о чему 
сведоче бројна археолошка налазишта из неолита и 
римског доба. Већина материјалних остатака везује се 
за средњовековни период. По предању, на Мојсињу се 
некада налазило чак 77 цркава и манастира, од чега је 
остало 27, од којих су 5 заштићена културна добра 
(Црква Светог Арханђела, Црква Светог Духа, Свети 
Марко...). Постојање тако великог броја сакралних 
објеката на малом простору везује се за долазак 
светогорских калуђера у XIV веку, након маричког 
пораза српске војске.  

 
7.11. Манастир Ђунис 
 
Црква Покрова Пресвете Богородице налази се у 

селу Ђунису, надомак Крушевца. Првобитна црква, 

више пута рушена и обнављана, изграђена је крајем 
XIX века. Манастир се сматра ретким местом 
Богородичиног указања у православном свету, што га 
уврштава међу најпосећеније светиње у Србији.  

 
7.12. Манастир Мрзеница 
 
Сматра се да је првобитна црква на овом месту 

изграђена пре Косовског боја, а предање за ктитора 
сматра кнеза Лазара или неку високу личност са 
његовог двора. Манастир су настањивали углавном 
светогорски калуђери. Данашња црква изграђена је 
1932, када је изведен и иконостас. 

 
7.13. Манастир Бошњане 
 
Смештен у истоименом селу, надомак Варварина, 

и посвећен апостолу Луки. Према предању, манастир је 
основан у време владавине кнеза Лазара, који га 
помиње у својој даровној Раваничкој повељи (1381). За 
време Турака, манастир је уништен и угашен, да би био 
обновљен тек крајем ХХ века. 

 

 
 
 
 
 

8. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 
 

8.1. „Прокоп“ 

На делу Јастрепца на месту званом „Прокоп“ издвојен је и 

проглашен Општи резерват природе „Прокоп“. Резерват 

представља мешавину шума чисте брезе (Betulum verrucosae), 

шума брезе са буквом (Betulum-Fagetum montanum) и чисте 

букове шуме (Fagetum montantum). 

 

Површина резервата је 5,91 ha. 

 

На подручју Општег резервата природе „Прокоп“ утврђен је 

режим I степена заштите, којим се забрањује коришћење 

природних богатстава и искључују сви други облици 

коришћења простора и активности осим научних истраживања 

и ограничене едукације. 

 
 
 
 
 

8.2. „Осредак“ 

Завод за заштиту природе Србије покренуо је поступак код надлежног министарства за проглашење и 

заштиту подручја „Осредак“, I степена заштите, који се налази на територији града Крушевца и делом на 

територији општине Трстеник. 
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     жути локвањ (Nuphar lutea)                         рогљасти шиљ (Pycreus glomeratus) 
 

На локацији Осредак утврђено је постојање 53 биљне врсте, а посебно су интересантни жути локвањ (Nuphar 
lutea), који је строго заштићена врста и рогљасти шиљ(Pycreus glomeratus), који је на Црвеној листи флоре Србије. 

Површина резервата по студији Завода за заштиту природе износи око 250 ha. Као мочварно станиште на 

обали Западне Мораве са разноврсном флором и фауном, ово подручје поседује све предуслове за развој 

туристичких активности, које могу да буду осмишљене као едукативни програми за ученике, екотуризам, боравак 

у природи и сл. 

 
 

8.3. Хидроакумулација „Ћелије“ 
 

Хидроакумулација „Ћелије“ пројектована је и изграђена као 

вишефункционална акумулација за изједначавање токова Расине, 

за водоснабдевање, наводњавање и рекреацију.  

Да би се акумулација осигурала као дугорочни, одрживи и 

квалитетни водни ресурс покренут је поступак проглашења 

језера заштићеним природним добром. У периоду од 2007. до 

2009. год. извршена су истраживања и урађена студија заштите 

од стране Завода за заштиту природе, али је поступак обустављен 

због непостојања политичке воље у општини Брус. Град 

Крушевац је поново покренуо иницијативу 2018.године да се 

језеро стави под заштиту и поступак ревизије студије је у току. 

 

 

 

 

 

 

Сва ЗПД су наведена у табели 3.3.2.1. заједно са 

својим управљачима. 
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Табела – Заштићена природна добра на територији града Крушевца 

 

РБ Назив природног добра Врста 
Старост  

[год] 
Управљач Заштићен од: 

1. 

 

Група стабала храста 

лужњака и цера у 

Јабланици 

 

Ботанички споменик 

природе 
Око 270 

Градска управа 

Крушевац 

25.12.1981. 

број 322-116/81 

2. 
Стабло храста лужњака 

„Храст Расина“ 

Ботанички споменик 

природе 
 ЈКП Крушевац 

11.06.2010. 

број 633-2/2010 

 

3. Прокоп Јастребац 
Општи резерват 

природе 
Око 80 

JP „Србијашуме“ 

Крушевац 

10.12.1958. 

број 01-626 

 

4. 
Стабло храста лужњака у 

Белој Води (Кисељак) 

Ботанички споменик 

природе 
Око 230 

МЗ„Бела Вода“ и 

удружење 

„Кисељак“ 

 

26.12.1991. 

број 322-3/91 

5. Наупаре 
Предео изузетних 

одлика 
 

Сопственици и 

Манастир Наупаре 

28.04.1994 

број 633-1 

 
 

Извор: Документација града Крушевца и Завода за заштиту природе, Београд 

 

 

 

 
 
 

Рибарска Бања се налази на обронцима Великог Јастрепца, на 

540m надморске видине, 35 km је удаљена од Крушевца, 72 km од 

Ниша и 220 km од Београда. Позната је као оаза чистог 

јастребачког ваздуха, здраве хране и лековитих термалних извора. 

Рибарска Бања, као лидер здравственог туризма, акценат ставља 

на превенцију, која је најбољи лек, а својим гостима нуди, поред 

медицинског и спа програма, бројне пратеће садржаје ради 

потпуног доживљаја, који најбрже доводи до оптималног стања 

организма. Рибарску Бању посећивале су све крунисане главе 

Србије, од ослобођења до укидања монархије, а и данас. Због 

тога, а и због целокупне понуде и доживљаја, као и због бројних 

награда и признања, Рибарску Бању називају – краљевска бања.                              

 

 

Још један бизарна ствар везана за језеро 

јесте и његов облик. Наиме, уколико се на 

Google мапама претражи језеро Ћелије – 

оно има облик змаја! 

Са друге стране језеро је веома атрактивно 

и привлачно туристима, тако да је у време 

летње сезоне плажа звана ,,Писта” 

препуна људи. Наравно, пецароша има 

увек. 
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9. ПАРКОВИ И ШЕТАЛИШТА 
 
 

9.1. Багдала 

 

Парк Багдала по положају у ужем градском језгру 

и величини од 36,7ha представља  значајну површину 

за град. 

Багдала, шумовито брдо изнад самог града, одавно 

је постало синоним Крушевца,  састајалиште младих, 

песника, спортиста и деце. Представља зелени амбијент 

са уређеним простором за шетњу и рекреативне 

спортове. Реч „багдала“ у слободном преводу турске 

речи значи „божански поглед“, тако да Багдала 

представља и својеврстан видиковац.  

На Багдали се, поред спортско рекреативних 

садржаја (теретана на отвореном, фудбалски и 

кошаркашки терен, трим стаза, дечје игралиште „Моја 

кравица“) налази и модеран угоститељски објекат – 

ресторан „Багдала“, као и велелепна црква посвећена 

светом Јовану Крститељу са Његошевом капелом. 

Планом детаљне регулације сви постојећи објекти 

и површине намењени садржајима спорта и рекреације 

биће задржани. Оставља се могућност ревитализације, 

реконструкције, доградње, инфраструктурног опрема-

ња, изградње објеката пратећих садржаја и сл., са 

циљем осавремењавања и подизања нивоа услуга. 

Наведеним планом опредељена је површина за 

изградњу основне школе на простору парка Багдала, 

као и локација за изградњу нове епархијске цркве. 

Такође је предвиђена заступљеност комерцијалне 

делатности у функцији туризма (трговина, 

угоститељство, хотели, мотели, коначишта, виле, 

апартмани и сл.). 

 
9.2. Пионирски парк 

 

Пионирски парк у Крушевцу има вишедеценијску 

историју, а зачеци његовог настајања сежу до половине 

XIX века. Простор је некада коришћен за одржавање 

школских приредби, слетских манифестација и 

културног програма. Пионирски парк је 2017. године 

реконструисан – постављене су клупе, мобилијар за 

децу, спорт и рекреацију, трим стаза, округли подијум 

који служи за организацију манифестација, уређене су 

зелене површине и стазе за шетњу и простор је ограђен, 

како би се заштитио од уништавања.  

 

9.3. Зона унапређеног пословања – БИД зона 

 

Својом посебношћу у центру града, у Улици мајке 

Југовића, истиче се БИД зона која је међу првима 

формирана у Србији, 2005. године, и која представља 

туристичку атракцију града, као и омиљено градско 

шеталиште. Због великог броја угоститељских објеката 

она је и примамљиво место за одмор. 

 

Рибарска Бања је име добила по рибарима који су на 

овим изворима пецали пастрмку изузетног квалитета за потребе двора 

Кнеза Лазара. 
Лековитост рибарских извора позната је људима још од праисторије, о 

чему сведоче археолошка налазишта у околини Бање. Загрлату Жупу, крај 

око Рибарске Бање, добио је Стефан Немања за пунолетство, док је 

Књегиња Милица са својим дворским дамама одржавала лепоту управо на 

изворима у Рибарској Бањи. Ни Турци нису били равнодушни према 

лековитости ове воде, па су подигли хамам- турско купатило на изворима 

како би одржавали здравље. 

Након ослобођења, 1834. г. Књаз Милош је наредио да се научно испитају 

воде Рибарске Бање на Медицинском Факултету у Бечу. Та година узета је 

као година почетка научно утемељеног рада. Од тада до данас све 

крунисане главе Србије посећивале су и боравиле у Рибарској Бањи. 

Нарочито је Бању волео краљ Петар I Карађорђевић, који је овде често 

боравио, лечио реуму и радио државничке послове. Декларацију о 

повратку Косова и Метохије матици Краљевини Србији потписао је у 

Рибарској Бањи 25. 08.1913.г. Управо је он и иницирао нагли развој и 

изградњу Рибарске Бање, који не престаје до данашњих дана. 
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10. СЕОСКИ ТУРИЗАМ 

 

Сеоски туризам је специфичан вид туризма који 

привлачи превасходно сегменте туриста који су 

заинтересовани за руралну културу, за упознавање са 

традицијом и животом на селу и за квалитет животне 

средине. Сеоски туризам данас представља неопходну 

компоненту и основу одрживог развоја животне 

средине и укупне туристичке привреде. У том смислу, 

потребно је користити постојеће природне ресурсе, на 

којима се базира туризам, на начин којим се обезбеђује 

њихово постојање и за будућа покољења. 

Град Крушевац, са повољним географским 

положајем и великим бројем села, има изузетно 

повољне могућности за развој сеоског туризма. Боравак 

у нетакнутој природи туристима пружа могућност за 

шетње, рекреацију, излете до оближњих манастира и 

других вредних културно-историјских споменика, 

могућност сезонског лова и риболова, брање шумских 

плодова и лековитог биља и низ других активности у 

природи. Ове погодности су нарочито изражене  у 

селима према Рибарској Бањи и селима на обронцима 

Јастрепца, најшумовитије и најводније планине овог 

дела Балкана. Такође, села која се налазе поред реке 

Мораве и Ћелијског језера пружају велике могућности 

за развој сеоског туризма. Разноврсност туристичких 

ресурса, богатство културно-историјског наслеђа, 

специјалитети домаће кухиње, локалне манифестације 

и непољопривредне делатности на селу, обогаћени су 

гостољубивошћу и срдачношћу локалног становништва 

које је у складу са традиционалним обичајима. 

Један од најважнијих задатака у развоју сеоског 

туризма је едукација сеоских домаћина за бављење 

овом активношћу, односно указивање на економску 

оправданост бављења овим видом туризма. Туристичка 

организација града Крушевца је, у сарадњи са Градском 

управом, издала „Водич за спровођење категоризације 

у домаћој радиности“, како би потенцијални домаћини 

били информисани о елементима сеоског туризма. 

Туристичка организација града Крушевца је у 

протеклом периоду интензивно радила на едукацији 

локалног становништва организовањем посебних 

предавaња по селима, на тему подстицања и развоја 

сеоског туризма, о побољшању квалитета туристичке 

понуде и о улози Туристичке организације у укупном 

развоју сеоског туризма. Као резултат, регистрована су 

три сеоска туристичка домаћинства која интензивно 

раде на одржавању и побољшању квалитета својих 

услуга. Туристичка организација града Крушевца 

непрекидно утиче и на унапређење манифестационог 

сеоског туризма. Организованa су два „Сајма сеоског 

туризма, здраве хране и народног стваралаштва“ са 

тенденцијом одржавања сваке године у различитом 

селу. 

Да би се искористили постојећи природни 

потенцијали, за развој сеоског туризма на територији 

града Крушевца неопходна је континуирана обука 

локалног становништва у складу са водећим 

трендовима у сеоском туризму, непрекидан контакт са 

постојећим и потенцијалним сеоским туристичким 

домаћинствима, улагање у сеоску инфраструктуру, у 

стандардизацију услуге, категоризацију сеоских 

домаћинстава и постојећег приватног смештаја на 

сеоском подручју, непрекидно унапређење квалитета 

постојећих и увођење пружања нових услуга на селу, а 

затим и формирање конкретног туристичког производа 

и понуде сеоског туристичког домаћинства, маркетинг 

и пласирање на домаћем и светском тржишту. 

Сеоски туризам, иако недовољно развијен у односу 

на велики потенцијал, присутан је у Белој Води, селу 

које је свега 14км удаљено од Крушевца у правцу 

северо-запада. За сада је у Белој Води регистровано 

једно сеоско туристичко домаћинство Славољуба 

Милићевића. Бела Вода је иначе чувена по својим 

природним богатствима, пре свега по беловодском 

пешчару – камену који се експлоатише већ шест 

векова, а затим и по извориштима минералних вода. 

Средином јула сваке године у Белој Води се одржава 

чувена културно-уметничка манифестација 

„Беловодска розета“. Тада се, у знак признања за 

уметнички, културни и научни допринос српској 

култури, заслужним појединцима додељује камена 

розета.  

Осим поменутог домаћинства у Белој Води, 

регистровано је још и сеоско туристичко домаћинство у 

селу Петина, у власништву породице Петровић. У селу 

Бољевац поред Рибарске Бање регистровано је једно 

сеоско домаћинство породице Стојановић, које се бави 

производњом и продајом домаћих производа. 

У селима око Рибарске Бање постоји око 500 

регистрованих лежајева у приватном смештају са 

великим бројем ноћења, што се сматра великим 

приходом са подручја сеоског туризма. 

У селу Ломница налази се ранч „Ел Дорадо“ који 

пружа могућности краћег боравка са исхраном, а чији 

власници планирају током следеће године изградњу 

смештајних капацитета. 

 

11. ПЛАНИНСКИ ТУРИЗАМ 

 

Крушевачка котлина је са свих страна окружена 

планинама средње висине међу којима се посебно 

истиче Јастребац. Ова планина пружа изузетне 

могућности за одмор и планинарење, израду пешачких 

стаза и бициклистичких стаза за брдски бициклизам.  

Град Крушевац реализује пројекат изградње 

авантура парка на Јастрепцу чији се завршетак очекује 

до октобра месеца 2018. године. Пројекат ће се 

финансирати из буџета Града, као и из републичких 

средстава. 

Овим предлогом пројекта се разматра простор 

познатог излетишта „Јастребац“ за уређење скијалишта 

и забавног парка на територији града Крушевца. 

Уређује се скијалиште са садржајима рекреације за 

зимске спортове и пратеће забавне садржаје у 

шумовитој планини Јастребац, на свега 20-ак км од 
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Крушевца, уз хотеле: „Trayal“, „Idila“, „Равниште“, 

виле Комерцијалне банке, Србијашума, Планинарски 

дом. 

Подручје планираног комплекса у оквиру 

постојећих угоститељских објеката најперспективнији 

је простор за развој туризма Јастрепца. Доминантне 

активности су рекреација и одмор у шумско-брдском 

простору који нуди природни амбијент шуме, свеж 

ваздух, али и бројне активности различите од оних које 

се могу упражњавати у градовима, у најширем смислу, 

са различитим подоблицима. Земљиште на подручју 

планираног центра је у државном власништву, КО 

Буци. 

Планирани комплекс је лоциран уз постојећи хотел 

„TRАYAL“ и хотел „IDILA“, на Јастрепцу. Тренутно 

локација има угоститељско - излетнички карактер. 

Налази се на надморској висини од 480 метара, удаљен 

20 км од Крушевца. На овом подручју је неколико лепо 

уређених хотела и одмаралишта. Клуб - хотел „Tayal“, 

затим „Idila“ хотел, одмаралиште „Србијашума“, који 

су врло складно уклопљени у сам амбијент Јастрепца. 

На Јастрепцу постоје тениски терени, спортски терени, 

дечији паркићи, планинарске стазе. Поред тога на 

локацији постоји основна инфраструктура. 

Предвиђена је једна ски-стаза, укупне дужине око 

350 m. Поред скијашке инфраструктуре планирани су и 

забавни садржаји: велнес спорт и рекреација, релакс, 

забавно рекреативни садржај, садржај за 

авантуристичке спортове, паркинг са приступним 

саобраћајницама, услужни објекти, угоститељски 

објекти, техничка база и други. 

 

12. ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КАО 

ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Манифестациони туризам подразумева путовања 

која су примарно мотивисана посетом манифестацији 

културног, уметничког, забавног и сличног карактера и 

садржаја. Манифестације различитог садржаја 

појачавају атрактивност дестинације и привлаче велики 

број туриста. 

На територији града  Крушевца се организују 

бројне манифестације, а у календар туристичких 

манифестација Туристичке организације Србије 

уврштене су следеће: Средњовековно венчање у цркви 

Лазарици, Међународни фестивал  „Витешки мегдан у 

Лазаревом граду“,  Фестивал балона  „Крушевац под 

облаке“, Међународни фестивал хумора и сатире 

„Златна кацига“, Видовдански дечји карневал, 

Видовдански сајам сувенира, Шампионат у мотокросу, 

Међународни фестивал православног филма „Снажни 

духом“, Беловодска розета, Културно лето у Рибарској 

Бањи.  

Средњовековно венчање у цркви Лазарици у 

Крушевцу представља јединствену манифестацију у 

земљи, за које постоји изузетно велико интересовање, 

што потврђује импозантан број захтева младенаца 

заинтересованих за венчање на средњовековни начин. 

Први пут је организовано 2016. године у циљу 

промоције средњовековног живота и самог чина 

венчања у доба кнеза Лазара. Церемонија црквеног 

венчања одржава се по средњовековним обичајима и 

укључује и гађање јабуке луком и стрелом, у присуству 

витезова, дворјана и бројних посетилаца. Младенци се 

венчавају у одећи (хаљинама и оделима) која је за ову 

прилику израђена по узорку на оригиналну свадбену 

одећу из XIV века. Приређује се и средњовековна 

свадбена трпеза која подразумева припрему јела по 

рецептури из средњег века. На менију су дивљач, стара 

српска јела и домаће вино. 

 

Међународни фестивал „Витешки мегдан у 

Лазаревом граду“ има за циљ да посетиоцима 

приближи средњовековну епоху и живот на двору 

кнеза Лазара. У оквиру  манифестације организују се 

витешки и стреличарски турнири, а за најмлађе 

посетиоце – витешке дечје радионице (у 2018. години је 

по први пут омогућено јахање коња и понија). 

 

Фестивал хумора и сатире „Златна кацига“  - 

Манифестација је међународног карактера која се 

организује поводом 1. априла, дана шале и смеха, и 

традиционално се одржава од 1993. године, на утврђене 

и задате теме путем конкурса. У оквиру фестивала 

приређују се изложба карикатура првонаграђеног 

учесника на конкурсу и изложба дечјих радова, 

организује се централна прослава на којој се додељују 

награде за најбољу карикатуру и стрип, писану форму, 

афоризам, песму и кратку причу и проглашава се 

„Витез од Чарапаније“ као награда за животно дело 

афирмисаном уметнику и дугогодишњем сараднику 

Крушевца. 

 

Манифестација Фестивал балона организује се од 

2016. године и привлачи све већу пажњу, како излагача 

балона тако и посетилаца.  

Посетиоцима омогућава вожњу балоном и поглед 

на град Крушевац „кроз облаке“. У оквиру 

манифестације се организује и разноврстан забавни 

програм. 

За даљи развој манифестационог туризма на 

територији града Крушевца потребно је брендирати 

најпосећеније манифестације, како би се што боље 

позиционирале у односу на најзначајније манифе-

стације у нашој земљи. 
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13. SWOT АНАЛИЗА 
 

Снаге Слабости 
1 2 

 Постојање туристичке сигнализације у граду; 

 Повољан географски положај (близина 

развијених туристичких центара); 

 Град Крушевац је привредни, административни, 

културно-просветни и здравствени центар Расинског 

округа; 

 Богато-културно историјско наслеђе; 

 Престони град кнеза Лазара и родни град 

деспота Стефана; 

 Расадник глумачких талената; 

 Понуда ванпансионских услуга на 

задовољавајућем нивоу; 

 Постојање Туристичког информативног центра; 

 Народни музеј Крушевац који обухвата више 

културно-историјских објеката у граду са капацитетом 

за квалитетну и стручну презентацију културно-

историјског наслеђа; 

 Град Крушевац је шампион локалног развоја 

2018/2019. у категорији „Промоција културе и 

туризма“; 

 Изразито гостопримство локалног 

становништва; 

 Дефинисане туристичке туре (Манастирска 

тура, Долином Рибарске реке, Лепа варош Крушевац, 

Стазама Јастрепца, Пут вина кнеза Лазара); 

 Развијеност терцијарног сектора; 

 Добра медијска инфраструктура; 

 Развијена спортска инфраструктура у делу 

отворених и затворених објекта спорта и рекреације 

(Хала спортова, Фудбалски стадион „Младост“, 

Отворени атлетско-фудбалски блок „Радомир Мићић – 

Миче“, комплекс затворених и отворених базена, итд.) 

 

 

 

 Недовољни приходи од туризма 

 Непостојање  јасно дефинисаног 

туристичког бренда; 

 Непостојање програма развоја туризма (за град 

и округ); 

 Недовољан број смештајних капацитета виших 

и нижих категорија; 

 Недовољна заступљеност смештајних 

капацитета и туристичких производа на сајтовима 

(www.booking.com и www.tripadvisor.com); 

 Недостатак финансијских средстава за развој 

туризма; 

 Недовољна искоришћеност доступних 

средстава ЕУ претприступних фондова; 

 Недовољно коришћење повољних кредита 

Министарства туризма; 

 Непостојање локалног фонда за START UP 

 У недовољној мери искоришћени потенцијали 

за развој сеоског туризма; 

 Недовољна заступљеност на иностраном 

тржишту; 

 Недовољно квалификованих туристичких 

менаџера и водича; 

 Недовољна  усклађеност  између приватног  и 

јавног сектора; 

 Недовољно  експлоатисане  гастрономске  

традиције  кроз брендирање; 

 Низак степен  активирања  етно вредности; 

 Непостојање  средњег и  високог образовања  у 

области  туризма; 

 Недовољан  ниво едукације  за бављење  тури-

змом (недовољно  искуство за  пројектно  

финансирање); 

 Недовољно развијена туристичка инфра-

структура (тематски паркови, видиковци, аква паркови, 

бициклистичке стазе, итд.); 

 
  

 Недовољно улагање у реконструкцију и одржавање и 

доступност природних и историјских добара 

(Ломница, минерални извори у Белој Води, тврђаве, 

турске чесме итд.); 

 Недостатак вишејезичног промотивног материјала 

чинилаца културе и туризма (словеначки, бугарски, 

руски, немачки, хранцуски, италијански, и др.); 

 Недовољна повезаност ТОК-а и других установа у 

култури града; 

 Недостатак јединствене понуде свих значајних 

садржаја у Граду које организују релевантне установе 

у култури; 

 Непостојање интернет презентације  на више светских 

језика; 

 Непостојање модерног тоалета у центру града; 
 

http://www.booking.com/
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Шансе (Могућности) 

 

Опасности  (Претње) 

 
 Тенденција раста туристичког промета; 
 Град Крушевац је град који има Протоколе и 
Повеље о сарадњи и братимљењу са више градова у 
иностранству: Бијељина, Крф, Ставрос, Сент Андреја, 
Стара Загора, Рмнику Влчеа, Одинцово, Рјазањ, Жалец 
и многи други; 
 Град Крушевац је члан Међународне 
асоцијације градова Весника мира; 
 Крушевачка  тврђава у центру града, као 
атрактивна просторна целина, пружа могућност за 
организацију различитих садржаја (организована 
вођења, поетске вечери, концерти итд); 
 Меморијални комлекс „Слободиште“, као 
атрактивна природна просторна целина са великим 
туристичким потенцијалом, идеалан простор за масовна 
дешавања (позоришне и балетске представе, приредбе, 
концерте) 
 Потенцијал домаће радиности; 
 Постојање услова за специјалне интересе 
(винске туре, пешачење, бициклизам, лов, риболов, 
вештачка стена, посматрање птица, сплаварење, 
културни и верски туризам); 
 Позитиван тренд у броју регистрованих привре-
дних субјеката који се баве услугом угоститељства; 
 Ангажованост Туристичке организације града 
Крушевца у промоцији сеоског туризма 
 На територији сеоских подручја постојање 24 
културно-уметничких друштава који активно негују 
традицију народних игара, песама и обичаја; 
 Раст друштвеног стандарда у Србији; 
 Отварање нискотарифних авио летова из Ниша 
до европских градова; 
 Домаћи и ЕУ фондови – могућност улагања у 
развој културне баштине и улазак у ЕУ; 
 Развој туризма у руралним подручјима са 
тенденцијом пораста  смештајних капацитета; 
 Пораст интересовања иностраних туриста за Србију; 
 Већа заступљеност на домаћим и међународним 
сајмовима туризма; 
 Унапређење сарадње са приватним и 
непрофитним сектором; 
 Унапређење туристичке инфраструктуре; 
 Унапређење туристичке супраструктуре; 
Покретање старих заната, израда и продаја аутохтоних 
производа; 
 

 

 Нестабилност друштвено - политичког окружења; 

 Недостатак интересовања локалних и других 

инвеститора за улагање у туризам; 

 Демотивација младих за останак у граду; 

 Проблеми у развоју руралног туризма  (старо 

становништво и недостатак мотивације млађег 

становништва за останак на селу); 

 Глобална конкуренција у понуди туристичких 

производа; 

 Убрзане маркетиншке иновације конкуренције; 

 Присуство сиве економије у области пружања услуга 

смештаја; 

 Несхватање значаја туризма као битног фактора 

укупног економског развоја (повећање запослености и 

профитабилне привредне делатности); 

 Недовољно умрежавање маркетинг активности на 

националном и међународном туристичком тржишту; 

 Недовољна комерцијализација културно-историјског 

наслеђа и традиције; 
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14. ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА 
 
Претходно изложена SWOT анализа је сумирала 

главне снаге, слабости, шансе и опасности за развој 
туризма града Крушевца. Као таква, она представља 
основу за дефинисање приоритета, општих и посебних 
циљева развоја туризма града Крушевца за период 
2019-2024. године. Осим SWOT анализе, за ову сврху 
су додатно коришћене још две методологије, о којима 
се шире говори у наставку. 

Прва методологија служи за вредновање и избор 
приоритетних туристичких локација/атракција.2 
Вредновање и избор се заснивају на бодовању по 
основу седам различитих критеријума. То су: 

(1) јединственост и природна лепота;  

(2) историјска/културна вредност; 

(3) приступачност; 

(4) доступност основних комуналних услуга;  

(5) доступност објеката на локацији; 

(6) власништво над имовином и 

(7) квалитет окружења.  
Распон бодова је од један до пет, при чему се 

локације/атракције са најбољим карактеристикама 
вреднују са пет бодова, док се оне са најлошијим 
карактеристикама вреднују са једним бодом. Ова 
методологија је примењена како на постојеће 
локације/атракције, тако и на оне у настајању, или које 
имају несумњив туристички потенцијал. На основу 
сакупљених бодова по свих седам критеријума, врши се 
рангирање туристичких локација/атракција. Најбоље 
рангиране локације/атракције омогућавају да се прецизно 
дефинишу приоритети за развој туризма града Крушевца 
у периоду 2019-2024. године. Наведена методологија је 
детаљно приказана у Анексу 1 овог Програма. 

Друга методологија је коришћена ради иденти-
фикације општих и посебних циљева. Ова методологија 
се спроводи у три корака. Први корак је израда тзв. 
матрице за идентификацију проблема. За сваки 
утврђени приоритет развоја туризма града Крушевца 
(укупно четири), конструисана је матрица за идентифи-
кацију проблема. Матрица садржи неколико различи-
тих компоненти које помажу да се сачини детаљан 
„инвентар“ главних проблема.  

Други корак је анализа проблема. Анализа пробле-
ма помаже да се боље разумеју узроци и последице 
проблематичних ситуација. Темељно анализирани 
проблем може да буде добра полазна тачка за иденти-
фиковање општих и посебних циљева. 

Трећи корак је дефинисање општих и посебних 
циљева. С обзиром да се проблеми у представљеној 
матрици описују као негативне изјаве/услови, посебни 
циљеви су дефинисани једноставним превођењем, или 
трансформацијом негативних изјава/услова у позитивне. 
Тиме се постиже да сваки идентификовани проблем буде 

                                                                                 
2Туристичка локација је ужа, саобраћајно повезана и 
инфраструктурно опремљена просторно технолошка 
целина, која садржи једну, или више туристичких 
атракција. Туристичка атракција је нарочито привлачно 
обележје туристичке дестинације, природног или 
друштвеног карактера у оквиру туристичког простора 
(Извор: Закон о туризму, „Сл гласник РС“ бр.36/2009, 
88/2010, 99/2011…93/ 2012 и 84/2015). 
 

„покривен“ одговарајућим посебним циљем. Општи 
циљеви су формулисани на основу груписања, или 
агрегирања претходно утврђених посебних циљева. 

Општи циљеви говоре о томе шта желимо да 
остваримо на дужи рок. Посебни циљеви говоре о томе 
шта желимо да постигнемо на краћи и средњи рок. 
Општи и посебни циљеви су међусобно повезани у 
смислу да реализација посебних циљева води ка 
остваривању општих циљева. Описана методологија је 
детаљно приказана у Анексу 2 овог Програма. 

На основу примењених методологија, Програм 
развоја туризма града Крушевца је дефинисао четири 
приоритета за период 2019-2024. године. То су:  

 
1. Развој града Крушевца као савремене туристичке 

дестинације 
2. Трансформација излетишта Јастребац у 

туристички ризорт 

3. Обогаћивање туристичке понуде Рибарске Бање 
4. Развој и унапређење туристичке понуде града 

Крушевца. 
 
Ова четири приоритета садрже укупно осамнаест 

општих и осамдесет осам посебних циљева. У прегледу 
који следи, приоритети, општи и посебни циљеви су 
нумерисани једноцифреним, двоцифреним и 
троцифреним бројевима, респективно. 

Први приоритет: Развој града Крушевца као 
савремене туристичке дестинације. Овај приоритет 
обухвата седам општих и двадесет девет посебних циљева. 
На врху листе општих циљева се налазе Лазарев град и 
Багдала, као најзначајније туристичке локације/атракције. 
Када је у питању Лазарев град, два најважнија општа циља 
су: осавремењавање понуде туристичких производа и 
унапређење промоције, као и фазна реконструкција ове 
културно-историјске и верске знаменитости. Што се тиче 
Багдале, њен несумњиви туристички потенцијал може да 
се искористи кроз унапређење туристичке инфраструктуре 
изградњом видиковца (симболом града) и изградњу 
смештајних капацитета, уз претходно решавање 
имовинско-правних односа.  

Унапређење друштвеног и економског окружења 
града Крушевца је такође значајан општи циљ. То 
подразумева боље повезивање Туристичке организације 
Крушевца са установама културе, стварање обједињене 
понуде туристичких производа и сл., ради повећања 
прихода од туризма. Реконструкција опште инфра-
структуре и изградња нове, посебно на локалитетима као 
што су Споменик косовским јунацима и Слободиште, 
представљају опште циљеве који могу да допринесу 
развоју града Крушевца као савремене туристичке 
дестинације. Незаобилазни општи циљеви су још и 
развој спортске инфраструктуре изградњом видиковца 
(симболом Града) и унапређење заштите животне 
средине у граду Крушевцу, који се углавном односе на 
приобаље реке Расине. 

Други приоритет: Трансформација излетишта 
Јастребац у туристички ризорт. Овај приоритет 
обухвата три општа и двадесет четири посебна циља. 
На врху листе општих циљева се налази повећање 
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атрактивности излетишта Јастребац. Тај циљ може да 
се оствари улагањем у развој туристичке 
инфраструктуре, обогаћивањем понуде туристичких 
производа, повећањем прихода од ловног туризма, 
риболова и продаје расадног материјала, као и 
повезивањем овог излетишта са суседним туристичким 
локацијама, на пример са Рибарском Бањом. 
Трансформација Јастрепца у туристичку дестинацију 
претпоставља и реализацију преостала два општа циља,  
као што су: стварање неопходне инфраструктуре 
(путне, енергетске, комуналне и телекомуникационе) и 
заштита природне средине од негативних утицаја 
природних и друштвених фактора.  

Трећи приоритет: Обогаћивање туристичке понуде 
Рибарске Бање. Овај приоритет обухвата четири општа и 
седамнаест посебних циљева. Најважнији општи циљ је 
да се отклоне институционалне баријере ради убрзаног 
развоја Рибарске Бање као туристичке дестинације. 
Неопходни кораци за остварење овог општег циља су да 
Рибарска Бања добије статус бање, као и да се унапреди 
координација између Туристичке организације Крушевац, 
туристичких агенција у Рибарској Бањи и Специјалне 
болнице „Рибарска Бања“.  

Значајан општи циљ је креирање и реализација 
пројеката за еколошку заштиту Рибарске Бање. Ово се 
посебно односи на еколошку заштиту Рибарске реке, 
редовно одношење комуналног отпада и елиминисање 
дивљих депонија. Осим тога, биће неопходно да се 
побољша квалитет складиштења и дистрибуције воде 
за пиће коју користи становништво у насељеним 
местима која гравитирају Рибарској Бањи. 

Преостали општи циљеви се односе на повећање 
капацитета туристичке инфраструктуре и економско 
оснаживање Рибарске Бање кроз унапређење промоције 
и повећање прихода од туристичке понуде.  

Четврти приоритет: Развој и унапређење 
туристичке понуде града Крушевца. Овај приоритет 
обухвата четири општа и осамнаест посебних циљева. 
Међу општим циљевима, на првом месту је креирање 
атрактивних туристичких производа. Ради остварења 
тог циља, нарочито је значајно да се унапреди пословна 
сарадња између установа културе и Туристичке 
организације Крушевац, затим да се интензивније 
аплицира код расположивих фондова ЕУ и других 
међународних финансијских организација, као и да се 
донесе одлука о статусу града Крушевца у оквиру 
туристичке регије Копаоник.  

Јачање туристичке инфраструктуре града Крушев-
ца је неопходно, посебно када се ради о изградњи већег 
броја високо квалитетних смештајних објеката и 
постављању туристичке сигнализације на ауто-путу    
Е-75 и регионалним путним правцима.  

Унапређење промоције туристичких производа и 
брендирање је општи циљ који претпоставља 
интензивније учешће на домаћим и страним сајмовима, 
већу присутност у медијима са националном 
фреквенцом, повећање прихода по основу сеоског, 
верског, здравственог туризма и сл. Брендирање 
дефинисаних туристичких производа захтева сарадњу 
са специјализованим маркетиншким агенцијама. 

Дигитализација туристичке понуде је незаустављив 
светски тренд и зато је укључен као општи циљ у 
оквиру развоја и унапређења туристичке понуде града 

Крушевца. То се, пре свега, односи на израду 
вишејезичног сајта Туристичке организације Крушевац, 
као и на креирање свеобухватне дигиталне туристичке 
платформе града Крушевца.  

Велики број општих и посебних циљева у оквиру 
четири изложена приоритета упућују на закључак да 
локалне власти, током низа претходних година и деце-
нија, нису успевале да препознају потенцијале туризма 
као значајне привредне гране. Све то упркос растућим 
трендовима повећања броја туриста, ноћења, потрошње и 
сл. на глобалном нивоу, али и у ближем окружењу.  

Реализација циљева из овог програма би омогућила 
да се Крушевац релативно брзо прикључи оним 
градовима у Србији који остварују значајне приходе од 
туристичке делатности. Циљеви су усмерени ка 
прилагођавању, диверсификацији и осавремењавању 
понуде туристичких производа града Крушевца, како 
би се задовољиле све захтевније потребе туриста. 
Иновирана понуда туристичких производа треба да 
доведе до повећања конкурентности и запослености у 
туристичкој делатности и раста учешћа прихода од 
туризма у бруто домаћем производу града Крушевца.  

Приоритети, општи и посебни циљеви из овог 
Програма обухватају не само економски сектор, већ и 
друштвени (социјални) сектор и заштиту природне 
средине. Без такве структуре циљева, одрживи развој 
туризма града Крушевца тешко да би био могућ. Све то 
је у сагласности са Стратегијом развоја туризма 
Републике Србије за период 2016-2025. године.3 

Реализација сва четири приоритета, као и општих и 
посебних циљева, у коначном треба да обликује град 
Крушевац као препознатљиву и конкурентну тури-
стичку дестинацију и допринесе јачању имиџа града у 
ширем окружењу. По завршетку овог Програма 2024. 
године, вероватно је да ће да се створе услови за 
увођење тзв. дестинацијског менаџмента.4 Из органи-
зационог и својинског угла, дестинацијским менаџ-
ментом би могло да се бави посебно привредно друштво 
у јавној, или приватној својини, или пак, сектор (служба) 
у оквиру Туристичке организације Крушевца. Суштина 
дестинацијског менаџмента је да се управља дести-
нацијом у смислу планирања, организовања, вођства и 
контроле. Задатак дестинацијског менаџера је да креира 
и реализује различите туристичке садржаје, кроз 
повезивање са свима који имају пословне интересе у тој 
дестинацији, ради пружања професионалних и високо 
квалитетних туристичких услуга. 

Предуслов за реализацију приоритета, општих и 
посебних циљева града Крушевца у области туризма је да 
се дефинише акциони план. Акциони план садржи 
конкретне активности, пројекте и сл., затим њихове 
носиоце, рокове, потребна финансијска средства и њихове 
изворе, као и индикаторе, или показатеље остварења. 
Акциони план за развој туризма града Крушевца за период 
2019-2024. године  се излаже у наредном поглављу.    

 

                                                                                 
3Влада Републике Србије, Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација. Стратегија развоја 

туризма Републике Србије за период 2016-2025. године, 

Београд, 2016. године 
4Закон о туризму, „Сл, гласник РС“, бр.36/2009, 

88/2010,99/2011… 84/2015. 
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1. 

 

Развој града Крушевца као туристичких дестинација 

 

  

1.1.  Лазарев град – осавремењавање понуде туристичких производа и  

        унапређење промоције 

 1.1.1. Унапређење промоције постојећих туристичких производа у Лазаревом граду 

 1.1.2.  Прилагођавање понуде туристичких производа различитим циљним групама у  

Лазаревом граду 

 1.1.3. Повећање искоришћености туристичког потенцијала које нуди Миличина улица 

 1.1.4. Унапређење промоције галерије Милића од Мачве 

 1.1.5. Увођење савремених информационо-комуникационих технологија у презентацији 

Музејских поставки у Лазаревом граду 

 1.1.6. Унапређење туристичке инфраструктуре у Лазаревом граду 

 1.1.7. Подизање нивоа квалитета информисаности посетилаца Лазаревог града 

  

1.2.  Реконструкција Лазаревог града 

 1.2.1. Лазарев град- Обезбеђење и прибављање сагласности надлежних институција за  

Другу, трећу и четврту фазу реконструкције. 

  
1.3.  Багдала – обогаћивање понуде туристичких производа, изградња опште и туристичке 
        инфраструктуре и смештајних капацитета 

 1.3.1.  Повећање и диверсификација туристичких производа на Багдали 

 1.3.2. Унапређење туристичке инфраструктуре на Багдали 
 1.3.3. Премештање и проширење епархијске саборне цркве и епархијског двора у циљу лакшег 

обављања обреда у присуству већег броја верника 

 1.3.4.  Повећање смештајних капацитета на Багдали 

 1.3.5. Багдала - решени имовинско-правни односи 

  

1.4. Унапређење друштвеног  и економског окружења у граду Крушевцу  

 1.4.1. Унапређење координације између туристичке организације и установе културе 

 1.4.2. Креирање обједињене понуде туристичких атракција у граду 

 1.4.3. Повећање прихода од понуде постојећих туристичких садржаја у граду 

 1.4.4. Набавка превозних средстава за организовано разгледање града у склопу обједињене понуде  

Туристичких атракција града 

 1.4.5. Стварање забавно-едукативних паркова за децу и младе 

 1.4.6. Унапређење промоције града Крушевца као расадника глумачких великана 

 
 

1.5.  Изгадња нове и реконструкција постојеће градске инфраструктуре 

 1.5.1. Изградња мреже бициклистичких стаза до свих градских туристичких локалитета 

 1.5.2. Уређење простора око Споменика косовским јунацима 

 1.5.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

 1.5.4. Унапређење туристичке инфраструктуре на Слободишту 
 1.5.5. Обезбеђење услова за организовање спортских, културних, приврених туристичких и осталих 

активности 
  

1.6. Развој спортске инфраструктуре у циљу повећања атрактивнсоти понуде  
       туристичких производа  

 1.6.1. Креирање понуде туристичких производа на приобаљу реке Расине 

 1.6.2. Унапређење квалитета и садржаја спортске инфраструктуре 

 1.6.3. Приобаље реке Расине – решени имовинско-правни односи 
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 1.7. Унапређење зађтите животне средине у граду Крушевцу 

 1.7.1. Спречавање загађивања реке Расине 

 1.7.2. Препознавање еколошких потенцијала постојећих природних локалитета 

 

2.  

 

Трансформација излетишта Јастреба у туристички ризорт 

 

 2.1. Повећање атрактивности излетишта Јастребац 

 2.1.1. Повећање броја и квалитета туристичких производа  

 2.1.2. Регулисање питање власништва над раније изграђеним угоститељским и  

смештајним објектима у друштвеној својини 

 2.1.3. Повећање прихода од туристичке понуде 

 2.1.4. Остваривање прихода по основу ловног туризма 

 2.1.5. Остваривање прихода по основу продаје расадног материјала 
 2.1.6. Остваривање прихода по основу продаје дневних дозвола за пецање  

планинске пастрмке 

 2.1.7. Повећање броја полазака возила јавног превоза до и са локације 

 2.1.8. Повезивање излетишта Јастребац са суседним туристичким локацијама (Рибарска бања) 

 2.1.9. Обезбеђење одговарјаућег паркинг простора 

 2.1.10. Повећање смештајних капацитета 

 2.1.11. Повећање понуде спортско-рекреативних и пратећих услужних објеката 

 2.1.12. Обезбеђење трговинских услуга 

 2.1.13. Обезбеђење здравствених услуга 

 2.1.14. Решавање питања власништва над земљом 

 2.2. Стварање неопходне инфраструктуре на излетишту Јастребац 

 2.2.1. Побољшање квалитета главне саобраћајнице која повезује Крушевац са Јастрепцом 

 2.2.2. Повећање капацитета пијаће воде и решавање третмана отпадних вода 

 2.2.3. Побољшање квалитета напајања електричном енергијом 

 2.2.4. Обезбеђење савремених телекомуникацијских веза (телефон, интернет, ТВ сигнал) 

 2.2.5. Стварање услова за квалитетно одржавање хигијене 

 2.2.6. Смањење трошкова одржавања шумских путева и главне саобраћајнице која повезује град  

Крушевац са Јастрепцом 

 2.3. Заштита животне средине од негативних утицаја природних и друштвених фактора 

 2.3.1. Заштита језера од наношења природних органских талога 

 2.3.2. Спречавање ерозије земљишта услед експлоатације дрвне масе 

 2.3.3. Уређивање зелених површина 

 2.3.4. Редовно изношење комуналног отпада  

 

3. 

 

Обогаћивање туристичке понуде Рибарске Бање 

 
  

3.1.  Отклањање институтионалних баријера ради убрзаног развоја Рибарске Бање као  
        туристичке дестинације 

 3.1.1. Добијање статуса Бање 

 3.1.2. Унапређење координације активности између Туристичке организације Крушевац 

 и туристичких агенција у Рибарској Бањи и Специјалне болнице „Рибарска Бања“ 

 3.1.3. Изјадначавање третмана гостију Специјалне болнице амбулаторних/екстерних пацијената 

у  односу на пацијенте стационарног типа 

 3.1.4. Решавање статусног проблема изношења смећа од стране ЈКП „Крушевац“ 

 3.1.5. Решавање статусног проблема водоснабдевања и третмана отпадних вода 
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 3.2. Креирање и реализација пројеката за еколошку заштиту Рибарске Бање 

 3.2.1. Еколошки чиста Рибарска река 

 3.2.2. Редовно изношење комуналног отпада 

 3.2.3. Непостојање дивљих депонија 

 3.2.4. Уређивање зелених површина 

 3.2.5. Побољшање квалитета складиштења и дистрибуције воде за пиће коју користи становништво у 

насељеним местима која гравитирају Рибарској Бањи 

 3.2.6. Стварање услова за квалитетно одржавае хигијене 
 

 3.3. Повећање капацитета туристичке инфраструктуре 

 3.3.1. Повећање смештајних капацитета 

 3.3.2. Повећање броја полазака превозних возила до и са локације 

 3.3.3. Обезбеђење одговарајућег паркинг простора 

 3.3.4. Повећање понуде културних, спортско рекреативних и пратећих услужних објеката 
 

 3.4. Економско оснаживање Рибарске Бање као туристичке дестинације 

 3.4.1. Унапређење промоције Рибарске Бање 

 3.4.2. Повећање прихода од туристичке понуде 

4.  Развој и унапређење туристичке понуде града Крушевца  

 4.1.  Креирање атрактивних туристичких производа 

 4.1.1. Повећање броја атрактивних туристичких производа (културно-уметничких, спортско-

рекреативних...) 

 4.1.2. Организовање позориших и филмских фестивала у Крушевцу 

 4.1.3. Унапређење сарадње између локалних установа културе и ток 

 4.1.4. Интнзивније аплицирање и ефикасно коришћење средстава из расположивих фондова ЕУ и 

других међународних финансијских организација 

 4.1.5. Доношење одлуке о статусу града Крушевца  у оквиру туристичке регије Копаоник 

 4.2. Јачање туристичке инфраструктуре 

 4.2.1. Изградња већег броја високо квалитетних смештајних објеката 

 4.2.2. Постављање туристичке сигнализације на ауто-пуну Е-75, и регионалним путним правцима 

 4.3. Унапређење промоције туристичких производа и креирање туристичког бенда  

 4.3.1. Унапређење ефективности и ефикасности промоције туристичке понуде 

 4.3.2. Организовање сајмова са различитим садржајима 

 4.3.3. Увођење континуиране и планске промоције туристичке понуде КШ путем медија са 

националном фреквенцијом. 

 4.3.4. Повећање учешћа ТОК на домаћим и иностраним сајмовима 

 4.3.5. Временски продужетак боравка туриста у Крушевцу 

 4.3.6. Повећање броја волонтера за реализацију туристичких активности 

 4.3.7. Обезбеђење финансијских средстава за израду штампаног пропагандног материјала 

 4.3.8. Повећање прихода од појединих туристичких производа као што су: сеоски туризам; верски 

туризам; конгресни туризам; здравствени туризам и сл. 

 4.3.9. Увођење процеса брендирања дефинисаних туристичких производа 

 4.4. Дигитализација туристичке понуде 

 4.4.1. Израда вишејезичног сајта ТОК за промоцију туристичких потенцијала града  

 4.4.2. Израда свеобухватне туристичке онлајн платформе града Крушевца (www.visitkrusevac) 
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16. АКЦИОНИ  ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2019-2024. 

ГОДИНЕ 

 

 Акциони план је значајан инструмент за 

реализацију општих и посебних циљева из Програма 

развоја туризма града Крушевца за период 2019-2024. 

године. Као такав, акциони план садржи :  

 активности које треба да се реализују;  

 носиоце активности и рокове завршетка; 

 процењене износе финансијских средстава и 

изворе финансирања;  

 показатеље, тј. индикаторе остварења; 

 статус активности и приоритет извршења.  

 Акциони план града Крушевца је рашчлањен на 

основу претходно утврђених приоритета, којих има 

четири. Сваки приоритет садржи опште и посебне 

циљеве, при чему су ови последњи детаљно разложени 

на активности/програме/пројекте и нумерисани 

четвороцифреним бројевима.  

 Веза између посебних циљева и активности је 

врло чврста. Наиме, активности се дефинишу зато да би 

се отклонили узроци проблема. С обзиром да су 

посебни циљеви у овом Програму изведени, или 

деривирани из претходно сагледаних проблема, 

произлази да елиминисање узрока проблема, кроз 

имплементацију активности, de facto води ка остварењу 

посебних и општих циљева. Због тога би могло да се 

каже да активности/програми/пројекти у овом 

акционом плану представљају угаони камен Програма 

развоја туризма града Крушевца за период 2019-2024. 

године.  

 Сва четири приоритета развоја туризма града 

Крушевца садрже велики број активности. Те 

активности углавном имају статус „пројектне идеје“. 

Врло мали број активности се налази у зрелијој фази 

имплементације (на пример, урађен мастер план, 

студија изводљивости, завршена пројектно-техничка 

документација и сл.). То упућује на закључак да 

носиоце појединачних активности очекује дуг и тежак 

пут до коначне реализације у планском периоду. 

 Олакшавајућа околност је што су све 

активности из акционог плана разврстане по 

приоритетима извршења, којих има укупно четири (1-

највиши приоритет; 4-најнижи приоритет). У 

приоритете највишег ранга спадају појединачне 

активности које треба да се реализују у Лазаревом 

граду, на Багдали, Слободишту, Јастрепцу и у 

Рибарској Бањи. Осим тога, у врху приоритета су и 

неке активности које су везане за екологију; на  пример, 

у вези заштите реке Расине и Рибарске реке од 

загађивања и сл. Значајан број активности из првог 

приоритета се односи на развој и унапређење 

туристичке понуде града Крушевца. 

 По природи ствари, Туристичка организација 

Крушевац, локалне установе културе и град Крушевац 

треба да буду носиоци и координатори већине 

планираних активности. Значајна помоћ се очекује и од 

Регионалне привредне коморе Крушевац, као и од 

ресорних републичких министарстава и институција, 

локалних и републичких  јавних предузећа и сл. 

Приватни инвеститори имају пуно простора за улагања 

у туристичку инфраструктуру и супраструктуру. На 

пример, у изградњу смештајних капацитета, објекте за 

рекреацију и разоноду туриста, објекте спортско-

рекреативног садржаја и сл.  

 Реализација акционог плана развоја туризма 

града Крушевца за период 2019-2024. године захтева 

значајна финансијска средства. У овом тренутку није 

могуће дати чак ни грубу процену укупно потребних 

финансијских средстава. Наиме, ова процена би могла 

да се изведе тек на основу урађене пројектно-техничке 

документације, уговора о консултантским услугама и 

сл. С обзиром да се већина планираних активности 

налази  на нивоу пројектних идеја, финансијске 

информације ће постајати све више доступне, како буде 

одмицала реализација акционог плана. Осим тога, план 

финансирања активности се добрим делом ослања и на 

учешће приватних инвеститора, чије намере у вези са 

улагањем у туризам на подручју града Крушевца су 

непознате за сада. Оно што је извесно је то да су 

финансијска средства највећим делом намењена 

ревитализацији постојеће и изградњи нове 

инфраструктуре, опште и туристичке.  

 Због свега тога, износи финансијских средстава 

у акционом плану су непотпуни и свакако нису 

коначни. Код оних активности где је то било могуће, а 

на основу проверљиве документације и поузданих 

процена, унета су планирана финансијска средства за 

период 2019-2024. године. Планирани извори 

финансирања су вишеструки. То су: средства из буџета 

града Крушевца; буџети ресорних министарстава 

Републике Србије; средства јавних предузећа на 

локалном и  републичком нивоу; Специјална болница 

„Рибарска Бања“; републичка и регионална привредна 

комора; приватни инвеститори; донатори. 
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1.  РАЗВОЈ ГРАДА КРУШЕВЦА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

1.1. Лазарев град - oсавремењавање понуде туристичких производа и унапређење промоције 

1.1.1. Унапређење промоције постојећих туристичких производа у Лазаревом граду 
 

Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.1.1.1 

Веће издвајање средстава из 

градског буџета за промоционе 

активности и за 

суфинансирање организације 

манифестација у Лазаревом 

граду 

Град Крушевац / Туристичка 

организација Крушевац (ТОК), 

Народни музеј 

2019 - 2024 

2019 – 1.000.000 

2020 – 1.000.000 

2021 – 1.000.000 

2022 – 1.000.000 

2023 – 1.000.000 

Град  

Крушевац 

Одлука о буџету 

града Крушевца 

Реализација  

у току 
1 

1.1.1.2 

Укључивање најважнијих 

манифестација у Лазаревом 

граду у календар туристичке 

понуде Републике Србије 

TOK / установе у култури Града 

Крушевца 
2019 - 2024   

Препознатљивост 

града 
Пројектна идеја 1 

1.1.2. Прилагођавање понуде туристичких производа различитим циљним групама у Лазаревом граду 

1.1.2.1 

Набавка софтвера и опреме за  

реaлизацију пројекта Real time 

у  

Лазаревом граду (виртуелни 

приказ  средњег века у 

Лазаревом граду –  

3D пројекција уз коришћење  

VR наочара)  

ТОК / Народни музеј, Град 

Крушевац, надлежна министарства 
2020 - 2021 3.000.000 

Град Крушeвац 

и 

 надлежна  

министарства 

Набављен софтер и 

припадајућа опрема 
Пројектна идеја 2 

1.1.3. Повећање искоришћења туристичког потенцијала које нуди Миличина улица 

1.1.3.1. 

Стављање Миличине улице у 

функцију презентације и 

очувања старих заната 

(постављање типских објеката 

у којима ће се израђивати и 

продавати рукотворине, 

сувенири, производи старих 

заната…) 

ТОК / Град Крушевац, Регионална 

привредна комора Расинског 

управног округа (РПК), Народни 

музеј, Јавно предузеће за 

урбанизам и пројектовање 

2019-2022 500.000 
Град 

Крушевац 

Постављени типски 

објекти у Миличиној 

улици 

Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.1.4. Унапређење промоције Галерије Милића од Мачве 

1.1.4.1. 

Организовање заједничког на-
ступа ТОК и Културног центра 
у циљу унапређења промоције 
Галерије Милића од Мачве 

ТОК / Културни центар града 
Крушевца 

2019 - 2024 

2019 – 300.000 
2020 – 300.000 
2021 – 300.000 
2022 – 300.000 
2023 – 300.000 

Град 
 Крушевац 

Организовани 
заједнички наступи 
ТОК и Културног 
центра 

Пројектна идеја 2 

1.1.5. Увођење савремених информационо-комуникационих технологија  у презентацији музејских поставки у Лазаревом граду 

1.1.5.1. 

Већа финансијска подршка 

музеју из буџета и ангажовање 

IT  стручњака за осавремења-

вање презентација музејских 

поставки 

Народни музеј  

Крушевца / ТОК 
2019 - 2024 

2019 – 600.000 

2020 – 600.000 

2021 – 600.000 

2022 – 600.000 

2023 – 600.000 

Град 

Крушевац 

Уговор о 

ангажовању 

 IT стручњака 

Пројектна идеја 1 

1.1.6. Унапређење туристичке инфраструктуре у Лазаревом граду 

1.1.6.1. 

Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
привременог стајалишта за 
туристичке аутобусе на 
локацији Лазаревог града 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 
урбанизам и пројектовање 

2019 100.000 Град Крушевац 
Урађена пројектна 
документација 

Пројектна идеја 1 

1.1.6.2. 

Изградња привременог стаја-

лишта за туристичке аутобусе 

на локацији Лазаревог града 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2019 1.000.000 Град Крушевац 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 

1.1.6.3. 

Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
стационарног паркинга за 
туристичке аутобусе на 
локацији старе Мериме са 
објектом за одржавање јавне 
хигијене 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 
урбанизам и пројектовање 

2019 150.000 Град Крушевац 
Урађена пројектна 
документација 

Пројектна идеја 1 

1.1.6.4. 

Изградња стационарног 

паркинга за туристичке 

аутобусе на локацији старе 

Мериме, са објектом за 

одржавање јавне хигијене 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2019 - 2020 5.500.000 

Град Крушевац, 

ресорно 

министарство 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.1.6.5. 

Израда пројектно-техничке 

документације за 

реконструкцију Лазаревог 

града, по фазама 

Народни музеј Крушевца / ТОК, 

Завод за заштиту споменика 

културе 

2019 - 2020 650.000 

Град Крушевац, 

Министарство 

културе и 

информисања 

Урађена пројектна 

документација 

Реализација у 

току 
1 

1.1.6.6 

Студија изводљивости за 

реконструкцију Лазаревог 

града, по фазама 

Народни музеј / ТОК, Завод за 

заштиту споменика културе 
2019 - 2020 300.000 

Надлежно 

министарство 

Урађена студија 

изводљивости 
Пројектна идеја  1 

1.1.6.7. 
Реконструкција Лазаревог 

града, по фазама 

 

Народни музеј Крушевца / ТОК, 

Завод за заштиту споменика 

културе, Град Крушевац, надлежна 

министарства 

2019 - 2024 350.000.000 

Министарство 

културе и 

информисања, 

друга надлежна 

министарства и 

Град Крушевац 

Изедени радови на 

реконструкцији 

Реализација у 

току 
1 

1.1.7.  Подизање нивоа квалитета информисаности посетилаца Лазаревог града 

1.1.7.1. 

Изградња туристичког инфо 

центра са сувенирницом у 

оквиру Лазаревог града 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2020 1.000.000 Град Крушевац 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 

1.2.  Реконструкција Лазаревог града 

1.2.1. Обезбеђење документације  и прибављање сагласности надлежних институција  за другу, трећу и четврту фазу реконструкције (Завод за заштиту споменика) 

1.2.1.1. 

 

Обезбеђење финансијских 

средстава од надлежних 

министарстава за израду 

пројектно-техничке доку-

ментације за другу, трећу и 

четврту фазу рекон-струкције 

Лазаревог града 

TOK / Град Крушевац 2019 - 2020 10.000.000 
Надлежна 

министарства 
Обезбеђена средства Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.2.1.2 

Прилагођавање пројектне 

документације захтевима 

Завода за заштиту споменика 

културе РС 

TOK / Народни музеј, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
   

Прилагођена 

пројектна 

документација 

Пројектна идеја 1 

1.3. Багдала-обогаћивање понуде туристичких производа, изградња опште и туристичке инфраструктуре и смештајних капацитета 

1.3.1. Повећање и диверзификација понуде туристичких производа на Багдали 

1.3.1.1. 

Покретање иницијативе од 
стране Туристичке организа-
ције Крушевац за повезивање 
са културним и спортских 
институцијама у циљу осми-
шљавања  нових туристичких 
садржаја на Багдали, у складу 
са перспе-ктивним планом 
развоја ове туристичке 
локације 

ТОК / Спортски центар Крушевац, 
установе у култури  

2019 - 2020  Град Крушевац 
Урађен програм 
нових туристичких 
садржаја 

Пројектна идеја 1 

1.3.2. Унапређење туристичке инфраструктуре на Багдали 

1.3.2.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације за 

реконструкцију постојећег и 

изградњу новог паркинг 

простора на Багдали 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2019 120.000 Град Крушевац 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 1 

1.3.2.2. 

Реконструкција постојећег и 

изградња новог паркинг 

простора на Багдали 

TOK / Град Крушевац 2019 10.000.000 

Град Крушевац, 

надлежно 

министарство 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 

1.3.2.3. 

Израда пројектно-техничке 

документације и студије 

изводљивости за изградњу 

торња (видиковца) на Багдали 

TOK / Град Крушевац, 

заинтересовани привредни 

субјекти 

2019 23.000.000 

Надлежна 

министарства, 

донатори 

Урађена пројектна 

документација 

Реализација у 

току 
1 

1.3.2.4. 
Изградња торња (видиковца) 

на Багдали 

TOK / Град Крушевац, 

заинтересовани привредни 

субјекти 

2019 - 2021 195.000.000 Град Крушевац 
Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.3.2.5. 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконстру-

кцију трим стазе на Багдали 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2019 200.000 Град Крушевац 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 1 

1.3.2.6. 
Реконструкција трим стазе на 

Багдали 
TOK / Град Крушевац, 2020 3.500.000 

Град Крушевац, 

надлежна 

министарства 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 

1.3.2.7. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

спортских терена на Багдали 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2019 - 2020 500.000 Град Крушевац 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 1 

1.3.2.8. 
Изградња спортских терена на 

Багдали 
TOK / Град Крушевац, 2019 - 2020 6.000.000 

Град Крушевац, 

надлежна 

министарства 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 

1.3.3. Премештање и проширење епархијске цркве и епархијског двора у циљу лакшег обављања обреда у присуству већег броја верника 

1.3.3.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

градског храма на Багдали, са 

пратећим објектима 

Епархија Крушевачка  2019 - 2020 4.000.000 

Епархија 

Крушевачка, 

надлежна 

министарства, 

Град Крушевац 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 3 

1.3.3.2. 

Израда Студије изводљивости 

за изградњу градског храма на 

Багдали са пратећим објектима 

Епархија Крушевачка  2020 800.000 

Епархија 

Крушевачка, 

надлежна 

министарства 

Урађена Студија 

изводљивости 
Пројектна идеја 3 

1.3.3.2. 
Изградња градског храма на 

Багдали са пратећим објектима 
Епархија Крушевачка  2021 - 2024 250.000.000 

Епархија 

Крушевачка, 

надлежна 

министарства, 

Град Крушевац 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 3 

1.3.4. Повећање смештајних капацитета на Багдали 

1.3.4.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

хотелских капацитета на 

Багдали 

Заинтересовани привредни 

субјекти 
2020 - 2024 15.000.000 

Заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.3.4.2. 
Изградња хотелских 

капацитета на Багдали 

Заинтересовани привредни 

субјекти 
2020 - 2024 400.000.000 

Заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 

1.3.5. Решени имовинско правни односи на Багдали 

1.3.5.1. 

Веће ангажовање на решавању 

проблема промене власништва 

над земљиштем 

Заинтересовани привредни 

субјекти  / ТОК, Град Крушевац, 

ЈП за урбанизам и пројектовање 

2019  

Заинтересовани 

привредни 

субјекти   

Решен проблем 

власништва 
Пројектна идеја 2 

 

1.4. Унапређење друштвеног и економског окружења у граду Крушевцу 

1.4.1. Унапређење координације рада између Туристичке организације и установа у култури 

1.4.1.1. 

Креирање координационог меха-

низма за унапређење међусобне 

сарадње Туристичке организа-

ције и установа у култури 

ТОК / установе у култури  2019 - 2020  Град Крушевац 
Утврђен механизам о 

сарадњи 
Пројектна идеја 1 

1.4.2. Креирање обједињене понуде туристичких атракција у граду 

1.4.2.1. 

Креирање координационог 

механизма за израду обје-

дињене понуде тури-стичких 

атракција у граду 

ТОК / установе у култури  и 

спорту 
2019 - 2020  Град Крушевац 

Креирана 

обједињена понуда 

туристичких 

атракција 

Пројектна идеја 1 

1.4.3. Повећање прихода од понуде постојећих туристичких садржаја у граду 

1.4.3.1. 

Формирање ценовника за 

туристичку понуду у граду  

 

ТОК / установе у култури  и 

спорту 
2019 - 2020  Град Крушевац 

Утврђен ценовник 

туристичке понуде 
Пројектна идеја 1 

1.4.4. Набавка превозних средстава за организовано разгледање града у склопу обједињене понуде туристичких атракција 

1.4.4.1. 

 

Доношење одлуке о 

организацији начина превоза 

туриста (градских тура) и 

набавци одговарајућих 

транспортних средстава 

ТОК / Град Крушевац, 

заинтересовани привредни 

субјекти који се баве јавним 

превозом 

2019    Донета одлука Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.4.5. Стварање забавно-едукативних паркова за децу и младе 

1.4.5.1. 

 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

дино парка 

TOK / Град Крушевац,  2018 2.600.000 Град Крушевац 
Урађена пројектна 

документација 

Реализо-вана 

активност 
1 

1.4.5.2. Израда Студије изводљивости TOK / Град Крушевац, 2019 600.000 

Град Крушевац, 

надлежно 

министарство 

Урађена Студија Пројектна идеја 1 

1.4.5.3. Изградња дино парка TOK / Град Крушевац, 2019  110.000.000 

 

Надлежно 

министарство, 

Град Крушевац 

Изведени планирани 

радови 

Реализација у 

току 
1 

1.4.6. Унапређење промоције града Крушевца као расадника глумачких великана 

1.4.6.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу  

Трга глумаца 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2019  200.000 Град Крушевац 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 1 

1.4.6.2. Изградња Трга глумаца TOK / Град Крушевац 2019  25.000.000 

 

Град Крушевац, 

надлежно 

министарство, 

донатори  

 

Изведени планирани 

радови 

Реализација у 

току 
1 

1.5. Изградња нове и реконструкција постојеће градске инфраструктуре 

1.5.1. Изградња мреже бициклистичких стаза  до свих градских туристичких локалитета 

1.5.1.1. 
Трасирање бициклистичких 

стаза 

ТОК / Град Крушевац, Савет за 

безбедност саобраћаја 
2019 600.000 Град Крушевац Извршено трасирање Пројектна идеја 2 

1.5.1.2. 

Изградња бициклистичких 

стаза до свих градских 

туристичких локалитета 

TOK / Град Крушевац, Савет за 

безбедности саобраћаја 
2020  10.000.000 

Град Крушевац, 

надлежно 

министарство, 

донатори  

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.5.2. Уређење простора око споменика косовским јунацима 

1.5.2.1. 

 

Израда пројектно-техничке 

документације за 

реконструкцију и 

редизајнирање простора око 

Споменика косовским 

јунацима 

TOK / Народни музеј, Град 

Крушевац, ЈП за урбанизам и 

пројектовање 

2019  200.000 Град Крушевац 
Урађена пројектна 

документација 

Реализација у 

току 
1 

1.5.2.2. 

Реконструкција и 

редизајнирање простора око 

Споменика косовским 

јунацима 

TOK / Град Крушевац, Народни 

музеј 
2019  60.000.000 

Град Крушевац, 

надлежно 

министарство, 

донатори  

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 2 

1.5.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

1.5.3.1. 

Изградња надземних, 

подземних и еколошке гараже 

са пуњачима за аутомобиле на 

електропогон у ужем центру 

града, са пројектном 

документацијом и Срудијом 

изводљивости 

ЈП Пословни центар / Град 

Крушевац 
2020 - 2024 560.000.000 

 

Град Круше-

вац, ЈП Пос-

ловни центар, 

заинтересовани 

привредни су-

бјекти, надле-

жна министар-

ства, остали 

донатори 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 2 

1.5.3.2. 
Студија изводљивости за 

изградњу аеродрома Росуље 

ЈП Аеродром Росуље / Град 

Крушевац, надлежна министарства 

и организације задужене за 

цивилно ваздухопловство 

2019 - 2022 500.000 

 

Град Крушевац, 

надлежна ми-

нистарства и 

организације 

задужене за ци-

вилно вазду-

хопловство 

 

Урађена Студија 

изводљивости 
Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.5.3.3. 

Израда недостајуће пројектно-

техничке документације за 

изградњу аеродрома Росуље  

ЈП Аеродром Росуље / Град 

Крушевац, надлежна министарства 

и организације задужене за 

цивилно ваздухопловство 

2019 - 2022 10.000.000 

Град Крушевац, 

надлежна 

министарства и 

организације 

задужене за 

цивилно вазду-

хопловство 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Урађена 

пројектно 

техничка 

документација за 

део прве фазе 

изградње 

аеродрома 

Росуље 

 

2 

1.5.3.4. Изградња аеродрома Росуље ЈП Аеродром Росуље / Град 

Крушевац, надлежна министарства 

и организације задужене за 

цивилно ваздухопловство 

2022 - 2024 500.000.000  

Град Крушевац, 

надлежна 

министарства и 

организације 

задужене за 

цивилно вазду-

хопловство 

 

Изграђен аеродром 

Росуље 

Завршен део 

прве фаза 

изградње 

аеродрома 

Росуље 

2 

1.5.4. Унапређење туристичке инфраструктуре на Слободишту 

1.5.4.1. 

Реконструкција музејско 

изложбеног простора са 

пратећим садржајима на 

Слободишту 

ТОК / Народни музеј Крушевац 2019 – 2020 12.000.000 

Град Круше-

вац, надлежна 

министарства и 

др. донаторска 

средства 

Реконструисан 

музејско изложбени 

простор са пратећим 

садржајима на 

Слободишту 

 

Пројектна идеја 1 

1.5.4.2. Постављање мобилне 

сувенирнице са пратећим 

асортиманом производа 

ТОК / Народни музеј Крушевац, 

привредни субјекти 

2019 - 2024  Привредни 

субјекти 

Постављена мобилна 

сувенирница са 

пратећим 

асортиманом 

производа 

 

 

Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.5.5. Обезбеђење услова за организовање спортских, културних, привредних, туристичких и осталих активности 

1.5.5.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

мултифункционалног објекта 

TOK / Спортски центар, Град 

Крушевац, ЈП за урбанизам и 

пројектовање 

2020  40.000.000 

Град Крушевац, 

занитересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежна 

министарства, 

остали 

донатори 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 2 

1.5.5.2. 

Изградња 

мултифункционалног објекта, 

са Студијом изводљивости 

Спортски центар / Град Крушевац 2020 - 2024 500.000.000 

Град Крушевац, 

занитересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежна 

министарства, 

остали 

донатори 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 2 

1.6. Развој спортске инфраструктуре у циљу повећања атрактивности понуде туристичких производа 

1.6.1. Креирање понуде туристичких производа на приобаљу реке Расине 

1.6.1.1. 

Реализација идејног пројекта за 

изградњу спортско-

рекреативног центра у 

приобаљу реке Расине – 1. фаза 

TOK / Град Крушевац, ЈП за 

урбанизам и пројектовање 
2020 - 2021 5.000.000 

Град Крушевац,  

надлежна 

министарства, 

остали 

донатори 

Урађена комплетна 

пројектна 

документација 

Пројектна идеја 3 

1.6.1.2. 

Изградња спортско-

рекреативног центра у 

приобаљу реке Расине, са 

Студијом изводљивости – 1. 

фаза 

Град Крушевац 2021 - 2023 200.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежна 

министарства, 

остали 

донатори 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 3 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.6.2. Унапређење квалитета и садржаја спортске инфраструктуре 

1.6.2.1. 

 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

тунела – веза између базена и 

атлетско-фудбалског стадиона 

„Миче“; источне трибине на 

атлетско- фудбалском 

стадиону „Миче“;  покривање 

атлетско-фудбалског стадиона 

„Миче“ 

TOK / Спортски центар Крушевац, 

Град Крушевац, ЈП за урбанизам и 

пројектовање 

2020 - 2021 1.500.000 

Град Крушевац,  

надлежна 

министарства, 

остали 

донатори 

Урађена пројектна 

документација 
Пројектна идеја 3 

1.6.2.2. 

Изградња тунела – веза између 

базена и атлетск- фудбалског 

стадиона „Миче“; источне 

трибине на атлетско-

фудбалском стадиону „Миче“;  

покривање атлетско- 

фудбалског стадиона „Миче“ 

Спортски центар Крушевац / Град 

Крушевац 
2021 - 2023 50.000.000 

Град Крушевац,  

надлежна 

министарства, 

остали 

донатори 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 3 

1.6.2.3. 

Изградња спортско-

рекреативног центра у 

приобаљу реке Расине – 2. 

фаза, са Студијом 

изводљивости 

Заинтересовани привредни 

субјекти 
2022 - 2024 300.000.000 

Заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 3 

1.6.3. Приобаље реке Расине-решени имовинско правни односи 

1.6.3.1. 

 

Обезбеђење финансијских 

средстава из градског буџета за 

поступак експропријације 

потребног земљишта за 

изградњу спортско-

рекреативног центра   

 

Град Крушевац / Министарство 

омладине и спорта 
2020 - 2022  250.000.000 

Град Крушевац 

и  

Министарство 

омладине и 

спорта 

Извршена 

експропри-јација 

земљишта 

Нерешени 

имовинско-

правни односи 

3 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.7. Унапређење заштите животне средине у граду Крушевцу 

1.7.1. Спречавање загађивања реке Расине 

1.7.1.1. 

 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

колектора за прикупљање и 

одвођење отпадних вода из 

насеља низводно од бране на 

вештачкој акумулацији језера 

Ћелије до Постројења за 

пречишћа-вање отпадних вода 

ЈКП Водовод Крушевац / Град 

Крушевац, ЈП за урбанизам и 

пројектовање 

2020 - 2022 3.000.000 

Град Крушевац, 

Дирекција за 

воде, ЈП 

Србијаводе 

надлежна 

министарства 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 1 

1.7.1.2. 

 

Студија изводљивости за 

изградњу колектора за 

прикупљање и одвођење 

отпадних вода из насеља 

низводно од бране на 

вештачкој акумулацији језера 

Ћелије до Постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

ЈКП Водовод Крушевац / Град 

Крушевац, ЈП за урбанизам и 

пројектовање 

2020 - 2022 300.000 

Град Крушевац, 

Дирекција за 

воде, ЈП 

Србијаводе, 

надлежна 

министарства 

Урађена Студија 

изводљивости 
Пројектна идеја 1 

1.7.1.2. 

 

Изградња колектора за 

прикупљање и одвођење 

отпадних вода из насеља 

низводно од бране на 

вештачкој акумулацији језера 

Ћелије до Постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

ЈКП Водовод Крушевац / Град 

Крушевац 
2022 - 2024 360.000.000 

Град Крушевац, 

Дирекција за 

воде, надлежна 

министарства 

Изграђени колектори Пројектна идеја 1 

1.7.1.3. 

 

Израда и реализација пројекта 

о подизању свести за еколошко 

очување приобаља реке Расине 

 

ТОК / Град Крушевац, удружење 

грађана из области екологије 
2019 - 2024   Подигнута свест Пројектна идеја 1 



26.12.2018.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                                         
 

 

147 

Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

1.7.2.  Препознавање еколошких потенцијала постојећих природних локалитета 

1.7.2.1. 

 

Перманентна едукација о 

значају и коришћењу 

природних и еколошких 

потенцијала у функцији 

одрживог развоја 

ТОК / Град Крушевац, удружење 

грађана из области екологије 
2019 - 2024   Подигнута свест 

Пројек- 

тна идеја 
1 

1.7.2.2. 

 

Проглашење природних 

локалитета за заштићена 

еколошка подручја као што су 

Осредак на Западној Морави, 

Прокоп на Јастрепцу и језеро 

Ћелије 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Водовод Крушевац, удружење 

грађана из области екологије 

2019 - 2024   

Донета одлука о 

проглашењу 

природних 

локалитета за 

заштићена еколошка 

подручја 

Покренута 

иницијатива 
1 

1.7.2.3. 
Континуирано одржавање и 

проширење зелених површина 

ТОК / Град Крушевац,  

ЈКП Крушевац 
2019 – 2024  

1.000.000 

годишње 
Град Крушевац 

Уређене зелене 

површине 

Реализација у 

току 
1 

1.7.2.4. 

 

Изградња регионалне депоније, 

селекција отпада на месту 

настанка, рециклажа и остале 

активности, са пројектном 

документацијом, Предстудијом 

изводљивости и Студијом 

изводљивости 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП Крушевац / Град Крушевац  2019 – 2024  2.000.000.000 

 

Град Крушевац, 

надлежна 

министарства, 

остали 

донатори 

 

 

 

 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.  ТРАНСФОРМАЦИЈА  ИЗЛЕТИШТА ЈАСТРЕБАЦ  У  ТУРИСТИЧКИ  РИЗОРТ 

2.1. Повећање атрактивности излетишта Јастребац 

2.1.1. Повећање броја и квалитета туристичких производа 

2.1.1.1. 
Пројекат - Израда мастер плана 

развоја туризма на Јастрепцу 

Град Крушевац / ЈП Скијалишта 

Србије  
2018 - 2019 4.000.000 

ЈП Скијалиште 

Србије 
Урађен мастер план 

Урађен део 

плана 
1 

2.1.1.2. 

Израда Програма развоја 

туризма града Крушевца за 

период 2019 – 2024. 

Град Крушевац  2018   

Усвојен Програм 

развоја на седници 

Скупштине града 

Реализација у 

току 
1 

2.1.2. Регулисање питања власништва над раније изграђеним угоститељским и смештајним објектима у друштвеној својини 

2.1.2.1. 

Агенција за лиценцирање 

стечајних управника и 

Привредни судови - Окончање 

приватизационих и стечајних 

поступака у привредним 

субјектима у друштвеној/ 

државној својини 

Град Крушевац / ЈП Србијашуме, 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

Агенција за лиценцирање 

стечајних управника, надлежни 

привредни судови 

2019 - 2020   

Окончана 

приватизација и 

стечајни поступци у 

привредним 

субјектима у 

друштвеној/ 

државној својини 

Пројектна идеја 1 

2.1.3. Повећање прихода од туристичке понуде 

2.1.3.1. 

Обогаћивање туристичке 

понуде кроз следеће садржаје:  

- коришћење авантура парка 

(вештачка стена за пењање, 

адреналинска стаза за 

панорамско спуштање - зип 

лајн, дечје игралиште, слова и 

рамови, мини зип, подни шах)  

- коришћење базена за купање 

 

ТОК / Град Крушевац Trayal 

korporacija 
2019 - 2024   

Израђен програм 

обогаћене 

туристичке понуде 

Реализација у 

току 
1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

- коришћење терена за мини 

голф 

- коришћење стазе за босоноге 

- коришћење трим стазе 

- коришћење  

клизалишта и 

мултифункционалног терена 

- коришћење ски стазе са 

вештачким застором 

- коришћење боб стазе 

- коришћење бициклистичких 

стаза (mountain bike) 

- коришћење стаза за трке 

квадова и мото трке  

- коришћење планинарских 

стаза (бела стена, мајорова 

чесма, црква св. Петке…)  

2.1.4. Остваривање прихода по основу ловног туризма 

2.1.4.1. 

Потписивање протокола о 

сарадњи између ЈП 

Србијашуме и излетишта 

Јастребац 

ТОК / Град Крушевац, ЈП 

Србијашуме, Трајал корпорација 
2020 - 2021   

Потписан протокол о 

сарадњи 
Пројектна идеја 2 

2.1.5. Остваривање прихода по основу продаје расадног материјала 

2.1.5.1. 

Постављање изложбеног 

простора за промоцију и 

информисање о могућностима 

продаје расадног материјала 

ТОК / ЈП Србијашуме, Шумско 

газдинство Крушевац 
2020 - 2021 50.000 

ТОК, Град 

Крушевца, 

донаторска 

средства 

 

Постављен 

изложбени простор 

за промоцију и 

информисање о 

могућностима 

продаје расадног 

материјала 

 

Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.1.6. Остваривање прихода по основу продаје дневних дозвола за пецање планинске пастрмке 

2.1.6.1. 

Промоција и 

комерцијализација пецања 

планинске пастрмке 

 

ТОК / Савез спортских риболоваца 

„Расина Крушевац“ 
2020 - 2024 160.000 

ТОК, Град 

Крушевца, 

«Расина 

Крушевац», 

донаторска 

средства 

Остварени приходи 

по основу продаје 

дневних дозвола за 

пецање планинске 

пастрмке 

Пројектна идеја 2 

2.1.7. Повећање броја полазака возила јавног превоза до и са локације 

2.1.7.1. 

Споразум локалних линијских 

и ванлинијских превозника са 

Туристичком организацијом 

Крушевац око организације 

превоза до и са локације 

ТОК / РПК, Југопревоз Крушевац 

ад, такси превоз и остали 

регистровани линијски превозници  

2020 - 2021   
Потписан споразум о 

побољшању превоза 
Пројектна идеја 2 

2.1.7.2. 
Увођење других модела 

превоза (rent a car, rent a bike) 

ТОК / РПК, заинтересовани 

привредни субјекти 
2021 - 2022   

Уведени нови моде-ли 

превоза (rent a car, rent 

a bike) 

Пројектна идеја 3 

2.1.8. Повезивање излетишта Јастребац са суседним туристичким локацијама (Рибарска Бања) 

2.1.8.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

саобраћајнице за шумски 

возић, која повезује Јастребац 

и Рибарску Бању 

ТОК / ЈП за урбанизам и 

пројектовање, ЈП Путеви Србије, 

Трајал Корпорација, Специјална 

болница Рибарска Бања 

2020 - 2021 1.000.000 

Град Крушевац, 

Трајал 

корпорација, 

остали 

донатори 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

2.1.8.2. 

Израда Студије изводљивости 

за изградњу саобраћајнице за 

шумски возић која повезује 

Јастребац и Рибарску Бању 

ТОК / Град Крушевац, Република 

Србија 
2020 - 2021 600.000 

Град Крушевац, 

Трајал 

корпорација, 

надлежна 

министарства,  

остали 

донатори 

Урађена Студија Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.1.8.3. 
Изградња саобраћајнице за 
шумски возић која повезује 
Јастребац и Рибарску Бању 

ТОК / Град Крушевац, Трајал 
Корпорација, Специјална болница 
Рибарска бања, ресорно 
министарство 

2021 - 2022 120.000.000 

Град Круше-
вац, Трајал 
Корпорација, 
надлежна ми-
нистарства, 
остали 
донатори 

Изграђена 
саобраћајница за 
шумски возић који 
повезује Јастребац и 
Рибарску Бању 

Пројектна идеја 3 

2.1.9. Обезбеђење одговарајућег паркинг простора 

2.1.9.1. 

Добијање сагласности од 

стране ЈП Србијашуме за 

коришћење земљишта за 

изградњу паркинга 

 

ТОК / ЈП Србијашуме, Шумско 

газдинство Крушевац 

2022 - 2023   Добијена сагласност Пројектна идеја 3 

2.1.9.2. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

паркинг простора 

ТОК / ЈП за урбанизам и 

пројектовање 
2022 - 2023 1.200.000 

ТОК, Град 

Крушевац, ЈП 

Србијашуме и 

остали 

донатори  

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 3 

2.1.9.3. Изградња паркинг простора  

 

ТОК / ЈП Србијашуме, Шумско 

газдинство Крушевац 

2023 - 2024 10.800.000 

ТОК, ЈП 

Србијашуме и 

надлежна 

министарства  

Изграђен паркинг Пројектна идеја 3 

 2.1.10. Повећање смештајних капацитета 

2.1.10.1. 

Решавање својинско правног 

статуса привредних субјеката у 

друштвеној/државној својини 

 

Град Крушевац / ЈП Србијашуме, 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

2019 - 2020   
Решен својинско 

правни статус 
Пројектна идеја 1 

2.1.10.2. 

Добијање сагласности од 

стране ЈП Србијашуме за 

коришћење земљишта за 

изградњу нових смештајних 

капацитета (хотели, апартмани, 

камп кућице, глампинг…) 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / Град Крушевац, ЈП 

Србијашуме  

2020 - 2024   

Добијена сагласност 

од стране ЈП Срби-

јашуме за коришће-

ње земљишта за 

изградњу нових сме-

штајних капацитета 

 

Пројектна идеја 3 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.1.10.3. 

Израда пројектно-техничке 

документације за 

реконструкцију постојећих и 

изградњу нових смештајних 

капацитета 

Заинтересовани привредни 

субјекти / ТОК, Град Крушевац, 

пројектантске фирме 

2020 - 2024 5 €/m2 

Град Крушевац, 

Трајал 

Корпорација, 

приватни 

извори 

финансирања 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 3 

2.1.10.4. 

Реконструкција постојећих и 

изградња нових смештајних 

капацитета 

Заинтересовани привредни 

субјекти / ТОК, Град Крушевац, 

пројектантске фирме 

2020 - 2024 500 €/m2 

 

Град Крушевац, 

Трајал 

Корпорација, 

приватни 

извори 

финансирања 

Нови смештајни 

капацитети 
Пројектна идеја 3 

2.1.11. Повећање понуде спортско рекреативних и пратећих услужних објеката 

2.1.11.1. 

Изградња авантура парка 

(вештачка стена за пењање, 

адреналинска стаза за 

панорамско спуштање - зип 

лајн, дечје игралиште, слова и 

рамови, мини зип, подни шах) 

Град Крушевац, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

Trayal  korporacija  

2018 - 2019 37.000.000 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуникац

ија и  Град 

Крушевац 

Изграђен авантура 

парк 

Реализација у 

току 
1 

2.1.11.2. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

базена за купање 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2020 - 2021 10.000.000 

Град Крушевац, 

надлежно 

министарство, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

2.1.11.3. Изградња базена за купање 
ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2020 - 2024 120.000.000 

Град Крушевац, 

надлежно 

министарство, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Изграђени базени за 

купање 
Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.1.11.4. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

терена за мини голф 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2019 - 2020 500.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

2.1.11.5. Изградња терена за мини голф 
ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2020 - 2022 5.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Изграђени терени за 

мини голф  
Пројектна идеја 2 

2.1.11.6. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

стазе за босоноге 

ТОК, заинтересовани привредни 
субјекти и Град Крушевац 

2019 - 2020 300.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

2.1.11.7. Изградња стазе за босоноге 
ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2020 - 2022 3.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Изграђена стаза за 

босоноге 
Пројектна идеја 2 

2.1.11.8. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

трим стазе 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2019 - 2020 500.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

2.1.11.9. Изградња трим стазе 
ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2020 - 2021 5.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Изграђена трим стаза  Пројектна идеја 2 

2.1.11.10. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

клизалишта и 

мултифункционалног терена 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2021 - 2023 1.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 3 



                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                             26.12.2018.                    

 

154 

Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.1.11.11. 
Изградња клизалишта и 

мултифункционалног терена 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти и Град Крушевац 
2022 - 2024 70.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти,  

Изграђено 

клизалиште и 

мултифункционални 

терен 

Пројектна идеја 3 

2.1.11.12. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

ски-стазе са вештачким 

застором 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2022 - 2023 3.500.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 3 

2.1.11.13. 

Студија изводљивости за 

изградњу ски-стазе са 

вештачким застором 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2022 - 2023 500.000  

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни субје-

ти, надлежна 

министарства 

Урађена Студија 

изводљивости 
Пројектна идеја 3 

2.1.11.14. 
Изградња ски-стазе са 

вештачким застором 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2023 - 2024 120.000.000  

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежна 

министарства 

Изграђена ски-стаза 

са вештачким 

застором 

Пројектна идеја 3 

2.1.11.15. 

Израда пројектно -ехничке 

документације за изградњу 

боб-стазе 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2022 - 2023 4.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 3 

2.1.11.16. Изградња боб-стазе 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2023 - 2024 120.000.000  

Град Круше-

вац, заинтере-

совани привре-

дни субјекти, 

надлежна 

министарства 

Изграђена боб-стаза  Пројектна идеја 4 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.1.11.17. 

Израда пројектно-техничке 

документације за 

реконструкцију и доградњу 

бициклистичких стаза 

(mountain bike) 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2019 - 2020 1.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Урађена пројектно 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

2.1.11.18. 
Реконструкција и доградња 

бициклистичких стаза 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2019 - 2020 9.000.000  

Град Круше-

вац, заинтере-

совани привре-

дни субјекти, 

надлежна 

министарства 

Реконструисана 

бициклистичка стаза  
Пројектна идеја 2 

2.1.11.19. 

Реконструкција и доградња 

стаза за трке квадова и мото 

трка 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2021 - 2022 1.000.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Реконструисана и 

дограђена стаза за 

трке квадова и мото 

трке 

Пројектна идеја 4 

2.1.11.20. 

Обележавање и уређење 

планинарских стаза (бела 

стена, мајорова чесма, црква 

св. Петке…) 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме 
2019 - 2020 700.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Обележене и уређене 

планинарске стазе 
Пројектна идеја 2 

 

2.1.12. Обезбеђење трговинских услуга 

2.1.12.1. 

 

Израда пројектно-техничке 

документације за 

реконструкцију постојећег и 

изградњу нових трговинско-

угоститељских објеката 

 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

2020 - 2021 200.000 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 3 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.1.12.2. 

Реконструкција постојећег и 

изградња нових трговинско-

угоститељских објеката 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 

 

2020 - 2021 3.500.000 

 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 3 

 

2.1.13. Обезбеђење здравствених услуга 

2.1.13.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације  изградњу 

објекта здравствене заштите 

 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти, Дом здравља Крушевац / 

Град Крушевац 

2021 - 2022 120.000 

 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 3 

2.1.13.2. 
Изградња објекта здравствене 

заштите 

ТОК, заинтересовани привредни 

субјекти, Дом здравља Крушевац / 

Град Крушевац 

2022 - 2023 2.500.000 

 

Град Крушевац, 

заинтересовани 

привредни 

субјекти, 

надлежно 

министарство 

 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 3 

2.1.14. Решавање питања власништва над земљиштем 

2.1.14.1. 

 

Обезбеђење сагласности од 

стране локалне самоуправе код 

ЈП Србијашуме уз помоћ 

надлежних републичких 

институција 

Град Крушевац / ЈП Србијашуме, 

надлежни републички органи 
2019 - 2020   Добијена сагласност Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.2. Стварање неопходне инфраструктуре на излетишту Јастребац 

2.2.1. Побољшање квалитета главне саобраћајнице која повезује Крушевац са Јастрепцом 

2.2.1.1. 

Реконструкција главне 

саобраћајнице која повезује 

Крушевац са Јастрепцом 

ЈП Путеви Србије / Град 

Крушевац, ЈП Србијашуме 
2019 - 2020 20.000.000 

ЈП Путеви 

Србије, 

надлежна 

министарства 

Реконструисна 

главна саобраћајница 

која повезује 

Крушевац са 

Јастрепцом 

Пројектна идеја 2 

2.2.2. Повећање капацитета пијаће воде и решавање третмана отпадних вода 

2.2.2.1. 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Водовод Крушевац, надлежна 

министарства и њихове 

организације 

2019 - 2020 4.000.000 

Град Круше-

вац,  надлежна 

министарства и 

њихове 

организације 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

2.2.2.2. 

Израда Студије изводљивости 

за изградњу постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Водовод Круше-вац, надлежна 

министарства и њихове 

организације 

2019 - 2020 1.000.000 

Град Круше-

вац,  надлежна 

министарства и 

њихове 

организације 

Урађена Студија 

изводљивости 
Пројектна идеја 2 

2.2.2.3. 
Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Водовод Крушевац, надлежна 

министарства и њихове 

организације 

2020 - 2022 70.000.000 

Град Круше-

вац, ЈКП Водо-

вод Крушевац, 

надлежна 

министарства и 

њихове 

организације 

Изграђено 

постројење за 

пречишћавање 

отпадних вода 

Пројектна идеја 2 

2.2.2.3. 

Израда пројектно-техничке 

документације и изградња 

потребних капацитета за 

пијаћу воду 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Водовод Крушевац, надлежна 

министарства и њихове 

организације 

2020 - 2023 40.000.000 

Град Крушевац, 

ЈКП Водовод 

Крушевац, 

надлежна 

министарства и 

њихове 

организације 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација и 

изведени планирани 

радови 

Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.2.3. Побољшање квалитета напајања електричном енергијом 

2.2.3.1. 

 

ЕПС - Израда пројектно- 

техничке документације и 

извођење радова на 

постављању 

електроинсталација и 

одговарајуће трафостанице 

ЕПС / Град Крушевац 2019 - 2020 30.000.000 ЕПС 

Урађена пројектно- 

техничка 

документација и 

изведени планирани 

радови 

Реализација у 

току 
1 

2.2.4. Обезбеђење савремених телекомуникацијских веза (интернет, телефон, ТВ сигнал…) 

2.2.4.1. 

 

Споразум Туристичке 

организације Крушевац са 

потенцијалним оператерима за 

дистрибуцију 

телекомуникационих услуга 

ТОК / Град Крушевац, оператери 

за дистрибуцију 

телекомуникационих услуга 

2019   Потписан Споразум Пројектна идеја 1 

2.2.5. Стварање услова за квалитетно одржавање хигијене 

2.2.5.1. 

 

Добијање сагласности од 

стране ЈП Србијашуме за 

коришћење земљишта за 

изградњу објекта јавне 

хигијене 

ТОК / ЈП Србијашуме, ЈКП 

Крушевац, Град Крушевац 
2019    Добијена сагласност Пројектна идеја 1 

2.2.5.2. 

 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

објекта јавне хигијене 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Крушевац, Град Крушевац, 

надлежна министарства 

2019 - 2020 250.000 

Град Крушевац, 

ЈКП Крушевац, 

надлежна 

министарства 

  

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 1 

2.2.5.3. 

 

Изградња објекта јавне 

хигијене 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Крушевац, Град Крушевац, 

надлежна министарства 

2019 - 2021 4.500.000 

Град Крушевац, 

ЈКП Крушевац, 

надлежна 

министарства 

  

Урађена пројектно- 

техничка 

документација 

Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

 

2.2.6. Смањење трошкова одржавања шумских путева и главне саобраћајнице која повезује Крушевац са Јастрепцом 

 

2.2.6.1. 

 

Израда и потписивање спора-

зума између ЈП Србијашуме и 

Града Крушевца у циљу 

смањења количина извлачења 

дрвне масе као и габарита и 

носивости транспортних 

средстава која се крећу 

саобраћајницом Крушевац – 

излетиште Јастребац 

 

ТОК / ЈП Србијашуме, Град 

Крушевац 
2019   

ТОК / ЈП 

Србијашуме, ЈП 

Путеви Србије, 

Град Крушевац 

Потписан Споразум Пројектна идеја 1 

2.3. Заштита животне средине од негативних утицаја природних и друштвених фактора 

2.3.1. Заштита језера од наношења природних органских талога 

2.3.1.1. 

Изградња вештачких препрека 

(каскадних брана) на притоци 

која се улива у језеро 

ТОК / Град Крушевац, ЈП 

Србијашуме, Дирекција за воде 
2019 - 2020  

Дирекција за 

воде 

Изведени  

планирани  

радови 

Пројектна идеја 1 

2.3.2. Спречавање ерозије земљишта услед експлоатације дрвне масе 

2.3.2.1. Пошумљавање голети 

ТОК / Град Крушевац, ЈКП 

Крушевац, ЈП Србијашуме, 

надлежна министарства 

2019 - 2024  

ЈП Србија 

шуме, надлежна 

министарства, 

ЈКП Крушевац 

и Град 

Крушевац 

Изведени планирани 

радови 
Пројектна идеја 1 

2.3.1.2. 
Рестриктивнији процес 

издавања дозвола за сечу шума 

ТОК / Град Крушевац, ЈП 

Србијашуме, надлежна 

министарства 

2019 - 2024   

Смањена 

сеча/експлоатација 

шуме 

Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

2.3.3. Уређивање зелених површина 

2.3.3.1. 

 

ЈКП Крушевац - укључивање 

зелених површина на 

Јастрепцу у годишњи план 

одржавања 

ЈКП Крушевац / Град Крушевац 2019 - 2024   
Одлука Надзорног 

одбора 
Пројектна идеја 1 

2.3.4. Редовно изношење комуналног отпада 

2.3.4.1. 

 

ЈКП  Крушевац – увођење 

послова редовног изношења 

отпада у годишњи план 

одржавања  

ЈКП Крушевац / Град Крушевац,  2019 - 2024 
1.000.000 

годишње 

ЈКП Крушевац, 

Град Крушевац 

Одлука Надзорног 

одбора 
Пројектна идеја 1 

 

3. ОБОГАЋИВАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ РИБАРСКЕ БАЊЕ 

 

 

3.1. Отклањање институционалних баријера ради убрзаног развоја Рибарске Бање као туристичке дестинације 

3.1.1. Добијање статуса бање 

3.1.1.1. 

 

Спровођење законске 

процедуре за добијање статуса 

бање код надлежних 

министарстава 

Град Крушевац, 

ТОК  

Спец.болница Рибарска Бања 

2019-2020. 750.000,00 

Град Крушевац,  

Спец.болница 

Рибарска Бања 

Окончање законске 

процедуре 

 

Покренута  

Иницијатива 

код  

надлежних  

министарстава 

1 

3.1.2. Унапређење координације активности између Туристичке организације Крушевац и туристичких агенција у Рибарској Бањи и Специјалне болнице «Рибарска Бања» 

3.1.2.1. 
Формирање туристичког инфо-

центра у Рибарској Бањи 

Град Крушевац,  

ТОК 

Ресорно министарство 

2019-2020. 4.000.000,00 

Град Крушевац,  

Спец.болница 

Рибарска Бања, 

Ресорно 

министарство 

 

Формиран инфо-

центар 
Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

3.1.3. Изјадначавање третмана гостију Специјалне болнице амбулаторних/екстерних пацијената у односу на пацијенте стационарног типа 

3.1.3.1. 

Решавање проблема статуса 

Рибарске Бање и потписивање 

споразума између ресорних 

министарстава 

Град Крушевац,  

ТОК 

РПК  

Ресорна министарства 

2019-2020. 

 

 

 

 

 

 Добијање статуса 
Активност у 

току 
2 

3.1.4. Решавање статусног проблема изношења смећа од стране ЈКП Крушевац 

3.1.4.1. 

Потписивање уговора између 

ЈКП Крушевац и корисника 

услуга изношења смећа 

Град Крушевац,  

ЈКП Крушевац, 

 

2019-2020.   
Уредно одношење 

смећа 

Активност у 

току 
1 

3.1.5. Решавање статусног проблема водоснабдевања и третмана отпадних вода 

3.1.5.1. 

Преношење комплетне 

активности на управљању 

системом водоснабдевања и 

третмана отпадних вода на ЈКП 

Водовод Крушевац 

Град Крушевац, 

Спец.болница Рибарска Бања  

ЈП Водовод Крушевац, 

 

2019-2020.   

Преузете 

активности од 

стране ЈП Водовод 

Крушевац 

 

Реализација у 

току 
1 

3.2. Креирање и реализација пројеката за еколошку заштиту Рибарске Бање 

3.2.1. Еколошки чиста Рибарска река  

3.2.1.1  

Израда студије изводљивости 

за изградњу постројења за 

прераду и пречишћавање 

отпадних вода 

Град Крушевац, 

Спец.болница Рибарска Бања  

ЈП Водовод Крушевац, 

и надлежна министарства 

 

 

2020-2024. 

 

 

500.000,00 

Град Крушевац, 

Спец.болница 

Рибарска Бања  

ЈП Водовод 

Крушевац, 

Месна 

заједница 

Рибаре 

и надлежна 

министарства 

 

Урађена студија 

изводљивости 
Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

3.2.1.2. 

Израда пројектно техничке 

документације и изградња 

постројења за прикупљање 

отпадних вода (колектори и 

канализационе мреже), које се 

испуштају у Рибарску реку 

 

Град Крушевац, 

Спец.болница Рибарска Бања  

ЈП Водовод Крушевац 

и надлежна министарства 

2019-2021. 500.000.000,00 

 

Град Крушевац, 

Спец. болница 

Рибарска Бања, 

Надлежна 

министарства, 

Остали извори 

финансирања 

 

Изграђен систем  за 

прикупљање, 

прераду и 

пречишћавање 

отпадних вода  

Идеја 2 

3.2.2. Редовно изношење комуналног отпада 

3.2.2.1. 

 

Обезбеђење већег износа  

финансијских средстава за 

решавање проблема изношења 

комуналног отпада  (набавка 

контејнера, возила за 

изношење смећа и слично) 

 

Град Крушевац,  

ТОК 

ЈКП Крушевац, 

 

2019-2020. 12.000.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП 

„Крушевац“, 

Ресорна 

министарства  

 

Постигнута 

сагласност о већем 

улагању средстава 

Иницијатива 1 

3.2.3. Непостојање дивљих депонија 

3.2.3.1. 

 

Едукација грађанства и 

подизање нивоа свести о 

очувању животне средине 

 

Град Крушевац,  

Удружења грађана из области 

екологије 

2019-2020.  

Град  

Крушевац 

 

Подигнут ниво 

свести 
Пројектна идеја 1 

3.2.4. Уређивање зелених површина 

3.2.4.1. 

ЈКП Крушевац - укључивање 

зелених површина у Рибарској 

Бањи у годишњи план 

одржавања 

Град Крушевац,  

ЈКП Крушевац 

Спец.болница Рибарска Бања 

 

2020-2021.  

 

Град Крушевац,  

ЈКП Крушевац 

Спец.болница 

Рибарска Бања 

 

Усвојен годишњи 

план одржавања 

зелених површина у 

Рибарској Бањи 

Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

3.2.5. Побољшање квалитета складиштења и дистрибуције воде за пиће коју користи становништво у насељеним местима која гравитирају Рибарској Бањи 

3.2.5.1. 

 
Реконструкција водоводне 
мреже, изворишта и резерво-
ара који напаја Рибарску Бању, 
као и насељена места која 
гравитирају Рибарској Бањи 

Град Крушевац, 

ЈП Водовод Крушевац, 

Спец. болница Рибарска Бања, 

Ресорна министарства 

2019-2020. 96.000.000,00 

Град Крушевац, 

Надлежна 

ресорна 

министарства 

Реконструисан 

систем 

водоснабдевања 

Урађена 

пројектно-

техничка 

документа-ција 

1 

3.2.6. Стварање услова за квалитетно одржавање хигијене 

3.2.6.1. 

Израда пројектно- техничке 

документације за изградњу 

објекта јавне хигијене 

Град Крушевац,  

ЈКП Крушевац, 

Пројектни биро,ТОК 

2019-2020. 200.000,00 
Град Крушевац,  

ЈКП Крушевац 

Урађена пројектно-

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

3.2.6.2. 
Изградња објекта јавне 

хигијене 

Град Крушевац, 

Надлежна министарства 
2019-2020. 4.000.000,00 

Град Крушевац, 

Спец. болница 

Рибарска Бања,  

надлежна 

министарства 

Изграђени објекти 

јавне хигијене 
Пројектна идеја 2 

3.3. Повећање капацитета туристичке инфраструктуре 

3.3.1. Повећање смештајних капацитета 

3.3.1.1. 
Израда Плана генералне 

регулације за Рибарску Бању 

Град Крушевац, 

Јавно Предузеће за урбанизам и 

пројектовање, 

Спец.болница Рибарска Бања 

Надлежна министарства 

2019-2020. 6.500.000,00 Град Крушевац 

Урађен план 

генералне регулације 

Рибарске Бање 

Покренута 

иницијатива 
1 

3.3.1.2. 

Израда пројектно- техничке 

документације и изградња 

смештајних капацитета по 

убрзаном поступку за издавање 

грађевинске дозволе 

 

Град Крушевац, 

Јавно Предузеће за урбанизам и 

пројектовање, 

Физичка и правна лица 

 

2019-2024.  

Град Крушевац, 

Јавно 

Предузеће за 

урбанизам и 

пројектовање, 

Физичка и 

правна лица 

 

Урађена пројектно-

техничка 

документација и 

изграђени објекти 

Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

3.3.2. Повећање броја полазака превозних возила до и са локације 

3.3.2.1. Увођење линијског превоза 

Град Крушевац, 

Југопревоз Крушевац 

ТОК 

Остала удружења и предузетници 

2019-2020.  

 

Град Крушевац, 

Југопревоз 

Крушевац, 

ТОК, 

Остала 

удружења и 

предузетници 

 

Уведен линијски 

превоз 
Пројектна идеја 2 

3.3.3. Обезбеђење одговарајућег паркинг простора 

 

 

 

 

3.3.3.1. 

 

 

Израда пројектно- техничке 

документације за изградњу 

паркинг простора у Рибаркој 

Бањи 

Град Крушевац, 

Јавно Предузеће за урбанизам и 

пројектовање, 

Пословни центар, 

Спец.болница Рибарска Бања,  

ЈП Србијашуме 

 

 

 

 

 

2021-2023. 

 

 

 

 

 

 

Град Крушевац, 

Јавно Предузеће 

за урбанизам и 

пројектовање, 

Пословни 

центар, 

Спец.болница 

Рибарска Бања,  

ЈП Србијашуме 

 

 

Урађена пројектно-

техничка 

документација за 

изградњу паркинг 

простора у Рибарској 

Бањи 

 

 

 

 

Пројектна идеја 

 

 

 

 

2 

3.3.3.2. 
Изградња паркинг простора у 

Рибарској Бањи 

 

Град Крушевац, 

Јавно Предузеће за урбанизам и 

пројектовање, 

Пословни центар, 

Спец.болница Рибарска бања,  

ЈП Србијашуме 

 

 

 

2020-2024.  

 

Град Крушевац, 

Спец.болница 

Рибарска бања, 

Остали извори 

финансирања 

 

 

 

 

Изграђени паркинг 

простори 
Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

3.3.4. Повећање понуде културних, спортско рекреативних и пратећих услужних објеката 

3.3.4.1. 

Израда пројектно- техничке 

документације и решавање 

имовинско-правних статуса за 

изградњу културних, спортско 

рекреативних и пратећих 

услужних објеката 

 

Град Крушевац, 

ТОК,  

Јавно Предузеће за урбанизам и 

пројектовање, 

Спец.болница Рибарска Бања, 

Надлежна министарства, 

Остали инвеститори 

2020-2021. 2.000.000,00 

 

Град Крушевац, 

ТОК, 

Јавно 

Предузеће за 

урбанизам и 

пројектовање, 

Спец.болница 

Рибарска Бања, 

Надлежна 

министарства, 

Остали 

инвеститори 

 

Израђена пројектно-

техничка 

документација 

Пројектна идеја 2 

3.3.4.2. 

Изградња и реконструкција 

културних, спортско 

рекреативних и пратећих 

услужних објеката („стаза 

здравља“, фудбалски терен, 

објекти за одржавање 

културних манифестација и 

друго) 

Град Крушевац, 

ТОК, 

Јавно Преду-зеће за урбани-зам и 

пројекто-вање,Спец. 

болница Рибарска Бања, 

Надлежна министарства, 

Остали инвеститори 

2020-2024.  

 

Град Крушевац, 

ТОК, 

Јавно 

Предузеће за 

урбанизам и 

проје-

ктовање,Спец.б

олница 

Рибарска Бања, 

Надлежна 

министарства, 

Остали 

инвеститори 

 

 

 

Изграђени објекти Пројектна идеја 2 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

3.4. Економско оснаживање Рибарске Бање као туристичке дестинације 

3.4.1. Унапређење промоције Рибарске Бање 

3.4.1.1. 

Издвајање већих финансијских 

средстава из буџета Града за 

промоцију Рибарске Бање као 

туристичке дестинације 

ТОК, 

Град Крушевац, 

Спец.болница Рибарска Бања, 

 

2019-2020. 1.000.000,00 

Град Крушевац 

ТОК, 

Спец.болница 

Рибарска Бања, 

Остали извори 

финансирања 

Издвојена већа 

средства из буџета 

Града за промоцију 

Рибарске Бање као 

туристичке 

дестинације 

Иницијатива 1 

3.4.2. Повећање прихода од туристичке понуде 

3.4.2.1. 

 

Обогаћивање туристичке 

понуде Рибарске Бање кроз 

следеће садржаје: 

- коришћење затворених, 

отворених базена за купање и 

аква парка 

- коришћење терена за мале 

спортове 

- коришћење „стазе здравља“ 

- коришћење трим стазе 

- коришћење бицикли-стичких 

стаза (mountain bike) 

- коришћење стаза за трке 

квадова и мото трке  

- коришћење планинарских 

стаза  

- коришћење возића до 

ресторана Срндаље и 

излетишта Јастребац 

 

 

ТОК, Град Крушевац 

Спец.болница Рибарска Бања 

 

2019-2020.  

ТОК 

Град Крушевац, 

Спец.болница 

Рибарска Бања 

Надлежна 

министарства 

Раст прихода 10% на 

годишњем нивоу 
Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

4.1. Креирање атрактивних туристичких производа 

4.1.1. Повећање броја атрактивних туристичких производа (културно-уметничких, спортско-рекреативних...)   

4.1.1.1. 

 

Ангажовање специјализованих 

агенција за осми-шљавање 

атрактивних и масовних 

туристичких манифестација 

TOK 

Град Крушевац,  

 

2019-2020. 450.000,00 Град Крушевац 

Ангажована 

специјализована 

агенција 

Покренута 

иницијатива 
1 

4.1.2. Организовање позоришних и филмских фестивала у Крушевцу 

4.1.2.1. 

 

Формирање иницијативног 

одбора за конципирање про-

грама тематских позоришних и 

филмских фестивала, у част 

глумачких великана пореклом из 

Крушевца 

TOK 

Град Крушевац,, 

Установе културе 

2019-2020.   

Донета одлука о 

формирању 

иницијативног 

одбора 

Идејни пројекат 1 

4.1.3. Унапређење сарадње између локалних установа културе и ТОК 

4.1.3.1. 

 

 

 

 

 

Покретање иницијативе за 

увођење економских принципа 

пословања у установама у 

области културе, уметности, 

туризма и спорта 

ТОК, 

Град Крушевац 

Установе Културе 

2019-2020.   
Спроведена 

иницијатива 
Идејни пројекат 1 

4.1.4.  Интезивније аплицирање и ефикасно коришћење средстава из расположивих фондова ЕУ и других међународних финансијских организација 

4.1.4.1. 

Обука постојећих и нових 

кадрова за израду пројеката и 

аплицирање код фондова ЕУ и 

других међународних 

финансијских оганизација 

ТОК, 

Агенција за регионални  

развој Крушевац, 

Град Крушевац, РПК 

2019-2020. 1.500.000,00 

Буџет града, 

Агенција  

за регионални 

развој,  

РПК 

Извршена обука и 

пријем нових 

радника 

Пројектна идеја 1 



                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                             26.12.2018.                    

 

168 

Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

4.1.5. Доношење одлуке о статусу Крушевца у оквиру туристичке регије Копаоник 

4.1.5.1. 

 

Припрема и анализа 

информација за доношење 

одлуке о статусу Крушевца у 

оквиру туристичке регије 

Копаоник 

TOK 

Град Крушевац, 

РПК, Надлежна министарства 

 

2019-2020.   Донета одлука 
Реализација у 

току 
1 

4.2.  Јачање туристичке инфраструктуре 

4.2.1. Изградња већег броја висококвалитетних смештајних објеката 

4.2.1.1. 

 

Информисање потенцијалних 

приватних инвеститора о 

Програму развоја туризма 

града Крушевца за период 2019 

– 2024 

TOK, 

Град Крушевац,  

РПК 

2019-2024.   
Информисани 

приватни инвеститори 
Реализација у току 1 

4.2.1.2. 

 

Покретање иницијативе за 

давање пореских олакшица за 

изградњу и коришћење 

смештајних капацитета у 

туризму 

TOK 

Град Крушевац,  
2019-2024.  Град Крушевац 

Одобрене пореске 

олакшице 
Пројектна идеја 1 

4.2.2. Постављање туристичке сигнализације  на аутопуту Е-75 и регионалним путним правцима 

4.2.2.1. 

Покретање иницијативе за 

поједностављење и скраћивање 

поступка за добијање 

сагласности за постављање 

туристичке сигнализације на 

аутопуту Е-75 и регионалним 

путним правцима од стране ЈП 

Путеви Србије 

 

TOK 

Град Крушевац, 

РПК, надлежно 

министарсво  

2019-2021.   Постигнут договор Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

4.3. Унапређење промоције туристичких производа и креирање туристичког бренда 

4.3.1. Унапређење ефективности и ефикасности промоције туристичке понуде 

4.3.1.1. 

Организовање стручне 

едукације за представнике 

институција у култури, 

уметности, туризму и спорту у 

области циљног маркетинга и 

интернет маркетинга 

TOK, РПК 

Агенција за регионални развој, 

Надлежна министарства 

2019-2020. 1.000.000,00 
Надлежна 

министарства 
Завршена едукација Пројектна идеја 1 

4.3.1.2. 

Организовање стручних обука 

за стицање лиценце 

професионалног туристичког 

водича за запослене у ТОК 

TOK, РПК, 

Надлежно министарство 
2019-2020. 500.000,00 

Надлежно 

министарство 

Завршена стручна 

обука 
Пројектна идеја 1 

4.3.1.3. 

Запошљавање / ангажовање 

кадрова са специјализованим 

знањима у областима као што 

су туризам, познавање страних 

језика, пословна статистика и 

информа-ционе технологије 

TOK 

Град Крушевац,  
2020-2021. 2.500.000,00 Град Крушевац 

Ангажовани нови 

кадрови 
Пројектна идеја 1 

4.3.1.4. 

Ангажовање волонтера или/и 

сарадника за прикупљање мар-

кетиншких података на терену 

путем анкета и других алата за 

прикупљање информација 

TOK 

Град Крушевац, РПК, Агенција за 

регионални развој 

2019-2020.   
Ангажовани 

волонтери 
Пројектна идеја 1 

4.3.1.5. 

Израда годишњих планова 

стручне обуке и усавршавања 

кадрова у установама културе, 

спорта, туризма и уметности 

TOK 

Град Крушевац, РПК, Агенција за 

регионални развој, Установе 

културе и спорта 

2019-2020.   
Урађени годишњи 

планови 
Пројектна идеја 1 

4.3.1.6. 

Обезбеђење финансијских 
средстава из вишенаменских 
извора за унапређење 
ефективности и ефикасности 
промоције туристичке понуде 
 

TOK 
Град Крушевац, 
РПК, надлежна министарства  

2019-2020. 1.000.000,00 

Град 
Крушевац,  
Надлежна 
министарства 

Обезбеђена средства Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

4.3.1.7. 

Повезивање ТОК Крушевац са 

туристичким организацијама 

градова из иностранства са 

којима град Крушевац има 

протоколе и повеље о сарадњи 

и братимљењу 

TOK 

Град Крушевац  
2019-2024.   

Успостављени 

контакти 
Пројектна идеја 1 

4.3.2. Организовање сајмова са различитим садржајима 

4.3.2.1. 
Планирање и изградња 

сајамског простора 

Град Крушевац 

 
2019-2023. Веза са 1.5.5.2  

Град 

Крушевац,  

Надлежна 

министарства, 

Донатори 

Изграђен објекат Пројектна идеја 2 

4.3.3. Увођење континуиране и планске промоције туристичке понуде Крушевца  путем медија са националном фреквенцом 

4.3.3.1. 

Повећање финансијских 
издвајања, из градског буџета и 
осталих извора,  за 
континуирану и планску 
промоцију туристичке понуде 
Крушевца путем медија са 
националном фреквенцијом 

TOK / Град Крушевац,  надлежно 
министарство 

2019-2020. 1.500.000,00 

Град 
Крушевац,  
надлежна  
министарства 

Планирана  
средства  

Реализација у 
току 

1 

4.3.4. Повећање учешћа ТОК на домаћим и иностраним сајмовима 

4.3.4.1. 

Повећање финансијских 
издвајања за  учешће ТОК на 
домаћим и иностраним 
сајмовима, из градског буџета, 
сагласно Закону о туризму 

TOK / Град Крушевац, РПК 2019-2020. 1.000.000,00 

Град 
Крушевац, 
РПК, надлежна 
министарства 

Планирана средства  
Реализација у 
току 

1 

4.3.5. Временски продужетак боравка туриста у граду Крушевцу 

4.3.5.1. 

Реализација атрактивних 

туристичких садржаја и 

потписивање уговора са 

рецептивним туристи-чким 

агенцијама у Србији 

TOK 2019-2020. 200.000,00 Град Крушевац Завршене активности Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

4.3.6. Повећање броја волонтера за реализацију туристичких активности 

4.3.6.1. 

Подизање нивоа свести о 

значају и користима 

волонтерског рада за потребе 

развоја туризма 

TOK, 

Канцеларија за младе, 

Агенција за регионални развој 

2019-2022.   
Реализоване 

активности 
Пројектна идеја 1 

4.3.7. Обезбеђење финансијских средстава за израду штампаног пропагандног материјала 

4.3.7.1. 

Повећање издвајања из 

градског буџета за израду 

штампаног пропагандног 

материјала за туристичку 

делатност, сагласно Закону о 

туризму 

TOK, Град Крушевац  2020-2024. 
2.000.000,00 

годишње 

Град 

Крушевац, 

TOK 

Повећано издвајање 

средстава из буџета 

града 

Пројектна идеја 2 

4.3.8. Повећање прихода од појединих туристичких производа као што су сеоски туризам, верски туризам, конгресни туризам, здравствени туризам и слично 

4.3.8.1. 

Примена важећих законских 

могућности за  финансијску 

подршку развоју сеоског 

туризма, верског туризма, 

конгресног туризма, 

здравственог туризма и слично  

TOK, Град Крушевац, РПК, 

надлежна министарства 

 

2020-2024. 
4.000.000,00 

годишње 

РПК, Град 

Крушевац, 

надлежна 

министарства 

 

Поштовање законске 

регулативе 
Пројектна идеја 2 

4.3.8.2. 

Едукација заинтересованих 

лица за бављење сеоским 

туризмом 

TOK 2019-2020.   
Спроведена 

едукација 
Пројектна идеја 1 

4.3.9. Увођење процеса брендирања дефинисаних туристичких производа 

4.3.9.1. 
Дефинисање туристичких 

брендова у Крушевцу 

TOK, Град Крушевац,  

РПК, 

Установе културе и спорта, 

Надлежно министарство 

2020-2024.  

ТОК, РПК 

Град Крушевац 

Надлежно 

министарство 

Дифинисани 

брендови 
Покренута идеја 2 

4.3.9.2. 

Успостављање сарадње са 

специјализованим агенцијама и 

бренд менаџерима 

 

TOK, РПК, 

 Град Крушевац  
2019-2020.  

Надлежна 

министарства, 

Град Крушевац 

Успостављена 

сарадња 
Пројектна идеја 1 
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Број Пројекат / Активност Носиоци, партнери 
Временски 

оквир 
Износ у РСД 

Извор 

финансирања 
Индикатори Статус 

Прио-

ритет 

4.4. Дигитализација туристичке понуде 

4.4.1. Израда вишејезичног сајта ТОК за промоцију туристичких потенцијала града 

4.4.1.1. 

Ангажовање IT стручњака за 

надградњу и осавремењавање 

сајта, превод садржаја сајта на 

више језика, уз обезбеђење 

финансијских средстава 

TOK, Град Крушевац, надлежна 

министарства 
2019-2024. 5.000.000,00 

Град Крушевац, 

Ресорна 

министарства 

Ангажован ИТ 

стручњак 
Пројектна идеја 1 

4.4.2. Израда свеобухватне туристичке онлајн платформе града Крушевца (www.visitkrusevac) 

4.4.2.1. 

 

Ангажовање IT стручњака за 

израду свеобухватне туристичке 

онлајн платформе града 

Крушевца, уз обезбеђење 

финансијских средстава за ове 

намене 

 

TOK, Град Крушевац, 

Надлежна министарства 
2019-2024. 7.000.000,00 

Град Крушевац, 

Надлежна 

министарства 

Ангажован ИТ 

стручњак 
Пројектна идеја 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitkrusevac/
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16. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА  
      РАЗВОЈА 
 
Спровођење акционог плана развоја туризма града 

Крушевца за период 2019-2024. године је повезано са 
неколико значајних фактора, о којима се дискутује у 
наставку. 

Формирана комисија и радни тимови на нивоу града 
треба да имају водећу улогу у контроли реализације 
циљева из акционог плана. Контрола треба да буде 
периодична; на пример, у шестомесечним интервалима, 
односно два пута годишње. Контрола реализације циљева 
подразумева поређење индикатора из акционог плана са 
остварењем „на терену“, током контролног периода. 
Одступања од планираних индикатора  треба да се 
подробно анализирају, а затим да се предложе корективне 
мере и акције. Алтернативно, комисија и радни тимови 
могу да се определе да активности из првог приоритета 
контролишу два пута годишње, а остале активности 
једном годишње.  

Издвајања из буџета града Крушевца за 
финансирање активности из акционог плана треба да се 
благовремено планирају, као и да се реализују без 
задршке. То би била дефинитивна потврда да Крушевац 
припада оној групи градова који препознају туризам 
као значајну привредну грану. Значај туризма се огледа 
у релативно малим потребним улагањима, са кратким 
периодом повраћаја. Инвестиције у туризам доносе 
приходе, профите и запосленост, а повољно утичу и на 
имиџ града као целине.  

Велики број активности из акционог плана се 
односе на инвестиције у „чврсту“ инфраструктуру, као 

што је изградња саобраћајница, смештајних капацитета, 
спортских објеката и сл. Оно што не треба да се 
заборави је да су инвестиције у тзв. „меку“ инфра-
структуру подједнако значајне, чак виталне за развој 
туризма града Крушевца у наступајућем периоду. Без 
континуираног улагања у едукацију запослених у 
туризму, промоционе активности, брендирање, диги-
тализацију туристичке понуде и сл., ефекти овог 
акционог плана би били обесмишљени.  

Носиоци туристичке понуде, као што су 
Туристичка организација Крушевац, установе културе, 
спортске организације и удружења, треба што пре да 
постану свесни промена које дигитализација уноси у 
туристички бизнис. Дигитализација изазива корените и 
брзе промене како  на страни понуде, тако и на страни 
тражње туристичких производа. Дигитализација, 
такође, мења и претходно утемељене конкурентске 
односе на тржишту. Она већ сада постаје велика шанса, 
али и потенцијални узрок конкурентског заостајања на 
туристичком тржишту. Овај акциони план садржи 
неколико активности које су повезане са 
дигитализацијом. Ипак, у скоријем периоду ће 
вероватно бити потребна ревизија акционог плана, у 
складу са најновијим трендовима у овој области.  

Најзад, за успешну имплементацију акционог 
плана ће бити потребно да се што пре појача кадровска 
структура Туристичке организације Крушевац и 
евентуално изврши њена реорганизација. Све то због 
повећаног обима и сложености послова, као и веће 
одговорности.  

 
 

 
Прилог бр.1 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ТУРИСТИЧКИХ ЛОКАЦИЈА/АТРАКЦИЈА 

 

Оцена локације/атракције  

Град/општина  

Назив туристичке локације/атракције  

Класификација локације 
(постојећа/у настајању /потенцијална) 

 

Време путовања у часовима  

 
Напоменe: 
 
1) Туристичка локација је ужа, саобраћајно повезана и инфраструктурно опремљена просторно технолошка 

целина, која садржи једну, или више туристичких атракција. Туристичка атракција је нарочито привлачно 
обележје туристичке дестинације, природног или друштвеног карактера у оквиру туристичког простора (Извор: 
Закон о туризму, „Сл гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010, 99/2011…93/ 2012 и 84/2015. 

 
2) Ако локација/атракција поседује најбоље дате карактеристике, онда се оне вреднују са 5 поена; локације 

које имају најслабије карактеристике се вреднују са 1 поеном.  
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Критеријум 1. Јединственост и природна лепота 

 

Карактеристике најмање највише 

Јединствена атракција (природна/уметничка/културна) 1 2 3 4 5 

Лепота-како привлачи сва чула (лепо за видети,чути, 

омирисати, пробати) 
1 2 3 4 5 

Природно/нетакнуто 1 2 3 4 5 

Препозната туристичка атракција од стране Туристичке 

организације 
1 2 3 4 5 

 

Критеријум 2. Историјска/културна вредност 

 

Карактеристике најмање највише 

Изграђена баштина (50 година и више) 1 2 3 4 5 

Фестивали 1 2 3 4 5 

Кулинарско искуство  1 2 3 4 5 

Музеј 1 2 3 4 5 

 

Критеријум 3. Приступачност 

 

Карактеристике најмање највише 

Приступачно током читаве године (молимо, наведите врсту 

превоза: све врсте превоза) 
1 2 3 4 5 

Редовна/комерцијална услуга транспорта је расположива 1 2 3 4 5 

Удаљеност од центра града 1 2 3 4 5 
 

Критеријум 4. Доступност основних комуналних услуга 

 

Карактеристике најмање највише 

Понуда пијаће воде 1 2 3 4 5 

Довољна понуда енергије 1 2 3 4 5 

Комуникације (интернет, телефон) 1 2 3 4 5 

Одводни/канализациони систем 1 2 3 4 5 

Систем управљања чврстим отпадом 1 2 3 4 5 

 

Критеријум 5. Доступност објеката на локацији 

 

Карактеристике најмање највише 

Чисти и безбедни тоалети за жене и мушкарце 1 2 3 4 5 

Добар смештај 1 2 3 4 5 

Чиста и квалитетна услуга исхране 1 2 3 4 5 

Остали објекти за различите активности (излет, базен, 

спортски објекти и сл.) 

1 2 3 4 5 

Усмеравајућа и информациона сигнализација 1 2 3 4 5 

 

Критеријум 6. Власништво над имовином 

 

Карактеристике Да Не 

Власништво локалне самоуправе 5 2 3 4 1 

Приватно власништво/управљање/закуп 1    5 

Са станарима/становницима 1    5 
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Критеријум 7. Квалитет окружења 

 

Карактеристике Да Не 

Депоније 1 2 3 4 5 

Рудници 1    5 

Неформална насеља 1    5 

Леп поглед 5    1 

Присуство услуга подршке 5    1 

Напомена: (Окружење се односи на подручја која су унутар 

радијуса од 5 км од локације.) 

     

 
 

Утврђивање приоритетних туристичких  локација/атракција 

 

Критеријум 1. Јединственост и природна лепота 

Туристичка 

локација/ 

атракција 

Јединствена 

атракција 

(природна/ 

уметничка/ 

културна) 

Лепота-како 

привлачи сва 

чула (лепо за 

видети,чути, 

омирисати, 

пробати) 

Природно/ 

нетакнуто 

Препозната 

туристичка 

атракција од 

стране 

Туристичке 

организа-ције 

Укупно 

поена 

ТЛ 1      

ТЛ 2      

ТЛ 3      

ТЛ 4      

...      

...      

 

 

Критеријум 2. Историјска/културна вредност 

Туристичка 

локација/ 

атракција 

Изграђена 

баштина 

(50 година и 

више) 

Фестивали 
Кулинарско 

искуство 
Музеј 

Укупно 

поена 

ТЛ 1      

ТЛ 2      

ТЛ 3      

ТЛ 4      

...      

...      

 

 

Критеријум 3. Приступачност 

Туристичка 

локација/ 

атракција 

Приступачно током 

читаве године (молимо, 

наведите врсту превоза: 

све врсте превоза) 

Редовна/ 

комерцијална услуга 

транспорта је 

расположива 

Удаљеност 

од центра 

града 

Укупно 

поена 

ТЛ 1     

ТЛ 2     

ТЛ 3     

ТЛ 4     

...     

...     
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Критеријум 4. Доступност основних комуналних услуга 

Туристичка 

локација/ 

атракција 

Понуда 

пијаће 

воде 

Довољна 

понуда 

енергије 

Комуникације 

(интернет, 

телефон) 

Одводни/ 

Канали-

зациони 

систем 

Систем 

управљања 

чврстим 

отпадом 

Укупно 

поена 

ТЛ 1       

ТЛ 2       

ТЛ 3       

ТЛ 4       

...       

 

 

Критеријум 5. Доступност објеката на локацији 

Туристичка 

локација/ 

атракција 

Чисти и 

безбедни 

тоалети за 

жене и 

мушкарце 

Добар 

смештај 

Чиста и 

квалитетна 

услуга 

исхране 

Остали 

објекти за 

различите 

активности 

(излет, 

базен, 

спортски 

објекти и 

сл.) 

Усмера-

вајућа и 

информа-

циона 

сигнали-за 

ција 

Укупно 

поена 

ТЛ 1       

ТЛ 2       

ТЛ 3       

ТЛ 4       

...       

 

 

Критеријум 6. Власништво над имовином 

Туристичка 

локација/ 

атракција 

Власништво 

локалне 

самоуправе 

Приватно 

власништво/ 

управљање/закуп 

Са станарима/ 

становницима 
Укупно поена 

ТЛ 1     

ТЛ 2     

ТЛ 3     

ТЛ 4     

...     

 

 

Критеријум 7. Квалитет окружења 

Туристичка 

локација/ 

атракција 

Депоније Рудници 
Неформална 

насеља 

Леп 

поглед 

Присуство 

услуга 

подршке 

Укупно 

поена 

ТЛ 1       

ТЛ 2       

ТЛ 3       

ТЛ 4       

...       

...       
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Сажетак оцене приоритета туристичких локација/атракција 

Туристичка 

локација/ 

Атракција 
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В
л
ас

н
и

ш
тв

о
 

н
ад

 и
м

о
в
и

н
о
м

 

К
в
ал

и
те

т 

о
к
р

у
ж

ењ
а 

 

У
к
у

п
н

о
 п

о
ен

а 

ТЛ 1 

        

ТЛ 2 

        

ТЛ 3 

        

ТЛ 4 

        

... 

        

... 

        

 

Рангирање приоритета туристичких локација/атракција 

Туристичка 

локација/атракција 
Укупно поена Рангирање 

ТЛ ...   

ТЛ ...   

ТЛ ...   

ТЛ ...   

...   

...   

 
Напомена: туристичка локација/атракција која има највише поена је рангирана  на првом месту (1).  
Испод ње следе локације са мањим бројем укупних поена (ранг 2,3,4,....). 
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Прилог бр 2.  

 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРОБЛЕМА И УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА 

 

Идентификација проблема  

 

Идентификација проблема значи изношење на површину главних проблема који утичу на развој туризма у 

вашим дестинацијама. Идентификација проблема започиње од „инвентара“ ваше туристичке понуде, а може да се 

спроведе и након што сте утврдили приоритете вашег туристичког развоја. За ту сврху служи Матрица за 

идентификацију проблема у Табели 1. 
 

Туристичка  

локација/атракција 
Компоненте Проблем 

 Активности које се реализују  

Окружење 

  Природно 

  Друштвено  

  Економско 

Превоз (до и са локације) 

Остала инфраструктура 

Смештај 

Остали објекти и услуге 

Институционална  

 
Анализа проблема  
 
Анализа проблема је алат који може да се користи за расчлањавање проблема на мање саставне делове, да 

би се боље разумели. Анализа проблема помаже да се боље разумеју узроци и последице проблематичних 
ситуација, као и да се дефинишу циљеви, програми, пројекти и активности. Анализа проблема се спроводи по 
принципу „корак-по-корак“, као што је приказано у Табели 2.  

 

Табела 2. Кораци у анализи проблема 

 

Корак 1 Дефинишите проблем из угла развоја туризма. Као водич, можете себи да 

поставите питање: Која негативна ствар се дешава? Проблеми треба да се 

формулишу и изразе као негативни услови/изјаве. 

Корак 2 Сакупите податке који се односе на проблем: 

 Који доказ имате да проблем постоји? 

 Колико дуго постоји проблем? 

 Какав је утицај проблема? 

Корак 3 Идентификујте узроке проблема. У овом кораку треба да се идентификује што 

је могуће више узрока све док се не дође до основног узрока проблема. 

Позиционирајте узроке испод проблема. Као водич, можете да поставите себи 

питање: Због чега постоји проблем? 

Корак 4 Идентификујте ефекте проблема и позиционирајте их изнад проблема. 

Корак 5 Успоставити узрочно-последичну везу између идентификованих проблема. 

Корак 6 Прегледајте дијаграм као целину. Проверите однос узрока и ефекта. 
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Анализа циљева  
 

Темељно истражен проблем може да буде добра 
полазна тачка за идентификовање општих и посебних 
циљева. Општи циљеви говоре о томе шта желимо да 
остваримо на дужи рок. Посебни циљеви говоре о томе 
шта желимо да постигнемо на краћи и средњи рок. 
Иако је туризам једна од привредних грана, његови 
општи и посебни циљеви треба да обухвате не само 
економски сектор, већ и друштвени сектор и заштиту 

животне средине. То је услов за одрживи развој ваших 
туристичких локалитета/атракција. 

Општи и посебни циљеви су међусобно повезани у 
смислу да реализација посебних циљева води ка 
остваривању општих циљева. Осим тога, анализа 
циљева може да се користи као основа за 
идентификацију програма, пројеката и активности који 
доприносе остваривању жељених резултата. Алати који 
могу да се користе за утврђивање општих и посебних 
циљева су приказани у Табелама 2-4.  

 
 

Табела 3. Кораци у анализи циљева 
 

Корак 1 Полазећи од анализе проблема, претворити негативне изјаве/услове у позитивне. 

Формирајте структуру у облику дрвета циљева која приказује однос крајњег ефекта и 

средстава која се користе за остварење тог ефекта. 

Корак 2 На основу позитивних изјава/услова, идентификовати опште и посебне циљеве, 

програме, пројекте и активности. 

Корак 3 Прегледати дијаграм као целину и проверити његову ваљаност и потпуност. По потреби, 

ревидирајте изјаве/услове. 

 

 

Табела 4. Пример превођења проблема у циљеве 
 

Компоненте 

анализе проблема 
Негативне изјаве/услови 

Компоненте анализе 

циљева 

Позитивне 

изјаве/услови 

Ефекат 
Смањење туристичких 

долазака 
Општи циљ  

Повећање туристичких 

долазака 

 

 

Проблем 

Уништавање примарних 

туристичких ресурса 

(корални гребени) 

Посебан циљ Заштита примарних 

туристичких ресурса 

(корални гребени) 

 

Узроци 
Неопрезна вожња чамаца и 

роњење 

Програми,  

пројекти и 

 активности 

Израда уредбе о 

роњењу и пловидби 

чамаца 

 

 

У  ИЗРАДИ  ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРУШЕВЦА  ЗА ПЕРИОД  

ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ УЧЕСТВОВАЛИ СУ: 
 
 

 Комисија за израду Програма развоја туризма града Крушевца за период 2019–2024. године  
 

1. МИЛОШ НЕНЕЗИЋ - члан Градског већа града Крушевца, генерални директор Trayal Korporacijа AD 

крушевац - председник 

2. МИРОЉУБ ЋОСИЋ - помоћник Градоначелника за  економски развој,  инвестиције и финансије - члан 

3. ПРЕДРАГ ВУКИЋЕВИЋ - директор  Регионалне привредне  коморе Расинског управног округа - члан 

4. др ДУШАН ШОКОРАЦ - директор Специјалне болнице Рибарска Бања - члан 

5. СУЗАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ - директор Туристичке организације града Крушевца - члан 

6. ВЕСНА АНЂЕЛИЋ - начелник Одељења за  инвестиције, привреду и заштиту животне средине - члан  

 

Стручна подршка Комисији  

         проф. др СЛАВОЉУБ ШЉИВИЋ 
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Остали учесници: 

 

1. мр ДРАГАНА СТЕПАНОВИЋ - шеф Службе за 

економски развој, инвестиције и грађевинско 

земљиште 

2. ЈЕЛЕНА СЕКУЛИЋ - представник Одељења за 

инвестиције, привреду и заштиту животне 

средине 

3. МОМИР ДРАГИЋЕВИЋ - Градски већник  

Града Крушевца 

4. ГОРАН ВАСИЋ - директор Народног музеја 

Крушевац 

5. МАЈА ДАНИЛОВИЋ - представник Туристичке 

организације града Крушевца 

6. СОЊА ЈЕВРЕМОВИЋ - представник Агенције 

за регионални развој Расинског округа 

7. МИРЈАНА НИКОЛИЋ - представник Одељења 

за инвестиције, привреду и заштиту животне 

средине 

8. МИЛОШ МИЛАНОВИЋ - представник 

Туристичке организације града Крушевца 

9. ДРАГОСЛАВ ГОГИЋ - представник 

дописништва РТС у Крушевцу 

10. ДУШАН ЂУРКОВИЋ - представник 

Туристичке агенције КМ турист у Крушевцу 

11. ИВАН МАНОЈЛОВИЋ - народни посланик 

12. ПРЕДРАГ МИЛЕНКОВИЋ - помоћник 

Градоначелника за омладину и спорт 

13. ДРАГАН ЛАЗИЋ - директор Спортског центра 

у Крушевцу 

14. ДРАГИ МАРКОВИЋ - директор ЈП „Пословни 

центар“ Крушевац 

15. АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ - Градски 

урбаниста 

16. ИВАНА ПАЈИЋ - начелник Одељења за 

урбанизам и грађевинарство 

17. ДРАГАН БЛАЖИЋ - председник Савета за 

безбедност саобраћаја у Крушевцу 

18. ВАЊА ДАМЉАНОВИЋ - представник 

Регионалне привредне коморе Расинског 

управног округа 

19. ОЛИВЕРА ДРЕНОВАЦ - помоћник 

Градоначелника за екологију, одрживи развој и 

енергетику 

20. ВЛАДИМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ - директор 

ЈКП „Водовод Крушевац“ 

21. ДРАГАНА МАРКОВИЋ - представник „Trayal 

Korporacijа“ 

22. ВОЈКАН ТУТУЛИЋ - директор Јавног 

предузећа за урбанизам и пројектовање 

23. МИРОСЛАВ МИЛОЈКОВИЋ – в.д. директор 

ЈКП „Крушевац“ 

24. ДАНКО ЂАКОВИЋ – представник „Трајал 

Корпорација“ АД 

25. НАДА МАРКОВИЋ – представник „Трајал 

Корпорација“ АД 

26. КРИСТИНА НЕДИЋ - представник Одељења 

за инвестиције, привреду и заштиту животне 

средине 
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490 
На основу члана 32. тачка 4. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр.129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
члана 7. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 
13/16) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца",  бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I - Усваја се План развоја културе града Крушевца 

за период 2018-2023. година. 
 
II -  Ову Одлуку са Планом објавити у „Службеном 

листу града Крушевца“. 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

I Број: 022-455/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 
 

*   *   * 
 

ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ  

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД  

2018-2023 ГОДИНЕ 
 
 
На основу члана 7. став 2. Закона о култури  („Сл. 

гласник РС“, број 72/09 и 13/16) и члана 48. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, број 8/08, 
5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 08.02.2018. године, донелo је 

                                                        
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 

КУЛТУРЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД  

2018-2023. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана развоја културе града 

Крушевца за период 2018-2023. године. 
 

Члан 2. 
 
Образује се Комисија за израду Плана развоја културе 

града Крушевца за период 2018-2023. година у саставу: 
 
За председника: 
Момир Драгићевић, члан Градског  Већа, 
 
За чланове:  
- др Јелена Милановић, помоћник Градоначелника 

за друштвене делатности,  
- мр Снежана Ненезић, директор Народне библио-

теке Крушевац, 
- Горан Васић, директор Народног музеја Крушевац, 

- Бранислав Недић, директор Крушевачког 
позоришта, 

- Ненад Соколовић, директор Историјског архива 
Крушевац 

- Виолета Капларевић, в.д. директор Културног 
центра Крушевац, 

- Драган Николић, уметнички руководилац 
Ансамбла КУД „14 октобар“ Крушевац, 

- Љубиша Бата Ђидић, књижевник из Крушевца. 
 

Члан 3. 
 
Задаци Комисије су да: 
- изради Нацрт Плана развоја културе града 

Крушевца за период 2018-2023. године, 
- спроведе јавну расправу о Нацрту Плана развоја 

културе града Крушевца за период 2018-2023. године, 
- по потреби, образује тимове за поједине области 

културе, 
- достави Градском већу града Крушевца предлог 

Плана развоја културе града Крушевца за период 2018-
2023. годину у року од шест месеци од дана образовања 
ове Комисије. 

Члан 4. 
 
Техничке и административне послове за Комисију 

из тачке 2. ове Одлуке обављаће Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 5. 

 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

 III Број: 022-32/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  

 

Уводна реч градоначелника  
 

 
 

 

Градоначелник Јасмина Палуровић 

 
Култура је одувек била важан део српског 

идентитета. Она нема само традиционалну улогу, да 
задовољи потребе грађана за добром и квалитетном 
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књигом, концертом, представом. Култура је данас 
нешто много више - важна сфера живота која повезује 
људе, јача осећај припадности заједници, али и на 
посебан начин формира идентитет нашег града. Богата 
културна историја Крушевца најбоље показује 
нераскидиву везу између културе и града. 

Стратешки план културног развоја подразумева 
вођење препознатљиве културне политике у свим 
њеним облицима: подизање квалитета медијске 
презентације и популаризације културних програма; 
афирмисање младих уметника; подршка, повезивање и 
интензивнија сарадња између установа  у култури, 
васпитно-образовних, туристичких и других 
организација и удружења; увођење нових информа-
ционих технологија. 

Циљ овог документа је да постави смернице за 
дефинисање односа актера у култури и да успостави 
плански и стратешки приступ унапређењу културе у 
граду. 

Стратешко планирање доприноси да локална власт 
добије јаснију слику о вредностима и ресурсима 
културе којима треба да руководи и које треба да 
уграђује у своје одлуке .  

Област културе није изолована сфера, већ део 
ширег ланца вредности и политике које локална власт, 
у складу са својим надлежностима, треба да води.  

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
Велика захвалност свим учесницима, представни-

цима установа културе града круешвца  на несебичној 
сарадњи, залагању и стручној помоћи током израде 
плана развоја културе града крушевца за период          
2018-2023 године. 

 

Комисија за израду плана развоја културе града 

Kрушевца и  
    Одељење за друштвене делатности  

Градске управе града Kрушевца                                                                                

 
 
 
Увод 
 
Култура чини само средиште друштва, неопходан 

је елемент за очување демократије, пружа осећај 
припадности и дељења заједничког добра. Осим тога, 
култура гради идентитет и вредности које оснажују 
социјалне везе, гради богатство и идеје које доприносе 
економском напретку и иновацијама, као и очувању 
наслеђа које ће бити предато наредним генерацијама. 
Култура у једном друштву,  грађанима и грађанкама. 
омогућава боље сагледавање и разумевање окружења, 
што је нарочито важно да би се пребродили кризни 
периоди. Из тог разлога је важно да сви актери који су 
активни у области културе сарађују, како би се култура 
нашла у средишту јавних политика, како би могла да се 
унапређује и даје свој допринос, између осталог, и 
прожимањем са свим осталим политикама. Задатак није 
нимало лак, будући да је потребно трансформисати 
културу, која у оквиру јавних политика тренутно има 
маргиналну улогу, у концепт који ће, заједно са 

осталим секторима, бити централни елемент стратегије 
развоја.  

Да би се постигао овај циљ, култура би требало да 
се посматра и кроз своју улогу и допринос развоју 
друштва, али и кроз потенцијални допринос културе 
развоју локалне економије.  

Дефиниција културе је комплексна и током година 
се њен опсег мењао, од елитистичког виђења, преко 
предуслова демократије до елемента основних људских 
права. Ипак, чињеница да је културна димензија 
неопходна у креирању развојних политика, постала је 
широко прихваћена.  

Начела културног развоја и културне политике, као 
стратешки приоритети утемељени су у Уставу 
Републике Србије, међународним уговорима, споразу-
мима и конвенцијама које је потписала Република 
Србија, Закону о култури и др. Културна политика је 
заснована на: 

 ефикасној и промишљеној законодавној активности, 
 одговорној кадровској политици, 
 аутономији субјеката у култури, 
 принципу активног учешћа грађана и стручне 

јавности у процесу доношења одлука, 
 транспарентним процедурама доношења 

одлука, 
 принципу стратешког управљања у култури, 

праћења и вредновања, 
 анализама, истраживањима и статистикама у 

области културе, 
 сагласју са другим секторима државне политике. 
Европска унија посебно промовише Агенду 21 за 

културу, која промовише одговорност градова и 
општина за развој културе. Агенда 21 за културу 
подразумева да локалне самоуправе, заједно са 
грађанима покрећу иницијативе у области културе, 
како би култура имала кључну улогу у локалним 
политикама. Кључни принципи Агенде 21 су:  

 
 Поштовање културне разноликости као 

најважније баштина једне заједнице, али и читавог 
човечанства. 

 Да су култура и заштита животне средине 
заједнички ресурси читавог човечанства.       

 Локалне самоуправе прихватају да културна 
права чине саставни део основних људских права.  

 Партиципативни приступ тј. учешће грађана у 
развоју културних политика и у процесима 
одлучивања, као и у оцењивању и вредновању про-
грама и пројеката у области културе....  

Основни задатак културе, односно њена мисија, 
јесте да Србију у целини учини земљом пожељном да 
се у њој живи али и атрактивном, занимљивом и 
духовно подстицајном да се посети или привремено у 
њој борави. При томе све њене разноликости би управо 
култура да учини богатством, а не маном.  

Културни развој би требало да задовољи културне 
потребе грађана Србије, али и да их изграђује, 
промовишући најбитније људске вредности на којима 
би требало да почива савремена, напредна демократска 
заједница, попут истине, правде, демократије, слободе, 
једнакости, толеранције и људског достојанства. 
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Полазећи од тога и увида у стање, мисија културе и 
основни циљеви њеног развоја у Србији требало би да 
буду: 

 Децентрализација културе и равномеран 
културни развој свих делова Србије; 

 Афирмисање права на културу и изградња нове 
друштвене етике; 

 Подстицање слободе мишљења и изражавања, 
као и дијалога и толеранције и права на различитост; 

 Очување и промоција културног наслеђа и 
националног, регионалног и завичајног идентитета; 

 Неговање отворености према суседству и свету 
и подстицање институција, установа и стваралаца на 
међународну сарадњу у функцији афирмисања и 
промоције Србије, али и праћења, разумевања и 
прихватања стваралачких утицаја из света; 

 Дефинисање националних, односно државних 
функција у области културе и мреже установа и 
институција за њихово остваривање;  

 Унапређење система образовања тако да школе 
и факултети у пуном смислу постану културне средине 
способне да стварају личности функционалне 
писмености, широког општег образовања и 
предводничког духа; 

 Подстицање културе као посредног развојног 
потенцијала, пре свега кроз подизање нивоа људских 
ресурса као референтних за потенцијалне инвеститоре, 
као и кроз стварање амбијента за спремност и 
задовољство иностраних менаџера и стручњака за рад у 
свим деловима Србије; 

 Разумевање и коришћење културе као 
непосредног предузетничког развојног ресурса 
(културни туризам, културна индустрија, уметничко 
занатство...); 

 Рационалније коришћење стваралачких 
потенцијала и подизање нивоа програмске понуде кроз 
стварање мрежа у појединим областима културе; 

 Обука и подизање професионалног нивоа 
менаџмента послова у култури, посебно у локалним 
заједницама, неопходних за остваривање нове културне 
политике; 

 Подстицање локалних заједница за заједничко 
организовање фестивала и манифестација културе, 
посебно међународног карактера, ради рационалнијег 
коришћења средстава и унапређења понуде на ширем 
простору; 

 Укључивање медија као сталних партнера у 
процесу дефинисања и остваривања културне политике 
и афирмације културних вредности; 

 Стварање претпоставки за програмско а не 
линијско финансирање носилаца и организатора 
културних програма у циљу подизања ефикасности и 
одговорности.  

 
Методологија  
 
Култура је важан сегмент развојне политике града 

Крушевца, а квалитет културног живота и културних 
догађаја је битан мотив за успешне и пословне људе, да 
остану да живе и раде у нашој средини. Израда Плана 
развоја културе града Крушевца за период од 2018. до 
2023. године, представља кључни плански документ 
града у области културе који треба јасно да дефинише 

правце и циљеве развоја, као и активности које треба да 
допринесу унапређењу културне понуде и развој 
културне тражње на локалном нивоу, уз константну 
сарадњу са свим партнерима из региона  

Мотивација за пројекат израде Плана развоја 
културе града Крушевца од 2018– 2023 године 
произашла је из чињенице да су у претходном периоду 
остварени значајни резултати у области културе, али је, 
међутим, примећен недостатак планског и стратешког 
приступа унапређењу културе у граду Крушевцу. 
Ефикасним планирањем развоја културе и сарадњом 
актера у култури, локална власт добија јаснију слику 
вредности којима се заједница руководи и које се потом 
уграђује у доношење одлука које ће утицати на целу 
заједницу. Имајући у виду да је планирање културе 
карика у ширем ланцу стратешког планирања вођења и 
развоја локалне заједнице, остваривање услова за 
квалитетан живот подразумева развијеност и 
усклађеност свих локалних секторских стратешких 
планова. 

Методологија израде овог документа заснива се, у 
првом делу на извршеној анализи унутрашњих фактора 
културног система града Крушевца, кључних актера, 
као и ресурса са којима располажу.  

У поступку јавне расправе одржана је јавна 
трибина на којој су учествовали чланови стручног тима 
које је Градско веће образовало у циљу припреме акта 
Плана развоја културе града Крушевца, представници 
надлежног одељења Градске управе, представници 
установа културе и представници удружења грађана из 
области културе. На јавној трибини је ображложен 
нацрт документа. Нацрт акта је постављен на увид на 
званичну интернет страницу града Крушевца у трајању 
од 7 дана како би сви заинтересовани грађани имали 
могућност да се упознају са нацртом акта. На овај 
начин омогућено је додатно уношење предлога, 
коменатара и сугестија.  

Процес развоја документа, који је, пре свега, био 
заснован на транспарентности, професионалности и 
партиципативности, сугерисао је промену уобичајених 
начина комуникације и доношења одлука у области 
градске културне политике. Као принципи иницирани у 
овом процесу, транспарентност и партиципативност 
представљају уједно пример и позив за даље вођење 
културне политике уз активну партиципацију свих 
актера на културном пољу Града Крушевца.  

Такође, приликом стратешке анализе користили 
смо SWOT анализу, као једну од најчешће 
примењиваних техника. SWOT анализа обухвата како 
унутрашње, тако и спољашње факторе који се тичу 
комплетног друштвено-економског окружења, у оквиру 
којег треба да се имплементирају усвојене политике 
културе.  

Тек након завршетка стратешке анализе, а на 
основу оцене тренутног стања у локалној заједници, 
приступлили смо креирању плана развоја кроз 
дефинисање визије, општих и посебних циљева и 
активности. У акционом плану смо идентификовали 
кључне активности за даљи развој културе у нашем 
граду. Све планиране активности из Плана развоја 
културе града Крушевца су повезане са реалним 
изворима финансирања.  
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Процес израде Плана развоја културе града 
Крушевца обухватио је следеће фазе:  

 
 Припремне активности неопходне за 

спровођење процеса стратешког планирања;  
 Анализа тренутне ситуације у локалној 

заједнице (анализа стања у последње три године, као и 
анализа ресурса и СWОТ); 

 Формулисање стратегије (визија, приоритети, 
циљеви); 

 Акционо планирање; 
 Дефинисање структура и процедура за 

имплементацију; 
 Дефинисање процеса мониторинга и 

евалуације.  
 
Током процеса израде Плана развоја културе Града 

Крушевца за период од 2018-2023 године примењен је 
партиципативани приступ, односно организован је 
округли сто који је означио почетак јавне расправе. 
Јавна расправа је трајала 7 дана и сви грађани су били у 
могућности да доставе своје сугестије и мишљења.  

Сви наведени облици занимања, као и множина 
заједничких именица у мушком  роду, у овом 
документу, односе се на оба граматичка рода (мушки и 
женски). 

 
Законодавни оквир Републике Србије  
 
Постојање адекватног стратешког и правног 

оквира представља кључни фактор за адекватно 
управљање и унапређивање сектора културе и културне 
делатности.  Република Србија још нема Стратегију 
развоја културе. Осим анализе постојећег стања 
културне делатности и стваралаштва у Србији, од нове 
стратегије се очекује да одреди основне поставке, 
стратешке правце и инструменте за остваривање 
културног развоја, приоритет и циљеве у погледу 
заштите културне баштине, промовисања културног 
стваралаштва и продукције, рада установа културе и 
других субјеката активних у овој области и 
међуресорне сарадње. 

У савременим државама закони представљају 
основ за деловање у различитим доменима јавне 
политике, што подразумева и културну политику као 
јавну политику у култури. Област културе не 
функционише одвојено од других области друштвеног, 
економског и политичког живота. Стога су на културу 
од утицаја и акти из домена државне управе и локалне 
самоуправе, економије, просторног планирања, 
унутрашњих послова, акти из области рада, социјалног 
осигурања, уређења јавних служби, образовања, 
туризма, званичне статистике, удруживања грађана, 
људских и мањинских права, итд. 

- Устав Републике Србије (Службени гласник РС, 
бр.83/06) - чл. 190. тачка 4. Устава наводи да се 
општина, преко својих органа у складу са законом 
стара о задовољавању потреба грађана у области 
просвете, културе, здравствене и социјалне заштите, 
дечје заштите, спорта и физичке културе Устав 
Републике Србије такође забрањује сваки облик 
дискриминације и гарантује права и слободе грађанима, 
укључујући и културна права и слободе. Међу 

најзначајнијим културним правима и слободама 
грађана су право на образовање и слобода научног и 
уметничког рада.  

 
- Закон о локалној самоуправи (Службени гласник 

РС, бр. 129/07 и 83/14) - Овај закон садржи основне 
одредбе, економски и правни основ функционисања 
локалне самоуправе, права иделокруг органа локалне 
самоуправе као и грађанско учешће у остваривању 
локалне самоуправе. Овај закон такође уређује и односе 
између државних органа и органа локалне самоуправе и 
начине финансирања надлежности локалне самоуправе. 
Неке од кључних надлежности локалних самоуправа су 
да уређује и обезбеђује задовољавање потреба грађана 
у области образовања, културе, здравствене и социјалне 
заштите; локална самоуправа има надлежности у 
области развоја и унапређења туризма, занатства, 
угоститељства и трговине, одговорна је за спровођење 
мера у области заштите животне средине, заштите од 
природних и других непогода, заштиту културног 
наслеђа локалног значаја. У основи Закон је у складу са 
Европском повељом о локалној самоуправи. Секторски 
закони у области културе ближе уређују обим и врсту 
изворне надлежности локалне самоуправе, као и  начин 
обављања послова из делокруга изворне надлежности и 
односе сарадње републичких органа и органа локалне 
самоуправе у обављању послова у свакој од ових 
области.  доноси програме развоја; оснива установе и 
организације у области основног образовања, културе, 
примарне здравствене заштите, физичке културе, 
спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује 
њихово функционисање;организује вршење послова у 
вези са заштитом културних добара од значаја за 
општину, подстиче развој културног и уметничког 
стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области 
културе од значаја за град, и ствара услове за рад музеја 
и библиотека и других установа културе чији је 
оснивач;  

 
- Закон о култури  (“Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 13/16, 30/16 ) – је донет 2009. године, а измене и 
допуне су донете 2016. године. Закон дефинише и 
прецизно одређује област која се регулише.Тако се 
овим законом утврђује општи интерес у култури, 
обављање културних делатности, права и обавезе 
Републике Србије, аутономних покрајина и локалне 
самоуправа у култури, као и услови деловања субјеката 
у култури. Одређивање општег интереса у култури је 
изузетно значајно, јер представља основ за 
финансирање пројеката у култури из републичког 
буџета, с обзиром да се Република Србија стара о 
остваривању општег интереса у култури. У том 
контексту се, између осталог, као општи интерес у 
култури одређује стварање услова за интензивни 
културни развој као и подстицање културног и 
уметничког стваралаштва, финансирање установа 
културе чији је оснивач Република, као и развој српске 
културе и културе националних мањина у Републици 
Србији. Чланови од 15. до 20. овог Закона баве се 
остваривањем културне политике. Културна политика 
представља скуп циљева и мера подстицања културног 
развоја, чему треба додати да је највећа одговорност за 
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њену реализацију везана за активности Министарства. 
Законом се остваривање културне политике везује за 
два облика деловања. Један се односи на оснивање 
Националног савета за културу, а други на доношење 
Стратегије развоја културе. Национални савет за 
културу се дефинише као стручно-саветодавно тело 
Владе и Министарства, чији је превасходни задатак да 
обезбеди стручну подршку у очувању, развоју и 
ширењу културе.  

Установе културе су дефинисане чланом 22. 
Закона. Законом је прилично детаљно регулисао њихов 
положај, те се може констатовати да не постоји потреба 
за посебним регулисањем одређених области. Установа 
културе је правно лице које је основано ради обављања 
културне делатности, којом се обезбеђује остваривање 
права грађана у области културе, као и задовољавање 
потреба грађана или остваривање неког другог законом 
утврђеног интереса у области културе. Оснивачи 
установа културе могу бити Република Србија, 
Аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, 
али и свако друго правно или физичко лице, под 
условима прописаним законом. Установе културе се 
могу оснивати у различитим облицима својине, тако да 
се на основу тога може рећи да је овај закон изједначио 
положај установа културе које се оснивају у јавној и 
приватној својини.  

Поред установа културе, други субјект у култури 
представљају сами уметници. У члану 58. Закона 
дефинише се појам уметника, који представљају 
физичка лица која стварају ауторска дела из области 
уметничке делатности или изводе уметничка и 
ауторска дела из области која су дефинисана у члану 8. 
Закона.  Законом се уређују још три врсте субјеката у 
култури:   

 самостални уметници - уметници који морају 
испунити два критеријума, и то да уметничку делатност 
обављају у виду занимања (дакле, нису запослени на 
другим пословима), као и да им је репрезентативно 
удружење утврдило статус лица које самостално 
обавља делатност у области културе; 

 самостални стручњаци у култури који обављају 
научно-истраживачке, теоријско-критичне, едукативне, 
продуцентске или менаџерске послове у области 
културне делатности из члана 8. овог Закона и који 
испуњавају два наведена критеријума као самостални 
уметници;  

 самостални извођачи културних програма и 
самостални сарадници у култури - лица која обављају 
вокално-инструментално извођење културних 
програма, артисти, као и друга лица која обављају 
стручно-техничке послове и која су такође испунила 
поменута два критеријума као и самостални уметници.   

За ова лица је битно да стекну статус самосталног 
уметника, стручњака и сарадника или извођача 
културних програма, како би имали право да им 
јединица локалне самоуправе на територији на којој 
имају пребивалиште из свог буџета уплаћује доприносе 
за социјално и здравствено осигурање. Да би наведена 
лица била уписана у евиденцију лица која самостално 
обављају ове делатности, неопходно је да испуне 
услове који су прописани у члану 61.овог Закона. 

 

Закон о култури и Закон о основама система 
васпитања и образовања начелно истичу потребу за 
повезаношћу културе и просвете, те је неопходно да се 
јасније дефинишу обавезе оба ресора, као и видови 
сарадње.   

Осим Закона о култури, којим држава брине о 
остваривању општих интереса у култури и спровођењу 
културних политика као скупа циљева и мера за 
промовисање развоја културе заснованих на 
принципима утврђеним законом, укључујући принцип 
поштовања културних и демократских вредности 
европске и националне традиције и различитости 
културног израза, на уређење сектора културе у 
Републици Србији утичу и следећи закони:  

 Закон о културним добрима („Службени 
гласник РС”, број 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 
закон, 99/11-др. закон), 

 Закон о самосталном обављању уметничке или 
друге делатности у области културе („Службени 
гласник РС”, бр. 39/93, 42/98), 

 Закон о издавању публикација („Службени 
гласник РС”, бр. 37/91, 53/93-др. закон, 67/93-др.  

 Закон о обавезном примерку публикација 
(„Службени гласник РС”, број 52/11) 

 Закон о задужбинама и фондацијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/10 и 99/11 - др. закон), 

 Закон о библиотечко-информативној делатно-
сти („Службени гласник РС”, бр. 52/11), 

 Закон о старој и реткој библиотечкој грађи 
(„Службени гласник РС”, бр. 52/11), 

 Закон о кинематографији („Службени гласник 
РС”, бр. 99/11 и 2/12 - исправка), 

 Закон о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 20/2014 
– одлука УС и 55/2014). 

Република Србија је потписница бројних 
међународних докумената : Универзална декларација о 
културној разноликости (УНЕСКО, 2001), Конвенција о 
заштити и промоцији разноврстности културних израза 
(УНЕСКО, Париз, 2005), Европска конвенција о 
заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992), Оквирна 
конвенција Савета Европе о вредности културног 
наслеђа за друштво (Фаро, 2005) и сл. 

 
Институционални оквир  
 
Културна политика Републике Србије се, сходно 

Уставу и закону, креира на националном, а спроводи се 
нивоима републике, покрајине и локалне самоуправе. 
Важну улогу у овом смислу имају Министарство 
културе и информисања Републике Србије и надлежни 
органи јединица локалне самоуправе. 

 
Републичке институције  
 
Министарство културе и информисања Републике 

Србије обавља послове државне управе који се односе 
на развој и унапређење културе и уметничког 
стваралаштва; праћење и истраживање у области 
културе; обезбеђивања материјалне основе за 
делатности културе; развој и унапређење књижевног, 
преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, 
ликовних и примењених уметности и дизајна, филмског 
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и ставралаштва у области других аудио-визуелних 
медија; заштиту непокретног, покретног и 
нематеријалног културног наслеђа; библиотечку, 
издавачку, кинематографску и музичко-сценску 
делатност; задужбине и фондације; систем јавног 
информисања; праћење спровођења закона у области 
јавног информисања; праћење рада јавних предузећа и 
установа у области јавног информисања; праћење 
делатности страних информативних установа, страних 
средстава јавног информисања, дописништава и 
дописника у Републици Србији; информисање 
националних мањина; регистрацију страних 
информативних установа и пружање помоћи у раду 
страним новинарима и дописницима; сарадњу у 
области заштите културне баштине, културног 
стваралаштва и информисања на језику и писму 
припадника српског народа у региону; оснивање и 
развој културно-информативних центара у 
иностранству; стварање услова за приступ и 
реализацију пројеката који се финансирају из средстава 
претприступних фондова Европске уније, донација и 
других облика развојне помоћи из надлежности тог 
министарства, учешће у регионалним пројектима, као и 
друге послове одређене законом.  

Министарство културе и информисања је у оквиру 
подстицаја културног стваралаштва задржало 
институцију конкурса за програме и пројекте који 
својим квалитетом доприносе развоју културе и 
уметности. За сваку област стваралаштва формиране су 
комисије од врхунских стручњака и еминентних 
уметника, који су на основу високих критеријума 
процењују квалитет предложених пројеката и имају 
пуну објектвности при одлучивању. У спровођењу 
националне културне политике важну улогу имају пет 
републичких установа из области савременог 
стваралаштва и 21 установа чија је делатност заштита 
културног наслеђа. 

Завод за проучавање културног развитка - Завод за 
проучавање културног развитка основан је 20. априла 
1967. године.  Одлуком Владе Републике Србије, 05 
број 022-3566/2013 од 30. априла 2013. године 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 41/13), 
Завод је стекао статус установе културе од националног 
значаја.Завод за проучавање културног развитка је 
установа културе која се бави научним, развојним и 
примењеним истраживањима, израдом студија и 
анализа у области социологије културе и културне 
политике, прикупљајући информације и документацију 
о култури, уметности и медијима у земљи и 
иностранству. Завод има право да своје програме 
валоризује и верификује на домаћем и страном 
тржишту.  

Архив Србије - Архив Србије је једна од 
најзначајнијих државних установа, у којој је у 
посебном виду сабрано искуство ранијих генерација 
које, у не малој мери, изграђује и дефинише и 
савремено доба. Својим постојањем и радом, стварно и 
симболички, сведочи о националном и културном 
идентитету, историјској и правној заснованости 
државног постојања и континуитета, о нашој 
посебности, али и о припадности и истинској 
уклопљености у европско цивилизацијско искуство. У 
улози централне архивске институције, Архив Србије 

кроз функцију матичности, вршећи надзор над 36 
архивских установа, путем израде стручних упутстава, 
школовањем стручног кадра и додељивањем стручних 
звања, усмерава и координира развој и унапређење 
архивске делатности у Србији. Архив Србије 
организован је у складу са низом разноврсних стручних 
послова који се одвијају у међусобној вези и 
произилазе из његових основних функција, почев од 
пријема архивске грађе, преко сређивања, заштите, 
чувања, до њеног коришћења и публиковања.  

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије 
је отворен у Етнографском музеју у Београду 20.јуна 
2012. године. Полазна основа активности Центра је 
УНЕСКО-ва  Конвенција о очувању нематеријалног 
културног наслеђа усвојена 2003. године. (Народна 
скупштина Републике Србије ратификовала је 
Конвенцију у мају 2010. године). Задатак Центра је 
истраживање, пописивање, обрада, чување и 
презентација  нематеријалног културног наслеђана 
територији Републике Србије, али уједно и помоћ 
локалним заједницама у препознавању, вредновању, 
практиковању и преношењу сопственог културног 
наслеђа наредним генерацијама. Циљ Центра је 
постизање бољег статуса и укључивање нематеријалног 
културног наслеђа као значајног ресурса у оквиру 
пројекта из области друштвеног и економског развоја. 
У сврху ефикаснијег рада на очувању нематеријалног 
културног наслеђа Центар спроводи широку едукацију 
и сарађује са другим установама, удружењима, 
организацијама и појединцима у земљи и иностранству. 
Једна од Националног регистра нематеријалног 
културног наслеђа, као и целокупне документације о 
нематеријалном културном наслеђу.   

Завод за унапређење образовања и васпитања 
основала је Влада Републике Србије ради праћења, 
обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја 
система образовања и васпитања. У Заводу се обављају  
развојни, саветодавни, истраживачки и стручни 
послови у предшколском, основном и средњем 
образовању и васпитању, као и други послови у складу 
са законом, актом о оснивању и статутом. Завод за 
унапређивање образовања и васпитања учествује у 
припреми прописа из области образовања и васпитања 
из надлежности Министарства просвете и науке, 
Националног просветног савета, Савета за стручно 
образовање и образовање одраслих.  

Јединице локалне самоуправе, градови и општине, 
сходно Закону о култури и Закону о локалној 
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'',бр. 129/07, 83/14-
др.закон и 106/16), старају се о спровођењу културне 
политике на својој територији те обезбеђују услове за 
рад лпкалних установа културе. У складу са  

 
Институције Европске уније  
 
Најзначајније европске институције које доносе 

одлуке у вези културних политика су :  
 Европска комисија делује у области културе, 

спорта и језика - The European Commission acting in the 
areas of culture, sport and languages 

 Комитет за културу и образовање при 
Европском парламенту - the Committee on Culture and 
Education of the European Parliament 
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 Сектор за образовање,младе и културу у оквиру 
Савета Европке уније - the Education, Youth and Culture 
sector of the Council of the European Union 

 Извршна агенције Европске комисије за 
образвоање, медије и културу  - the Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency of the 
European Commission.  

Поред наведених институција, Европска унија 
промовише развој културе и преко следећих 
институција и тела :  

 European Commissioner for Education, Culture, 
Multilingualism and Youth • Cinema of Europe • 
Committee on Culture and Education • Directorate-General 
for Education and Culture • Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency • Euranet • Europa Nostra • 
European Audiovisual Observatory • European Film 
Promotion • European Institute of Cultural Routes • 
European League of Institutes of the Arts • European 
Network of Information Centres • European Union 
National Institutes for Culture • European Union Youth 
Orchestra • Union of the Theatres of Europe 

 
Фондови за финансијску подршку развоју 

културе  
 
Европски фонд за културу – регионални фонд за 

културу - ECF је 2006.године основала BIFC 
(Балкански фонд за локане иницијатице), у сарадњи са 
партнерским организацијама, а под новим именом, уз 
финансијску помоћ ECF -а, подржава културне 
иницијативе и организације на Балкану, као и оне које 
желе да сарађују са партнерима са Балкана.  

Фонд Креативна европа - Програм “Креативна 
Европа” односи се на помоћ културном и креативном 
сектору у периоду од 2014. до 2020. године, а укупан 
буџет је 1,46 милијарда евра.  

Културна агенда Европе - Културна политика ЕУ 
је осмишљена тако да очува и унапреди дијалог између 
различитих култура. ЕУ активно промовише ове 
вредности путем  својих програма у области културе. 
Културна политика промовише разноликост и 
интеркултурни дијалог и стога ЕУ подстиче 
прекограничну размену искустава на пољу културе. На 
пример, уметници могу слободно да се крећу по 
континенту, а уметничка дела могу лако да се деле са 
другим државама.Лисабонски уговор, који је ступио на 
снагу 2009. године, обавезује ЕУ да у свим 
активностима узима у обзир културу како би се 
поспешило поштовање међу културама и промовисала 
разноликост. Култура је кључна компонента у 
међународним односима Европе. ЕУ је посвећена томе 
да културне нијансе интегрише у односе Европе са 
партнерским државама и регионима. То се чини у нади 
да ће ЕУ тако постати камен темељац нове културне 

заједнице, обогаћене широким спектром различитих 
националних утицаја. ЕУ окупља професионалне и 
невладине организације, културне институције, 
европске мреже и фондације из културног сектора ради 
разматрања важних питања и сарадње с институцијама 
ЕУ и државама чланицама како би се подржало 
креирање нових политика.  

Европска престоница културе - Сваке године 
Европска комисија бира два града која носе звање  
европске престонице културе. Ти градови симболизују 
богатство и разноликост европских култура и подстичу 
јачање веза између европских земаља тако што 
окупљају људе и негују позитиван имиџ европског 
грађанства.Марибор (Словенија) и Гимараеш 
(Португалија) изабрани су за европске престонице 
културе 2012.  

Europa Nostra - Овај програм представља „глас 
културне баштине у Европи“. Бави се очувањем 
културних пејзажа, промовише достигнућа на очувању 
баштине и гради мостове између прошлих, садашњих и 
будућих генерација широм Европе. Током 45-годишње 
историје овог програма настала је мрежа од преко 400 
придружених организација чланица из целе Европе.  

 
Основни подаци о Граду Крушевцу 
 
2.1. Географски подаци 
 
Крушевац се налази у централном делу Србије. 

Крушевачка котлина обухвата композитну долину 
Западне Мораве и простире се између Левча и Темнића 
на северу, Жупе, Копаоника и Јастрепца на југу, 
Краљевачке котлине и Ибарске долине на западу. 
Територија града покрива претежно брдско подручје с 
мањим низијским простором у долинама река 
(надморска висина 173 – 1.492 м). Површина града 
Крушевца је 854 км2. Има 101 насељено место, 54 
месне заједнице и седиште је Расинског округа кога 
чине још општине: Варварин, Александровац, Брус, 
Трстеник и Ћићевац. 

Крушевачки крај заузима централни положај 
Балканског полуострва. Местом сучељавања великих 
геолошких формација - карпатобалканиди, динариди, 
српско - македонски масив и родопи, условљена је 
разноликост геолошке подлоге, као и разноврсност у 
биљном и животињском свету.  

Непосредно окружење Крушевца чине планински 
масиви Копаоника, Гоча и Жељина са запада, Великог 
и Малог Јастрепца са југа. Северним делом доминирају 
Гледићке планине и Јухор, источно и североисточно 
налазе се Мојсињске планине. Западна и Јужна Морава 
са Расином, чине највеће водене токове овог подручја. 
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Слика 1. Мапа града Крушевца 

 

 
2.2. Историјски подаци - Крушевац – Средњове-

ковна тврђава Лазара Хребељановића 
 
Надирање Османлија са југа условило је померање 

тежишта српске средњовековне државе ка северним, 
рубним крајевима некадашњег царства, ка сливу трију 
Морава. Време оснивања средњовековног Крушевца, 
стоног града кнеза Лазара Хребељановића (1329–89), 
треба тражити након Маричке битке (1371), по свој 
прилици између 1374. и 1376/77, тачније између 
коначне победе над највећим унутрашњим 
противником, господаром рудничке области Николом 
Алтомановићем и првог помена имена града у 
Болоњском препису даровне повеље манастиру 
Раваници. У повељи од 9. јануара 1387, којом кнез 
потврђује привилегије Дубровчанима, град је поменут 
као његово седиште, речима „у славном граду 
господства ми Крушевцу“. 

Користећи природну зараван, кнез је град утврдио 
зидинама унутар којих је саградио палату и још 

тридесетак грађевина. Посред тврђаве је подигнута 
придворна црква Лазарица. По речима Константина 
Филозофа, храм је био посвећен архиђакону Стефану, 
свецу заштитнику династије Немањића, а у славу 
кнежевог прворођеног сина. Црква је триконхосне 
основе, са кубетом, и богато је украшена розетама и 
моравском орнаментиком клесаном у камену. Престони 
град кнеза Лазара и његовог сина наследника, деспота 
Стефана Лазаревића (1377–1427), уживао је велики 
углед и значај не само као средиште Моравске Србије 
већ и као политичко тежиште ондашњих српских 
земаља, што ће остати све до 1408, када деспот 
престоницу сели у Београд. 

После боја на Косову, крајем XIV и нарочито у 
првој половини XV столећа, Крушевац је, као важно 
стратешко место, често био метом напада. Након више 
узастопних разарања, коначно пада под османску власт 
(1455), која ће, са краћим прекидима, трајати све до 
1833. године. 
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Републички завод за заштиту споменика културе и 
Археолошки институт из Београда спровели су 
опсежна археолошка истраживања комплекса 
Крушевачкога града (1961–71). Урбанистичким планом 
је предвиђено да се простор и остаци средњовековне 
тврђаве презентују и уреде као јединствена парковна 
целина, унутар које се ‒ поред цркве Лазарице и 
централне зграде музеја ‒ издвајају спорадични остаци 
градских бедема са донжоном, као и остаци кнежеве 
палате и пропратних објеката. Читав комплекс, као 
просторна целина, ужива заштиту као споменик 
културе од изузетног значаја (Службени гласник РС 
14/79).( преузето са сајта http://nmks.rs/) 

Током Другог светског рата, припадници немачких 
окупационих снага су на брду Багдала стрељали 1642 

родољуба из Крушевца и околине. После рата цео тај 
простор је претворен у спомен парк под именом 
„Слободиште“. 

 
2.3. Демографски подаци 
 
Град Крушевац обухвата површину од 854 км² 

(учешће у укупној површини Србије је 0,9%), на којој 
живи 128.752 становника (1,7% укупног броја 
становника Србије) у 101 насеља, односно 151 
становника на км², што је више од републичког просека 
који износи 93 становника на км². 

 

 
 

Табела 1. – Број становника 
 

Година 
пописа 

Институционалне јединице 

 

Република 
Србија 

Регион 
Шумадије и 

западне Србије 
Расинска област Град Крушевац  

1981 7.729.246 - - 132.972 

1991 7.576.837 1.813.007 272.334 134.088 

2002 7.498.001 1.751.423 259.126 131.368 

2011 7.186.862 1.563.916 241.999 128.752 

 
*Републички завод за статистику  - РЗС 

 
 

Табела 2. Тенденције у промени броја становника 
 

Година 
пописа 

ГРАД КРУШЕВАЦ 

Укупан број 
становника 

Промена броја 
становника  

Промена броја  
Становника % 

1981 132.972 - - 

1991 134.088 1.116 0,83 

2002 131.368 -2.720 -2,07 

2011 128.752 -2.616 -2,03 
 

*Републички завод за статистику  - РЗС 
 

Табела 3. Структура становништва према типу насеља 
 

КАТЕГОРИЈЕ 
2011. 

Учешће Учешће % 

Градско становништво 62.802 48,48 % 

Остало становништво 65.950 51,52 % 

Укупно становништво 128.752 100 

 
*Републички завод за статистику – РЗС 

 
 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
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Табела број 4 – Становнштво по насељима и полној структури по попису из 2011. године 

 

Насеља 
Становништво на територији града Крушевца 

Укупно % Мушкарци % Жене % 

Градско подручје 58.745 46 27.918 45 30.827 47 

Остала насеља 70.007 54 34.884 55 35.123 53 

Укупно 128.752 100 62.802 100 65.950 51,22 
Процентуално учешће жена и 
мушкараца у укупном 
становништву 128.752 100 62.802 48,78 65.950 51,22 

 
**Републички завод за статистику – РЗС 

 
 

Табела бр.5-  Структура становништва према етничкој или националној припадности  /попис 2011. 
 

Националност 
Попис  2002. Попис 2011. 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 
становништву (%) 

Срби 127.077 96,73 122.529 95,17 

Црногорци 572 0,43 282 0,22 

Југословени 229 0,17 86 0,06 

Албанци 6 0,004 32 0,02 

Бошњаци 6 0,004 2 0,001 

Бугари 29 0,02 40 0,03 

Буњевци 1 0,0007 1 0,0007 

Власи 70 0,05 101 0,07 

Горанци 12 0,009 19 0,01 

Мађари 21 0,01 17 0,01 

Maкедонци 201 0,15 200 0,15 

Муслимани 19 0,01 18 0,01 

Немци 4 0,003 9 0,007 

Роми 1.746 1,33 2.461 1,91 

Румуни 41 0,03 38 0,03 

Руси 26 0,02 35 0,03 

Русини 1 0,0007 - - 

Словаци 3 0,002 4 0,003 

Словенци 33 0,02 19 0,01 

Украјинци 8 0,006 4 0,003 

Хрвати 117 0,08 107 0,08 

Чеси 10 0,007 - - 

Остали 38 0,03 97 0,07 

Неопредељени 264 0,2 925 0,72 

Регионална 

припадност 
8 0,006 7 0,005 

Непознато 826 0,63 1.719 1,33 

Укупно 131.368 100 128.752 100 

 

*Републички завод за статистику – РЗС 
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2.4. Градске славе и прославе: Видовдан и  
      Света Тројица 
 

У народној свесловенској митологији Свети Вид 
означава врховно, свевидеће божанство. У српској 
народној традицији Видовдан се обележава као дан 
Косовског боја 1389. године. Стога га је српска црква 
од 1892. године, озваничила и уврстила у своје 
празнике, а после пророка Амоса и светог кнеза Лазара. 
Најзначајнији празник за град Крушевац свакако је 
Видовдан, дубоко укорењен у свести становништва на 
овим просторима као дан погибије кнеза Лазара у 
борби за очување своје државе и народа. На основу 
Статута општине Крушевац од 2002. године се 
Видовдан, односно 28. јун, прославља као Дан града. 
Ова манифестација, у току јуна месеца, садржи 
разноврсне програме, уз учешће бројних градских 
установа и организација. Прославља се са свим 
атрибутима градске славе, као и Духови или Св. 
Тројица. Градска слава Крушевца је Света Тројица 
(Силазак Духа Светога) - 174-ог дана у години 
(недеља). Као слава Града Крушевца прославља се од 
1997. године у организацији Црквене општине. На 
Видовдан се такође сваке године, у цркви Лазарици, 

даје помен косовским, али и свим другим изгинулим 
српским ратницима у ослободилачким ратовима. До 
2002. године у спомен парку Слободиште одржавала се 
манифестација под називом Свечаности слободе коју је 
креирао Добрица Ћосић. У прошлости се тога дана 
одржавао и вашар, највећи у Крушевцу. Вашари или 
сајмови, некада важан вид трговине, уведени су у 
Крушевцу кад и у целој Србији, законском уредбом 
1839. године. Осим Видовданског, одржавали су се на 
Благовести, 7. априла, Св. Илију, 2. августа и на „Малу 
Госпојину“, 21. септембра, што се одржало до 
данашњих дана. Еснафске славе, некада важна 
карактеристика грађанског друштва, када су разни 
еснафи, друштва и удружења, углавном хуманитарног 
карактера, прослављали свог патрона-заштитника 
(најстарији еснафи у Крушевцу су лончарски из 1839, 
мумџијски из 1842, трговачко-бакалски из 1846, 
меанџијски из 1848...) задржале су се још само код 
хуманитарног друштва „Добра нарав“, или „Баксузи, 
угурсузи и намћори“, специфичног за овај град, које се 
окупља сваке године деветог уторка од Божића, гајећи 
своја правила понашања. Град Крушевац слави и 
“14.Октобар”' – Дан ослобођења града. 

 

 

                                                  

  а)                                                                                  б) 

        Слика 2 :  а) „Бој  на Косову, Адам Стевановић, 1870. год.                      б) Света Тројица 

 
 

Град Крушевац је град који има Протоколе и 

Повеље о сарадњи и братимљењу са више градова у 

иностранству:  
Пистоја (Италија) - 1966. године - Протокол о 

сарадњи Пистоје и Крушевца; Трогир (Хрватска)- 1972. 
године - Повеља о братимљењу; Травник (Федерација 
БиХ) - 1972. године - Повеља о братимљењу; Крф 
(Грчка) - 1985. године - Повеља о братимљењу и 
Протокол о сарадњи Крфа и Крушевца; Сент Андреја 
(Мађарска) - 1990. године - Повеља о братимљењу; 
Киријат Гат (Израел) - 1990. године - Повеља о 

братској сарадњи; Рмнику Влчеа (Румунија) - 2003. 
године - Повеља о братимљењу; Волгоград (Русија) - од 
1999. године - Повеља о сарадњи; Стара Загора 
(Бугарска) - од 2000. године - Повеља о сарадњи; 
Рјазањ (Русија) од 2000 године - Повеља о сарадњи; 
Жалец (Словенија) - од 2006. године - Споразум о 
међусобној сарадњи Жалеца и Крушевца; Бијељина 
(Република Српска) - од 2008. године - Повеља о 
братимљењу; Одинцово (Русија) - од 2012. године - 
Повеља о успостављању сарадње (братимљењу); 
Електростал (Русија) - од 2012. године - Протокол о 
намерама за успостављање сарадње; Ескишехир 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1389
https://sr.wikipedia.org/wiki/1892
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%8B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1839
https://sr.wikipedia.org/wiki/1842
https://sr.wikipedia.org/wiki/1846
https://sr.wikipedia.org/wiki/1848
http://www.comune.pistoia.it/
http://www.sobijeljina.org/index.php?id_jezik=2
http://www.sobijeljina.org/index.php?id_jezik=2
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(Турска) - од 2012. године - Споразум о отпочињању 
преговора за успостављање сарадње; Источно Сарајево 
(Република Српска) - од 2013. године - Протокол о 
успостављању сарадње; Косовска Митровица (Косово и 
Метохија) - од 2013. године - Протокол о 
успостављању сарадње; Ставрос (Грчка) - од 2013. 
године - Протокол о успостављању сарадње; Липцек 
(Русија) - од 2016. године - Одлука о успостављању 
сарадње; Новополоцк (Белорусија) - од 2016. године - 
Протокол о успостављању сарадње; Санкт Петербург 
(Руска Федерација) – Решење Владе Републике Србије 
о давању сагласности на Одлуку о успостављању 
сарадње – 2017. г. 

 
Анализа ресурса и потенцијала за развој града 

Крушевца 
 
3.1. Матријална културна добра  
 
Географски положај и историјска прошлост града 

Крушевца условили су да Крушевац располаже богатим 
културно-историјским наслеђем, односно културним 
знаменитостима које обележавају његов идентитет и 
чине га препознатљивим и аутентичним.  

Културна добра су ствари и творевине материјалне 
и духовне културе од општег интереса које уживају 
посебну заштиту утврђену законом. Материјална 
културна добра се могу поделити на: непокретна и 
покретна културна добра . Културна добра, у 
зависности од свог значаја, разврставају се и три 
категорије: културна добра, културна добра од великог 
значаја и културна добра од изузетног значаја. 

 
3.1.1. Непокретна културна добра 
 
Законом о заштити културних добара извршена је 

подела заштићених непокретности на :  
 Споменике културе 
 Просторне културно-историјске целине 
 Археолошка налазишта  
 Знаменита места 
 
Техничком и законском заштитом културних 

добара баве се републички и регионални заводи за 
заштиту споменика културе, што не искључује важну 
улогу музеја у заштити непокретне културне баштине, 
пре свега када су у питању објекти, амбијенталне, 
руралне и урбане целине које са својим локалним 
специфичностима још увек нису довољно вредноване и 
истражене у смислу очувања.  

На територији града Крушевца заступљене су све 
категорије заштићених непокретности. Наведена 
непокретна културна добра су унесена у План заштите 
и ревитализације градитељског наслеђа који је за 
потребе израде Генералног плана Крушевца 2021. 
израдио радни тим Завода за заштиту споменика 
културе Краљево 2002. године.  

 
Утврђена непокретна културна добра: 
 
1. Црква Светог Стефана - Лазарица са 

крушевачким градом, споменик културе од изузетног 
значаја 

2. Зграда Окружног начелства, споменик културе 
од великог значаја 

3.  Грчки шор  са Беговом кућом , просторно 
културно-историјска целина од великог значаја  

4. Симића кућа у улици Мајке Југовића, споменик 
културе од великог значаја  

5. Меморијални комплекс Слободиште, знаменито 
место од великог значаја 

6. Зграда Уметничке галерије, споменик културе 
7. Споменик косовским јунацима, споменик 

културе 
8. Наупара-црква са непосредном околином 

(Богородичина црква) - манастир Наупаре, споменик 
културе од великог значаја 

9. Споменички комплекс у селу Бела Вода, чесма, 
гробље и кућа Милуновића, проглашени су као културно 
добро - споменик културе (,,Сл. лист општине 
Крушевац'', 7/93) 

 Црква Светог Стефана - Црква Лазарица 
 
Цркву Лазарицу с правом називају бисером 

моравске архитектуре. Сазидана је 1375. или 1376. 
године у славу прворођеног сина кнеза Лазара и уједно 
наследника престола, деспота Стефана. Посвећена је 
архиђакону Стефану, заштитнику династије Немањића. 
Основа цркве је триконхалног облика, сажете варијанте 
уписаног крста, са три травеја по дужини, куполом над 
средњим простором и истовремено грађеном 
припратом, првобитно са отвореним бочним 
пролазима. Апсиде су изнутра полукружне, споља 
петостране, са прислоњеним колонетама на саставима 
страница. Примена триконхалног плана у моравској 
архитектури последица је утицаја идеја атоског 
монаштва на градитељство Лазареве Србије која се, у 
црквено-политичком и културном смислу, значајно 
ослањала на Свету Гору.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.12.2018.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                                         
 

 

193 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3 - Црква „Лазарица“ 

 
 
Горњу конструкцију носе прислоњени лукови који 

леже на пиластрима. Сводови су полуобличасти, ређе 
крстасти; купола на пандантифима, изнутра кружна, 
споља је осмострана и формирана на неуобичајено 
наглашеном и надвишеном кубичном постољу. Над 
делом припрате карактеристичан је анекс који у нижој 
етажи садржи капелу, која непосредну визуелну 
комуникацију са црквом остварује преко катихумене – 
простора смештеног у дебљини зида између припрате и 
наоса, док је просторија изнад служила као звонара. 
Начин зидања, наизменичним смењивањем 
хоризонталних редова камених тесаника од 
беловодског пешчара са по три реда опеке, повезане 
широким спојницама малтера, које испадају из равни 
зида, у основи је византијски. У систему елевације до 
изражаја долази тежња ка развијању вертикале и 
степеновању маса према завршном акценту – главној 
куполи, при чему спољни облици одговарају 
унутрашњем склопу грађевине. Особеност архитектуре 
Лазарице представља компактност грађе основне масе, 
правилан ритам и уједначеност композиције целине 
према деловима и, како у просторном тако и у 
ликовном смислу, остварена равнотежа куполе у 
односу на укупан архитектонски склоп грађевине. 

На Лазарици је остварен и потпуно довршен 
систем декорације фасада које обилују 
керамопластичним украсом и карактеристичном 
моравском плиткорељефном каменом пластиком што, 
оствареном прецизношћу клесања и уједначеношћу 
стилског израза, представља значајан напредак у 
односу на пластични украс раних моравских 
задужбина. 

Време живописања Лазарице припада периоду 
краткотрајне аустријске превласти у Крушевцу (1737 - 
1739) када је зографска дружина Андреја Андрејевића 
из Вршца извела фреске у духу барокних схватања 
традиционалног српског сликарства. У исто време 

извршене су најнужније поправке на прилично 
руинираној цркви која је у периоду од пада под турску 
власт сасвим запустела. Приликом обнове Лазарице, 
после ослобођења од Турака, црква је поново осликана 
1843. године. Аутор овог живописа, пожаревачки 
сликар Живко Павловић, урадио је и иконостас цркве, 
током 1844, пред посету кнеза Александра 
Карађорђевића Крушевцу. Према сачуваним 
натписима, наручиоци појединих икона били су 
углавном чланови крушевачког бојаџијског и трговачко 
- терзијског еснафа. Један од најранијих у низу 
иконостаса насталих до краја 19. века у Крушевцу и 
околини, одликује се архаичношћу иконографског 
репертоара који прате и одговарајуће стилске 
карактеристике. У периоду од 1904. до 1908. године 
трајали су обимни радови на рестаурацији и 
конзервацији цркве. Тада јој је углавном враћен 
првобитан изглед, нарушен интервенцијама на 
архитектури у неколико наврата током 18. и 19. века, 
захваљујући Петру Ј. Поповићу, архитекти 
Министарства грађевина, чији рад представља 
пионирски подухват ове врсте у Србији. Током 1908. 
године, према пројекту П. Поповића, саграђене су 
црквена кућа и звонара, а знатно касније, 1938. године 
и монументална ограда у порти (касније премештена на 
Крушевачко гробље) са капијом постављеном 
југозападно од цркве. Нови парохијски дом, на месту 
где се налазила стара црквена кућа, грађен је у периоду 
од 1997. до 2000. године, када је и освећен. У време 
када је Карађорђе 1812. године цркви поклонио звоно, 
сачувано до данас, Лазарица је већ била посвећена 
Рођењу Пресвете Богородице. Исту славу слави и 
данас. Као изузетно остварење српске средњевековне 
архитектуре и националне градитељске баштине, црква 
Лазарица је проглашена спомеником културе од 
изузетног значаја. 
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• Зграда Градске управе - Градска кућа – бивша зграда Окружног начелства 

 
Слика 4 -Зграда градске управе града Крушевца 

 
Изградња је започета 1900. према пројекту 

архитекте Николе Несторовића. На извођењу радова 
променила су се два предузимача, а радове је завршио 
1904. Ото Голднер. Изведена је у духу академског 
еклектицизма са класицистичким елементима, 
симетричне основе и спољне композиције, истакнутог 
средњег ризалита са вестибилом под куполом и 
степеништем, атиком, хоризонталном поделом венцем, 
рустичном обрадом у приземљу, вертикалним 
рашчлањавањем зидних платана наглашеним угаоним 
ризалитима надвишеним куполом и окулусима 
украшеним гирландама. Куполе угаоних ризалита су 
квадратне основе, а купола над вестибилом 
правоугаоне. У горњем делу постоји платформа са 
гвозденом оградом. Решавајући основу као 
правоугаоник са два атријума, кружним током ходника 

у приземљу и на спрату, сви делови зграде повезани су 
холом са масивним ступцима који носе крстасте и 
бачвасте сводове у приземљу и степеништем које води 
у мозаик салу, одакле се раздваја у два крака ка спрату, 
где балустрада упућује на могућност кружног кретања. 
У Свечаној сали су 1971. и 1986. постављени мозаици 
Младена Србиновића, инспирисани српском 
средњовековном и историјом Крушевца с краја XIV и 
почетка XV века. Конзерваторски радови обављани су, 
с прекидима, до 2006. 

Мозаик сала се истиче својом лепотом у иначе 
раскошној унутрашњости Градске куће. Као централна 
дворана смештена на међуспрату Градске куће, Мозаик 
сала представља у савременој српској уметности 
јединствену декоративну целину посвећену Моравској 
Србији. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Слика 5- Мозаик сала у згради Градске управе града Крушевца 
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Циклус мозаика под називом "У славу Крушевца", 

рад академика Младена Србиновића, настајао је у три 
фазе. У идејном смислу, инспирисан историјском 
фактографијом, епском народном поезијом, митом и 
фолклорним наслеђем, Србиновић је посегао за 
елементима српског средњевековног сликарства 
моравске епохе, инспиришући се његовом 
монументалношћу, наглашеном декоративношћу и 
особеном духовношћу, преводећи их на језик 
савремених ликовних симбола. На зидним мозаицима, 
откривеним у оквиру обележавања шест векова града 
1971. године, у средишњим пољима са јужне, односно, 
северне стране, изведене су фигуре кнеза Лазара и 
деспота Стефана, док су, брижљиво одабраним 
мотивима, на осталих десет композиција, симболично 
представљени важнији сегменти политичког, 
друштвеног, културног и уметничког живота Моравске 
Србије и Крушевца као њеног значајног средишта. 
Подни мозаици, постављени 1986. године, тематски 
развијају садржаје зидних композиција. Изузев 
представа које сведоче о богатству материјалне и 

духовне културе Србије касног средњег века, на њима 
су заступљени геометријски и зооморфни мотиви 
универзалног идејног и естетског значења, као и 
декоративни елементи типични за моравску 
градитељску школу. На укупно 16 композиција у 
лунетама, откривених на 600- годишњицу Косовске 
битке 1989. године, представљена је галерија 
историјских и епских ликова у попрсју, почев од 
родоначелника династије Немањића и оснивача српске 
средњевековне државе - Стефана Немање, до 
последњег владара Србије пре пада под турску власт, 
деспота Ђурђа Бранковића, уз личности судбинског 
политичког утицаја на прилике у српској држави тога 
доба, угарског краља Сигисмунда и султане Мурата и 
Бајазита. Витражи на прозорима изведени према 
Србиновићевим нацртима, део су јединственог 
иконографског и ликовног програма. Према идејном 
решењу аутора урађени су и декоративни сокл по ободу 
сале и плитки зидни пиластри. За намештај инспирисан 
облицима црквеног мобилијара, нацрте је израдио 
архитекта Предраг Вертовшек 

 
 

План развоја културе града Крушевца за период 2018-2023 

  

 а)  б) 

Слика 6 :  а) Детаљ ентеријера хола на  спрату градске управе;      б) скулптура „Херцеговка плете венац“ 

 
 
 

На спрату Градске куће, испред "Конференцијске сале", налази се скулптура "Херцеговка плете вијенац", 
чији је аутор хрватски вајар Иван Рендић (1849-1932). Скулптура у мермеру је копија истоименог дела рађеног за 

гробницу тршћанског трговца Стевана Иванковића 1885. године. Познатија као "Косовка девојка", изведена је у 

духу академског реализма и припада раној фази Рендићевог стваралаштва. 

(https://www.turizamkrusevac.com/sr/upoznajte-krusevac/znamenitosti-u-gradu-krusevcu) 

 

https://www.turizamkrusevac.com/sr/upoznajte-krusevac/znamenitosti-u-gradu-krusevcu
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• Кућа Симића  

 

 

 

 

 

 
Слика 7 - Кућа Симића 

 

Кућа Симића спада у најстарије грађевине у Крушевцу. Иако нема поузданих података о тачном времену 

њеног настанка, по стилским одликама може се претпоставити да је грађена на самом крају XVIII или почетком 

XIX века, али у сваком случају пре 1833. године, када је Крушевац ослобођен од Турака. Изузев архитектонских 

вредности, значајна је и за културну историју града. Сматра се да је најпре била власништво турских бегова, браће 

Френчевић, потом, Стојана Симића, првог старешине тек ослобођене вароши, који ју је добио од свога кума 

Милоша Обреновића. 

 

 

               Меморијални комплекс „Слободиште“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8- Споменички комплекс „Слободиште“ 

 
Споменички комплекс "Слободиште" је спомен - обележје које се простире на јужној периферији града, 

поред Васпитно-поправног дома који је некада био немачки логор, на месту где је окупатор стрељао током Другог 

светског рата више стотина родољуба из Крушевца и околине, у знак одмазде и спроводећи мере репресије. По 

архитектонским решењима и филозофској поруци, Слободиште представља изузетан споменички комплекс у 

нашој земљи, посвећен слободи и револуцији. Споменик је грађен ,,у име живих'' и његову суштину одређују две 

изреке : Под овим небом, човече, усправи се, и Хлеб и слобода исто су нама. Централни споменички део припада 

концепту који је, по идеји Добрице Ћосића, реализовао познати архитекта Богдан Богдановић, у периоду од 1960. 

до 1965. године. Основни елементи Споменика су : хумке, капија сунца, долина поште – са 12 камених птица, и 

долина живих – амфитеатар са позорницом и гледалиштем. 
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• Уметничка галерија у Крушевцу 

У објекту породичне куће познатог крушевачког трговца 

Љотића, саграђене двадесетих година прошлог века, данас се 

налази Уметничка галерија, основана 1961. године у оквиру 

Народног музеја у чијем саставу се и данас налази. 

Архитектура и унутрашње уређење одговара уметничком 

укусу најбогатијег слоја Крушевљана између два рата. 

Фасада до улице је богато украшена  орнаментима и 

арабескама са флоралним геометријским мотивима.  

 

 

 

 

 Споменик косовским јунацима 

 

Споменик косовским јунацима представља симбол Крушевца и 

најмонументалније дело националне скулптуре с почетка XX века. 

Рад је знаменитог српског вајара Ђорђа Јовановића. Откривен је на 

Видовдан 1904. године, у оквиру прославе стогодишњице Првог 

српског устанка, у присуству краља Петра I Карађорђевића. На 

Светској изложби у Паризу, где су скулптурални елементи 

споменика настали, и излагани, Јовановић је, 1900. године, награђен 

Златном медаљом I реда. Изведена у духу француског академизма, 

пирамидално решена композиција са доминантном композицијом 

Бошка Југовића и виле на врху и фигурама народног песника - 

гуслара и девојке - персонификације Србије, у подножју са северне, 

односно, јужне стране споменика, инспирисана косовским епом, 

исказује основну замисао аутора о вековној борби српског народа за 

националну слободу.  

 

 

 

Слика 10- Споменик косовским јунацима 

На источној и западној страни, у два рељефа приказани су епско причешће српске војске пред Косовску битку 

и погибија султана Мурата. На северној страни споменика је грб државе Немањића и 1389 - година одигравања 

битке на Косову; на западној - грб цара Душана и година откривања споменика - 1904; на источној - грб кнеза 

Лазара и посвета "Српство косовским јунацима", са ловоровим венцем и палмовом гранчицом у подножју, док је, 

на јужној страни, грб Краљевине Србије из 1888. и година проглашења Србије краљевином - 1882. Мотиви на 

огради од ливеног гвожђа око споменика представљају стилизоване косовске божуре. 

 

 

 

 

Слика 9 – Уметничка галерија 
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 Грчки шор  

Грчки шор се налази се у центру Крушевца, у улици Вука Караџића. Представља групацију стамбених 

породичних кућа са обележјем народног градитељства подизаних у другој половини 19. века. Грчки шор је као 

непокретно културно добро, заштићена просторна културно-историјска целина од великог значаја. Уредбом кнеза 

Милоша стари оријентални центар Крушевца пребачен је 

на јужни здравији терен, па је Караџићева улица у овој 

новој урбанистчкој концепцији, добила улогу да спаја 

стару са новом чаршијом. Назив је добила по оснивачима 

Цинцарима досељеним из северних делова Грчке, који су 

имали значајну улогу у економском и друштвеном развоју 

града. Били су власници најстаријих али и новијих типова 

кућа  насталих под утицајем архитектуре Средње Европе 

током 19. и 20. века. По својој репрезентативности се 

издвајају Бегова кућа, позната по људима који су становали 

у њој и кућа Паскаљевића на углу Караџићеве и Бријанове 

улице, као пример градске архитектуре 30-их година 20. 

века. 

 

 

 

 

 

 Манастир Наупара, црква Св. Богородице 

Манастир Наупара налази се у истоименом селу на петнаестак километара од Крушевца. Црква у Наупари 

првобитно је грађена као придворица. Данас је посвећена 

Рођењу Пресвете Богородице. Први пут се помиње 1382. године 

када је приложена Дренчи. Наупара је споменик моравске 

градитељске школе, са основом у облику сажетог триконхоса, 

куполом над централним простором и припратом над којом је 

кула-звоник. Фасаде су биле украшене не само скулптурално 

већ и сликаном декорацијом. Пластична декорација је 

распоређена у највишој зони храма, а лепотом и 

монументалношћу издваја се розета на западној фасади. У току 

истраживачких радова у цркви откривена су 1992. два слоја 

фрагмената зидног сликарства, који су датовани у крај 14. и 

почетак 15. века. Иконографски програм сагледљив је само 

делимично. Истраживања и конзервација архитектуре и 

сликарства завршени су 1995.  Наупаре је данас женски 

манастир и припада Епархији крушевачкој Српске православне 

цркве. Црква је стављена под заштиту државе 1949. године, а 

манастир Наупара је утврђен за непокретно културно добро од 

великог значаја 1979. 

- Споменички комплекс у селу Бела Вода, чесма, гробље и кућа Милуновића, проглашени су као културно добро - 

споменик културе (,,Сл.лист општине Крушевац'', 7/93) –гробље у броји неколико стотина различитих споменика 

рађених у камену – беловодском пешчару и исти су настајали у континуитету од друге половине 18. века до 

данашнјих дана. Настајали су у средишту клесарске уметности и занатства овог краја који је до педесетих година 

20. века био доминантан у централној Србији. Чесма у Белој Води саграђена је од беловодског камена пешчара, 
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зидови соклом а кров је пополочан каменим плочама. Има облик правоугле кућице са тросливним кровом, 

димензија 3,90 x 3,15 м и висине око 2,50м. Црква у Белој Води заузима доминирајуће место и налази се на 

брежулјку изнад центра села. Грађена је у стилу електицизма са неоморавским елементима из 1936. г. Кућа 

Милуновића спада у ред типичних моравских кућа. Основа је правоугаона, димензија 8,6 x 7,38 метара. (Одлука 

Скупштине општине Крушевац о проглашењу споменичког комплекса у селу Бела Вода за културно добро-
споменик културе, број : 633-3, чл.2 ) 
 

 

           
                                   а)                              б) 

                                                 Слика – 11:  а) Чесма у Белој води, б) Гробље у Белој води 

 
 
 а) Евидентирана непокретна културна добра која уживају претходну заштиту на подручју  

града Крушевца:  
 
Ул. Ратка Перишића бр. 155,  Ул. Ратка Перишића 

бр. 151, Центар села Читлук (кућа Н. Ћирића, Дом 
културе, споменик борцима НОБ-а), Ул. Наде 
Марковић бр. 9, Лазаричка чесма, ул. Наде Марковић, 
Ул. Цара Лазара 238 (стари број 242), Ул. Цара Лазара 
192-194, Ул. Цара Лазара 137, Ул. Цара Лазара 135, Ул. 
Цара Лазара 168 – заштита кроз документацију, Ул. 
Цара Лазара 128, Ул. Цара Лазара 98-100, Ул. Цара 
Лазара 92-94, Ул. Цара Лазара 82, Чесма Добра вода, 
ул. Цара лазара, Ул. Цара Лазара 66, Ул. Цара Лазара 
52-54, Ул. Цара Лазара 48-50, Ул. Цара Лазара 44-46, 
Ул. Цара Лазара 40-42, Ул. Цара Лазара 17(стари број 
27), Ул. Цара Лазара 13(стари број 25), Ул. Цара Лазара 
7-9(стари број 21-23), Чесма Цара Лазара са остацима 
хамама, Ул. Цара Лазара 8, Ул. Цара Лазара 6, Ул. Цара 
Лазара 1- мензулана , Ул. Цара Лазара 55, Ул. Цара 
Лазара 69, Ул. Цара Лазара 83, Стара „Мерима“, Ул. 
Балшићева 24, Ул. Балшићева 10-18, Ул. Балшићева16 
,Ул. Балшићева 21, Ул. Страхињићева 6, Ул. 
Страхињићева 12, Ул. Страхињићева 14, Ул. Глигорија 
Дикића 8, Ул. Глигорија Дикића 24 – заштита кроз 
документацију, Ул. Глигорија Дикића 68 – заштита 
кроз документацију, Ул. Глигорија Дикића 5 , Ул. 
Глигорија Дикића 25 (стари број 29), Ул. Југовићева 2-
4,Ул. Југовићева 6,Ул. Југовићева 10,Ул. Југовићева 12, 
Ребекино сокаче (ул. Кумановска), Ул. Стевана 

Високог 1, Ул. Стевана Високог 2, Ул. Стевана Високог 
6, Ул. Стевана Високог 14, Ул. Миличина 9, Ул. 
Миличина 17, Ул. Газиместанска 5, Ул. Газиместанска 
7-25 (улични низ), Ул. Газиместанска 27-29, Трг 
Деспота Стефана 12-16, Ул. Југ Богданова 21, Зулина 
чесма, ул. Југ Богданова,  Урошева чесма,  ул. Југ 
Богданова , Ул. Бријанова 2-10, Ул. Бријанова 52, 
Железничка станица, Ул. Рајићева 18 (стари број 14) – 
чување кроз документацију, Ул. Рајићева 20, Ул. 
Балканска 13-31 (стари број 11-21), Ул. Балканска 37-39 
, Хотел Европа, ул. Балканска, Ул. Косовска 5, Ул. 
Косовска – Општа болница Крушевац – зграда хитне 
помоћи, управна зграда, кухиња, капела, техничка 
служба, Ул. Косовска 18, Ул. Косовска 42, Ул. 
Косовска 53, Ул. Косовска 63, Ул. Косовска 75, Ул. 
Косовска 86, Ул. Мајке Југовића 1 (стари број 11) – 
целина у оквиру које је и кућа у којој је Туристичка 
организација града Крушевца, Ул. Мајке Југовића 5а 
(стари број 13), Ул. Мајке Југовића 7 , Ул. Мајке 
Југовића 14 (стари број 10) – Историјски архив, Ул. 
Мајке Југовића 20. Ул. Мајке Југовића 21-23, Ул. Мајке 
Југовића 23-25, Ул. Мајке Југовића 24, Ул. Мајке 
Југовића 28, Ул. Мајке Југовића 37, Ул. Мајке Југовића 
39, Ул. Мајке Југовића 57, Ул. Мајке Југовића 59, Ул. 
Косанчићева 2, Ул. Косанчићева 4, Ул. Косанчићева 13, 
Ул. Косанчићева 30, Ул. Косанчићева 50 – заштита кроз 
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документацију, Ул. Косанчићева 52 – заштита кроз 
документацију, Трг Деспота Стефана 2, Трг Деспота 
Стефана 8, Трг Деспота Стефана 10, Ул. Јакшићева 11, 
Ул. Немањина 20, Ул. Немањина 10, Ул. Немањина 2 – 
Пошта Крушевац 1, Ул. Немањина 13-17, Ул. 
Обилићева 3, Ул. Обилићева 9, Ул. Обилићева 20, Ул. 
Обилићева 22-24, Ул. Обилићева 30, Ул. Обилићева 36 
(кућа у дворишту), Ул. Обилићева 36, Ул. Обилићева 
44, Ул. Обилићева 47, Ул. Обилићева 56, Ул. 
Обилићева 58, Ул. Обилићева 60, Ул. Обилићева 61, 
Ул. Обилићева 62, Ул. Обилићева 67, Ул. Обилићева 
73, Ул. Обилићева 76, Ул. Обилићева 81, Ул. 
Обилићева 90, Крушевачко позориште, ул. 
Видовданска 16, Зграда Гимназије, ул. Топличина 1, 
Ул. Топличина 14, Ул. Топличина 32, Ул. Веселина 
Николића 42, Ул. Доситејева 10, Црква Св. Ђорђа, ул.  
Доситејева 1, Ул. Видовданска 11, Ул. Таковска 4 , Ул. 
Таковска 16 , Ул. Таковска 17 , Ул. Таковска 24 – 
заштита кроз документацију , Ул. Дринчићева 31, Ул. 
Ломина 9, Ул. Ломина 12, Ул. Вукашина Ђорђевића 9, 
Ул. Тодора од Сталаћа 1, Ул. Тодора од Сталаћа 6б, Ул. 
Чолак Антина 3, Ул. Чолак Антина 37 (стари број 33), 
Парк „ Костурница“, Угао ул. Хајдук Вељкове и ул. 
Поручника Божидара, Институт за крмно биље, Стари 
Расадник, Ул. Станислава Закића 97, Ул. Милоша 
Обилића бб (В.П. 8365 са објектима), Ул. Милоша 
Обилића бб (круг Корпорације „Тrayal“ са сачуваним 
старим објектима некадашњег завода „Обилићево“), 
Ул. Милоша Обилића 79, Ул. Предрага Станојевића 11.   
(подаци Народног Музеја Крушевац) 

 

б)  Евидентирана непокретна културна добра која 
уживају претходну заштиту ван подручја града 
Крушевца су : 

Рибарска Бања, старо купатило са павиљонима 
(Србија, Босна, Херцеговина, Далмација, Словенија, 
Хрватска, Црна Гора); Црква Светог Илије у Рибарској 
Бањи, Рибаре 346, Крушевац – културно добро под 
претходном заштитом – Завод за заштиту споменика 
културе Краљево (број 1401/2 од 11.10.2018.)Лазаревац, 
Лазарев извор; Коморане, Стара школа – црквена кућа; 
Љубава, кућа Топлице Симића; Каменаре, домаћинство 
Божидара Миленковића; Коњух, кућа Ружице 
Вељковић, сеоска кафана са скулптуром, зграда задруге 
калемара; зграда Основне школе; стари мост преко 
Коњушког потока; Шашиловац, кућа Дмитра 
Исаиловића, кућа Божидара Тодоровића; Крвавица, 
кућа Душана Симоновића; сеоско гробље; Падеж: кућа 
Животија Весића; Вратаре, кућа Славољуба 
Милошевића; Велика Крушевица: кућа и кош Ивана 
Рашића; Бела Вода: кућа Рада Илића,  кућа Раде 
Милуновић, домаћинство Драга Сремчевића; кућа 
Благоја Грујића; зграда основне школе; Кукљин: кућа 
Милије Миладиновића; Јасика: кућа Миливоја и дивне 
Паловић; Гавез: кућа Александра Агатоновића, 
домаћинство Радослава Агатоновића, кућа Петрујке 
Петровић; Шанац: напуштено домаћинство Бранка 
Радосављевића, домаћинство Илић Животе; Глободер: 
кућа Љубише Шљивића; Кошеви: кућа  Љубодрага 
Егерића; Читлик : кућа Николе Ћирића, кућа Миладина 

Китановића; Лазарица, кућа Мирјане Сакић; Мешево, 
кућа Драгана Миловановића; Доњи Степош, кућа 
Томислава Новаковића; Горњи Степош, кућа Топлице 
Митровића; Шавране, кућа Драгана Лазића; Шогољ, 
воденица звана Лукина; Наупаре, кућа Драгољуба 
Бешића, кућа Горана Димитријевића, кућа Животија 
Влајића; Себечевац, кућа Бранислава Вучковића; 
Велики Купци, кућа, кош и бачија Војислава Лазића; 
Мали Купци, кућа Милоша Лазића, сеоска воденица; 
Јабланица, кућа Радојке Лукић, домаћинство Јеле 
Живадиновић, активна воденица Весића; Штитаре, 
радња-дућан Милутина Ћурковића; Суваја, кућа 
Срђана Симића; Трмчаре, кућа Љубомира Милојевића; 
Слатина, кућа Радише Живковића; Ломница, кућа 
Звонимира Тутулића, кућа Ангелине Милетић; Буци, 
кућа Рада Степановића; Макрешане, кућа Миломира 
Миливојевића, кућа Мирослава Миливојевића; Дедина, 
домаћинство Загорке Миленковић, кућа Живадина 
Станојевића; Текија, домаћинство Остоје Милановића; 
Гаглово, кош Радомирке Матић, кућа Спасоја 
Анђелковића; Мали Шиљеговац, спомен-кућа 
Љубомира Милошевића; Велики Шиљеговац, кућа 
Цветана Марковића; Зебица, кућа Зорице Грујић, кућа 
Љубомира Живића, кућа Драгише и Љубише 
Милетића; Рлица, домаћинство Мирјане Ђорђевић – 
кућа, кош и бачија; Мало Головоде, кућа хероја Милоја 
Закића; Пепељевац, стара школа; Штитари, стара 
школа; Мајдево, кућа попа Минића, кућа Љубомира 
Минића, кућа Рада Минића; кућа Вукашина Савића; 
Каоник, стара школа; Велики Шиљеговац, стара школа; 
Рибаре: стара школа, пошта; Шанац, ветеринарска 
станица; Гаглово, Стара кафана; Шогољ, Лукина 
воденица. 1 ( подаци Народног Музеја Крушевац) 

Археолошки локалитети 
 
 Археолошки парк Лазарев град - представља 

археолошки локалитет, остатак средњевековног 
града који је подигао кнез Лазар 1371. године као 
своју престоницу и војно утврђење. У парку се 
налазе : 

 Црква Лазарица представља бисер моравске 
архитектуре. Сазидана је око 1376.године у славу 
прворођеног сина кнеза Лазара и уједно наследника 
престола, деспота Стефана. Посвећена је архиђакону 
Стефану, заштитнику династије Немањића.  

 Донжон кула главна кула која је имала 
одбрамбену улогу, нарочито као последњи отпор 
непријатељу ако би продро у унутрачњост града. 

 Споменик кнезу Лазару откривен 27. Јуна 
1971. године, поводом прославе “Шест векова 
Крушевца”. 

 Остаци Кнежевог двора цивилне грађевине 
за коју се претпоставља да је служила као двор кнезу 
Лазару. 

 Народни музеј основан 1951. године. 
Постојећи музејски фонд обухвата око 22 000 
уметничко–историјских дела, тродимензионалних 
предмета, фотографија и докумената. Материјал је 
изложен хронолошки, од праисторије до XX века са 
акцентом на доба кнеза Лазара и деспота Стефана. 
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Свој престони град кнез Лазар, по свему судећи, 

подиже 1371. године, када као најмоћнији обласни 

господар учвршћује власт на читавој освојеној 

територији. Као град, Крушевац се први пут помиње 

почетком 1387. године, у повељи којом кнез Лазар 

потврђује раније трговачке привилегије Дубровчанима 

(”У славном граду господства ми Крушевцу...”). 

Значајна сазнања о изгледу средњевековног Крушевца 

и потпунију слику о животу који се у њему одвијао 

пружила су обимна археолошка истраживања 

комплекса, обављена од 1961. до 1971. године. У 

претходном периоду од средњевековних објеката били 

су познати црква Лазарица, остаци главне куле са 

делом бедема према северу и незнатни трагови зидова 

унутар самог комплекса. Утврђење нешто издужено у 

правцу југозапад - североисток (димензија 300 x 200 м, 

по осама), обухвата природну зараван са највишом 

котом 161,33 м. Грађен по моделу и на искуствима 

византијске и српске одбрамбене архитектуре 

претходног периода, комплекс је највероватније 

подигнут у две фазе: "мали град" (главна кула, рампа, 

ров и једна мања кула) и палата са пратећим објектима 

у југозападном делу, зидани су истовремено и нешто 

раније у односу на остале профане грађевине, утврде 

"великог града" и цркву Лазарицу. Поред остатака 

више кула у бедемима утврђења, међу многобројним 

објектима "великог града" значајем и величином 

издвајају се: придворна црква, палата и коњушница. 

Као један од малобројних градских центара и важно 

политичко, привредно и економско средиште Моравске 

Србије, Крушевац је пружио драгоцен допринос развоју 

културе и уметности овог доба. Изузетна достигнућа у 

области црквеног градитељства и монументалног 

сликарства ову епоху чине најоригиналнијом у читавој 

српској средњевековној уметности, представљајући 

истовремено, посебно по својеврсном градитељском 

замаху, и једини витални стваралачки огранак 

византијске архитектуре позног средњег века. Од 16. 

века, у Србији се почињу градити градске целине са 

јасно дефинисаним урбаним концептом. Такав тип 

града представља и средњевековни Крушевац који ће, 

примењеним одбрамбеним решењем и начином на који 

су обједињене војна и цивилна функција, постати 

образац за каснију изградњу утврђених градова у 

Моравској Србији. Од осталих објеката на простору 

"малог града", изузев куле мањих димензија (очувана у 

висини од око 0,50 м), на западној страни, откривени су 

остаци цистерне за воду, на најсевернијој и 

истовремено најнижој коти у односу на читав 

комплекс. Као део одбрамбеног система, рампа је 

захватала простор између зидова куле и бедема према 

северу и истоку, с једне, и потпорног зида рова са друге 

стране. 

Најзначајнију новину у систему грађења 

средњевековног Крушевца представљају профани 

објекти распоређени унутар слободног простора у 

оквиру градских зидина, попут скупине грађевина 

цивилног карактера у југозападном делу комплекса. 

Међу њима доминира стамбени објекат квадратне 

основе, димензија 17,70 x 19,50 м, зидова местимично 

очуваних у висини од 0,60 м. По свему судећи у питању 

је кнежева палата, озидана облутком, са доминантним 

отвореним тремом и четири просторије. Од осталих  

грађевина у овом делу утврђења, величином се издваја 

коњушница, приближно квадратне основе, зидана 

ломљеним каменом, унутрашњих димензија 12x13 м и 

са котом нижом за 2,20 м од нивоа осталог терена, на 

чијем је улазу, са североисточне стране, била 

постављена широка рампа. Један од најзначајнијих 

налаза са овог објекта - ливени бронзани медаљон, 

ажуриран и украшен позлатом, са хералдичком 

представом лава у грмљу и преплетом стилизованих 

кринова, припада украсним деловима коњске опреме 

(стална поставка Народног музеја Крушевац). Судећи 

према резултатима досадашњих истраживања, а 

имајући у виду измењену просторну и функционалну 

организацију крушевачког града, могуће је 

претпоставити да су насупрот стамбене целине             

на југозападној страни, у северозападном делу 

комплекса биле смештене занатске радионице,                 

попут ковачнице, делимично укопаног објекта мањих 

димензија (3 x 3,5 м), озиданог ломљеним каменом.1 

(https://www.turizamkrusevac.com/sr/upoznajte-

krusevac/znamenitosti-u-gradu-krusevcu) 
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                        Донжон кула 
 

Главна градска кула ("Донжон"), данас очувана у висини 

од око 18 м (објекат је био висок преко 20 м), зидана је 

облутком и ломљеним каменом, са тесаницима од 

пешчара као ојачањима у угловима. На основу видљивих 

лежишта међуспратних конструкција на источној страни, 

где се налазио и главни улаз, може се закључити да је, 

поред приземља, имала четири спрата. Приближно 

спољни облик линије главне куле и бедема који од ње 

полазе у правцу севера и истока, прати одбрамбени суви 

ров дубине 4,5 м и максималне ширине 9 м, необрађеног 

дна, са страницама ојачаним потпорним зидовима. 

Грађевина је имала одбрамбену улогу, посебно као 

последњи отпор непријатељу који је већ продро унутар 

зидина града. 

(https://www.turizamkrusevac.com/sr/upoznajte-krusevac/znamenitosti-u-gradu-krusevcu) 

 

 

 

                      Народни музеј Крушевац 
 

Зграда Народног музеја Крушевац налази 

се у оквиру археолошког локалитета 

Лазарев град. Музеј је основан 19. 

децембра 1951. године.  За протеклих 

скоро 70 година рада и континуираног 

развоја, израстао је у значајну установу 

културе како у самом Крушевцу тако и на 

простору града Крушевца, Расинског 

округа и Републике Србије. Основну 

делатност Музеј остварује кроз прику-

пљање, чување, заштиту и презента-цију 

покретних културних добара. Музејски 

фондови садрже око 22 хиљаде уметничко-

историјских дела, тродимензионалних предмета, фотографија и докумената. Музеалије су разврстане у 7 збирки: 

археолошка, етнографска, нумизматичка, културно-историјска, природњачка, ликовне и примењене уметности. 

Распоред материјала је конципиран хронолошки почев од праисторије, са акцентом на средњи век - доба кнеза 

Лазара и деспота Стефана. Од експоната, пажњу посетилаца највише привлачи копија Лазареве хаљине као и 

оригинална макета Мештровићевог Видовданског храма који је требало да буде подигнут на месту Косовске 

битке, али идеја није реализована због скупог пројекта 

 
 

Споменик кнезу Лазару 

 
Споменик оснивачу Крушевца, кнезу Лазару, налази се у источном 

делу археолошког парка "Лазарев град". Откривен је 27. јуна 1971. 

године, поводом прославе "Шест векова Крушевца". Аутор Небојша 

Митрић, вајар из Београда, за представу фигуре Лазара, био је 

инспирисан уобичајеним положајем српских средњевековних владара 

на свом кованом новцу: седећи став са мачем преко крила. Лик кнеза 

Лазара урађен је према ктиторској фресци у манастиру Раваница. 

Градитељске особине кнеза Лазара приказане су контурама 

средњевковног града на левом рамену фигуре, као и обрисима 

Лазарице под пазухом десне руке који се лако уочавају. Орнаменти 

на хаљини преузети су са Лазареве хаљине чија се копија чува у Народном музеју Крушевац. 

1(https://www.turizamkrusevac.com/sr/upoznajte-krusevac/znamenitosti-u-gradu-krusevcu) 

 

https://www.turizamkrusevac.com/sr/upoznajte-krusevac/znamenitosti-u-gradu-krusevcu
https://www.turizamkrusevac.com/sr/upoznajte-krusevac/znamenitosti-u-gradu-krusevcu
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 Археолошки локалитети на подручју 

Генералног плана града Крушевца 

 

Бивоље, лок.Селиште. Дедина: лок. Браник; лок. 
Турско гробље. Крушевац: лок. Лазарев град, лок. 
Мензулана, лок. Фабрика вагона, лок. Фабрика 14. 
Октобар, лок. Касарна Цар Лазар, лок. Касарна Цар 
Лазар, лок. круг бившег ДП „22.јули“, лок. круг бившег  
ДП „Цепак“, лок. Турски амам, лок. ул. Стевана 

Првовенчаног изнад Гарског потока код дечијег 
игралишта. Макрешане: лок. Јазбине; лок. Орнице; 
лок. Дуга њива; лок. Селиште; лок. Чаир; лок. Старо 
село; лок. Добра вода; лок. Старо гробље; лок. 
Тепелија; лок. Џидовско гробље; лок. Саставци; лок. 
Река. Читлук, лок. Конопљара, лок. Кућиште.  
 ( подаци Народног Музеја Крушевац) 

 
 
 Археолошки локалитети ван подручја 

Генералног плана града Крушевца: 

 

Бела Вода : лок. Буњиште; лок. Градиште; лок. 

ДининаЂула; лок.Ивље; лок. Росуље (под селом); лок. 
Циганлија; лок. Чукар; лок. код чесме; лок. Слатина . 
Беласица: лок. Провалија. Бован: лок. Бован. Боинце: 

лок. Гробљиште. Бољевац: лок. Латинскирид; лок. 

Чукар. Буковица: лок. Запис. Буци: лок. Градац. 
Велико Головоде: лок. На излазу (према Великој 
Ломници). Велико Гркљане: лок. „Блага Мара“. 
Велика Крушевица: лок. Гробљиште. Велики Купци: 
лок. Дрењак. Велика Ломница: лок. Срдељ. Велики 

Шиљеговац: лок. Велики Луг; лок. Селиште; лок. 
Ћуковац. Витановац : лок. Коштан/Ливада; 

лок.Селиште; лок. Турско гробље. Вратаре: лок. 
Гробљиште. Вучак: лок. Св. Недеља. Глобаре: лок. 

Голо брдо. Глободер: лок. Ивље; лок. Ратковац; лок. 
Селиште, лок. Дуб. Горњи Степош: лок. Селиште. 
Дољане: лок. Црквине. Доњи Степош: лок. 
Дуваниште. Здравиње: лок. Грабујевац; лок. Црква Св. 
Ђорђа; лок. Гробљиште.Зебица: лок. 
Драшковац/Репушак;лок. Дуњак; лок. Латинско 
Гробље. Јабланица: лок. ВеликаЂула; 

лок.Грбак/Римскогробље; лок.ДивљеПоље; лок. Одаје; 
лок. Раине/Орашје (Раише); Јасика: лок. Крстићи; лок. 
Латин Бара; лок.Оџинац (Миљковачка); лок. Старо 
Лојзе; лок. Кладенац. Јошје: лок. Буђевац; лок. 
Миловановић (Стојан) Каменаре:лок. Црквена порта-
Св. Петка. Каоник: лок. Боићки Чаир;лок. Градина; 
лок. Римско гробље; лок. Бунарски поток; лок. 
Бивољак; лок. Св. Петка; лок.Св. Јелисеј; лок. Црквине. 
Коњух: лок.код чесме Ерцеговца; кок.Косинац; лок. 

Грабак; лок. Конванлук. Кукљин: лок. Богомољиште; 
лок. Градац; лок.Пецине ливаде; лок. Градиште (Црква 
Св. Константина и Јелене). Лазаревац: лок. Чаир. 
Ловци: лок. Царина. Мали Купци: лок.Слане Баре; 
лок.Слатина/Дивљаја. Мајдево: лок. Пантин шљивак; 
лок. Љубина црква. Мала Река: лок. Јасењак. Мали 

Шиљеговац: лок. Изнад цркве. Мачковац: лок. 

Гробљански поток; лок. Црква С. Петка. Мешево: 
лок.Присоје, лок. Мировац. Модрица: лок. Селиште 
Мудраковац: лок. Јужно од насеља; откуп новца из 4. 
(5.) века. Наупаре: лок. Гроће; лок. Наупара 
(манастир); лок. Ђулад. Падеж:. лок. Селиште; лок. 
Турскачешма; лок. Грчко гробље. 

Паруновац/Јасиковица:лок. Росуље. Петина; лок. 
Градац, лок. Велико градиште; лок. Старо село. 
Пасјак: лок. Код Б. Милосављевића. Позлата: лок. 
Ораница; лок. Позлатска река; лок.Чаир; лок. Кључ; 
лок. Градац. Пољаци: лок. Бабљача; лок. Пољаци.. 
Рибаре: лок. Прћијски брег/Римско гробље. Рлица: лок. 
Ливадак; лок. Селиште. Росица: лок.Киживица. 
Себечевац: лок.Батал; лок.Нерезина; лок. Црквиште. 
Сеземча: лок. Св. Марија. Срње: лок. Табориште. 
Суваја: лок. Римске пећи; лок.Селиште; лок. 
Црквиште. Срндаље: лок. Девојачки крш. Станци: лок. 
Код школе. Сушица: лок. Чукарак ; лок: Дубак. 
Трмчаре: лок. Нерезине. Ћелије (засеок Набрђе): лок. 

Бубан; лок. Чаир (Црквиште). Церова:. лок.  Бекчићи; 
лок. Петар и Павле. Црквина: лок. Св. Арханђел. 
Шанац: лок. Кућиште. Шавране: лок. Гробље. 
Шашиловац: лок. Гробљиште. Шогољ: лок. Старо 
гробље. Штитаре: Лок. Турско гробље. ( подаци 
Народног Музеја Крушевац) 
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Споменици и спомен обележја на територији града Крушевца : 

 
Споменик ратницима 1912-1918. године 

 

Споменик ратницима и народу крушевачког краја страдалим у 

ослободилачким ратовима Србије од 1912. до 1918. године, постављен је на 

тргу „Фонтана“ на Видовдан 1993. године. Камен темељац је постављен 1. 

децмбра 1988. године, поводом 70-годишњице пробоја Солунског фронта. 

Споменик је одливен у бронзи и дело је Драгана Димитријевића, 

академског вајара из Београда. Конципиран у облику јединствене квадратне 

форме, са ликовима знаних и незнаних војника и војсковођа. Споменик 

сведочи и упућује на одређено време и значајне личности српске историје с 

почетка XX века. Списак непокретних културних добра и археолошких 

локалитета града Крушевца наведен је у Плану заштите и ревитализације 

градитељског наслеђа који је за потребе доношења Генералног плана 

Крушевца 2021.г. који је израдио радни тим Завода за заштиту споменика 

културе Краљево 2002. године. 

 

 

 

 

 

 

 Споменик изгинулим борцима за слободу 1991-1999. године 

На крушевачком меморијалном комплексу Слободиште, 14. октобра 2018. г. откривен је споменик 

изгинулим борцима за слободу 1991–1999. године, рад академског вајара из Београда Светомира Радовића. 

Споменик је откривен поводом 14. октобра 2018. г. – Дана ослобођења Крушевца, а 

на спомен-плочи уклесано је 69 имена припадника Војске Србије, резервног војног 

састава и полиције, који су своје животе дали за слободу. Подизање споменика 

иницирали су припадници Слободарског покрета Крушевац и Удружења бораца, а 

најзначајнију материјалну потпору дао је Клуб привредника. Споменик су открили : 

Велимир Милошевић, председник Слободарског покрета, Јасмина Палуровић, 

градоначелник Крушевца, и Бобан Гашић, председник Клуба привредника. 

Први венац положио је Братислав Гашић, директор Безбедносно-

информативне агенције, који је борцима пружио највећу подршку за подизање 

споменика у време када је био градоначелник Крушевца (2012–2014). Венце и цвеће 

положили су и представници војске, полиције, удружења бораца и родбина 

изгинулих бораца за слободу. 

 

 

 

 

 

 

 



26.12.2018.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                                         
 

 

205 

 Споменик Кнегињи Милици 
 

На Тргу деспота Стефана, на Видовдан 2018. године, у склопу обележавања 629. године од Косовског боја и 

Дана Града Крушевца, откривен је споменик кнегињи Милици која је управо из Крушевца управљала земљом 

након мужевљеве погибије на Косову. Споменик у бронзи је дело вајара Зорана Ивановића, аутора више јавних 

споменика у Србији. Поклон је Клуба крушевачких привредника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                    
Слика 12 - Споменик Кнегињи Милици 

 
 
 
 

 

 Споменик мира 

Овај својеврстан споменик идеји мира постављен је у Крушевцу на 

Газиместанском тргу 1997. године. Споменик, у извесној мери, представља 

круну миротворачких акција, које у Крушевцу спроводе клубови мира, 

поникли на иницијативу професора Павла Бубање. Благодарећи овим 

активностима, Крушевац је прихваћен као члан групе од преко 80 светских 

градова "Весника мира". Као признање за резултате на овом пољу, 

Крушевац је добио и две награде: Медаљу мира 1986. и Медаљу весника 

мира 1990. године.  

 

 

 

 
Слика 13 – Споменик мира 
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 Споменик Првом мају 
 
 

Постављен је на Багдали 1970. године, близу места Ораси где су се 

први пут састали радници Крушевца да прославе Први мај. Вајар 

Миливоје Мићић представио је овим делом рађање радничке класе у 

Крушевцу. На каменом цвету – постољу учвршћена је метална кугла као 

симбол универзалности идеје о уједињењу радничке класе целог света. 

Изливен је у полираној бронзи. 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
     Слика 14 – Споменик Првом мају 

 
 
 
 

 Скулптура "Мајка Србија и Мајка Грчка"  

Збратимљење Крушевца и Крфа 1985. године које се, посебно после 

Првог светског рата, везује за традиционално пријатељство Србије и 

Грчке, добило је у скулптури "Мајка Србија и Мајка Грчка" своје 

симболично и ликовно отелотворење. Аутор је познати сликар Милић од 

Мачве, коме је ово и једино вајарско дело. У монолиту од белог венчачког 

мермера исклесане су фигуре две мајке које симболишу пријатељство два 

народа, у време када после албанске голготе Грчка помаже изнурену 

Србију и опоравља на Крфу њену војску. Скулптура је откривена на 

Видовдан 1999. године на Расинском тргу или Костурници, како се још 

назива Трг (по поџемној костурници са посмртним остацима 40 расинских 

партизана, које су пренете у Хумку партизана на Слободишту, одмах по 

формирању овог меморијалног комплекса 1965. године). 
 
 
 

 
 
 
 

 Његошева биста  

             

Биста највећег југословенског песника, Петра II Петровића Његоша, 

постављена је на платоу са јужне стране Градске куће, а откривена свечано 2. 

јула 1971. године. Дело је поклонила Крушевцу, поводом његовог јубилеја, 

супруга аутора Сретена Стојановића (1898-1960), академског вајара из Београда. 

Приликом откривања Његошеве бисте, у Крушевцу је организован велики 

митинг поезије уз учешће најпознатијих песника и научних радника из Београда 

и Црне Горе. За израду оригиналне бисте, уметник је користио "бихацит"- 

специјални мекани камен, прилично порозне структуре. Због опасности од 

пропадања, оригинал је замењен одливком у бронзи. 
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Евидентирани су следећи споменици и спомен 

обележја – из традиције ослободилачких ратова Србије: 

 

1. Споменик ратницима и грађанима Крушевца 

страдалим у ратовима од 1912. до 1918. године 

(Крушевац) - 1993. година Драган Димитријевић; 

2. Споменик изгинулим борцима за слободу 1991-

1999. године ( Крушевац) – 2018.година, аутор, вајар 

Светомир Радовић; 

3. Споменик Црвеноармејцима палим за 

ослобођење Крушевца-2010. година, Јасмина 

Мијатовић; 

4. Багдалски крст, спомен обележје жртвама 

новоуспостављене власти 1944-1945,1989. година; 

5. Крајпуташ ("Старо гробље" Крушевац), 1991. 

година - М. Јаковљевић, В.Јоксић, М. Марјановић и 

Брајковић; 

6. Споменик-посвећен изгинулим ратницима из 

Мудраковца у ратовима од 1912-1918. године и палим 

борцима НОР-а - (с. Мудраковац), 1982. година, Драган 

Огњановић; 

7. Споменик и спомен чесма - посвећени 

изгинулим ратницима из В. Головода у ратовима од 

1912-1918. године, палим борцима НОР и АФТ- (с. В. 

Головоде), 1978. година, Драган Огњеновић; 

8.  Споменик - посвећен изгинулим ратницима из 

Паруновца у ратовима од 1912-1918., борцима НОР и 

АФТ, (Паруновац) 1984. година, Бранимир 

Димитријевић; 

9. Споменик -посвећен палим борцима из 

Пакашнице у НОР-у и ослободилачким ратовима од 

1912-1918. године, (с. Пакашница),1972. године 

(обновљен 1982. године); 

10. Споменик са спомен – чесмом - посвећен 

изгинулим борцима у ратовима од 1912-1918. и од 

1941-1945. год. и АФТ (с. Дедина), 1983. године, Еди 

Мусић; 

11. Споменик изгинулим и помрлим ратницима и 

жртвама села Великог Шиљиговца у ратовима од 1912-

1919. године, (с. Велики Шиљиговац) између два 

светска рата ; аутор "Бертото, Београд"; 

12. Споменик - посвећен страдалим у ратовима од 

1912-1918. године, Априлском рату, НОР-у и АФТ, (с. 

Модрица), 1977. године – аутор Живота Радојичић; 

13. Споменик ратницима 1912-1918. - (Бела Вода, 

поред чесме), 1922. године, аутор Петко Јевремовић; 

14. Споменик са спомен – бистом - посвећен 

изгинулим борцима у Првом и Другом светском рату, а 

спомен биста Д. Цекићу - (с. Јасика – Основна 

школа)1982. година, Димитрије Симић и Драган 

Илинчић; 

15. Споменик посвећен изгинулим борцима у 

Првом светском рату, НОР и АФТ- с. Срње)1975. 

година, аутор  Предраг Вертовшек; 

16. Споменик погинулим борцима НОР и 

ратницима од 1912. до 1918. године из Вучака -            

(с. Вучак – двориште Основне школе) 1975. година, 

аутор Светислав Живић; 

17. Споменик - посвећен палим у ослободилачким 

ратовима Србије од 1912-1918. године,борцима НОР и 

АФТ (с. Горњи Степош),1983. година; 

18. Споменик страдалим у Првом и Другом 

светском рату - (с. Шавране), 1981. година; 

19. Споменик - посвећен борцима Првог светског 

рата и НОР-а и стрељаним у Крушевцу 1943.године - 

(с. Себечевац – двориште Основне школе) 1980. 

године; 

20. Споменик страдалим у Првом и Другом 

светском рату - (с. Шашиловац), 1951. година; 

21. Споменик – скулптура "Мајка Грчка и мајка 

Србија" Крушевац , 1999.г. аутор Милић Станковић, 

1988. година; 

22. Споменик палим ратницима Лазарице - 

(Крушевац, ОШ "Доситеј Обрадовић") 1999.г. аутор, 

Милић Станковић, 1988. година; 

23. Споменик палим ратницима у Првом и Другом 

светском рату (с. Пепељевац), 1986. година; 

24. Споменик ратницима 1912-1918. године (с. 

Шанац, црквена порта), 1920. година; 

25. Споменик палим ратницима села-посвећен 

грађанима палим у Првом и Другом светском рату, (с. 

Шанац – плато код Основне школе), 199(?); 

26. Споменик палим борцима у Првом и Другом 

светском рату (с. Брајковац – двориште Основне 

школе), 1984. године, аутор Светислав Живић; 

27. Спомен плоча са именима 59 ученика 

крушевачке Гимназије погинулих у НОБ-у ( Гимназија 

у Крушевцу) – аутор Димитрије Симић, 1959. г. 

28. Спомен плоча ("мала"спомен – плоча и "спомен 

звоно") - посвећена изгинулим и помрлим ратницима из 

Крушевачког краја у ратовима од 1912. до 1920. године 

(црква "Светог Ђорђа"Крушевац), 1921. година; 

29. Спомен – плоча -посвећена стрељаним и 

вешаним родољубима крушевачког краја у кругу 

Касарне "Цар Лазар" од стране окупатора од 1916.до 

1918. године (Касарна "7. јул" –Крушевац), 1992. 

година; 

30. Спомен – плоча - посвећена пуковнику 

Драгутину Гавриловићу (Крушевац – ул. Милоја 

Закића), 1990. година, аутор Драгиша Горуновић; 

31. Спомен – плоча шкотским сестрама - посвећена 

шкотским сестрама које су лечиле српске ратнике у 

Војној болници у Крушевцу 1915-1916. године 

(Крушевац – Народни универзитет), 1991. година; 

32. Спомен – плоча -посвећена изгинулим борцима 

и грађанима Бивоља у ратовима од 1912. до 1918. 

године и у НОР-у (Бивоље – Задружни дом), 1971. 

година; 

33. Спомен – плоча - посвећена ратницима 

страдалим у ослободилачким ратовима од 1912. до 

1918. године, палим борцима у НОР-у и АФТ (с. 

Велика Ломница –Дом културе), 1975. године; 
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34. Спомен плоча - посвећена борцима страдалим у 

Првом и Другом светском рату, из Дворана, Пољака, 

Ловака и Петине (с. Дворане – Задружни дом), 1961. 

година; 

35. Спомен – плоча - посвећена мештанима 

изгинулим у ратовима од 1912. до 1919. године, (с. 

Јабланица – звонара цркве "Св. Преображење"); 

36. Спомен – плоча - посвећена изгинулим 

учесницима ратова од 1912-1918. године и борцима 

НОР из села Мачковац (с. Мачковац – цркве "Св 

Параскеве"); 

37. Спомен – плоча - посвећена палим ратницима 

1912-1918, НОР и  АФТ (с. Јошје) 1981. година; 

38. Спомен – чесма - посвећена изгинулим 

учесницима НОР-а и палим ратницима у 

ослободилачким ратовима Србије од 1912-1918.године, 

Макршане (с. Макршане), 1974. година, аутор Предраг 

Вертовшек; 

39. Спомен – чесма - посвећена страдалим у 

ратовима од 1912. до 1918. год и палим учесницима 

НОР-а (с. Гревци), 1981. година; 

40. Спомен – чесма - посвећена палим учесницима 

ослободилачких ратова од  1912. до 1918. године и 

борцима НОР-а  (с. Шанац), 1974. година; 

41. Споменик – чесма - посвећена изгинулим 

борцима Првог и Другог светског рата из села Каоника 

(с. Каоник), 1970. година, аутор Еди Мусић; 

42. Спомен – чесма - посвећена изгинулим 

борцима НОР-а и погинулим у ратовима од 1912-1918. 

године (с. Сушица), 1974. година; 

43. Спомен – чесма - посвећена изгинулим 

борцима НОР-а и ослободилачких ратова од 1912-1918. 

(с. Црквина), подигнута 1935.године, обновљена 1970. 

године; 

44. Спомен чесма-посвећена палим ратницима у 

ослободилачким ратовима Србије, борцима НОР-а и 

АФТ (с. Коњух), 1961. година, аутор Димитрије Симић; 

45. Спомен – парк - посвећена палим ратницима од 

1912-1918. године, борцима НОР-а и АФТ (с. Коњух), 

1984. година, аутор Димитрије Симић; 

46. Спомен – чесма - посвећена палим борцима 

Првог и Другог светског рата (с. Лазаревац), 1971. 

година, аутор Животије Николић, плоча: Љубица 

Јаковљевић; 

47. Спомен – чесма -посвећена палим у Првом 

светском рату (с. Кукљин), 1927. година, аутор Гвозден 

Петковић; 

48. Спомен – чесма (фонтана) -посвећена палим у 

ослободилачким ратовима од 1912-1918. године 

изгинулим борцима НОР-а и АФТ (с. Наупаре), 1974. 

година, аутор Предраг Вертовшек. 

Зидне слике и мозаици – непокретно културно 

добро : 

1. Зидна слика „Песма животу“ у холу Биоскопа 

„Крушевац“, аутор академски сликар Лазар Вујаклија, 

1967. г. 

2. Зидна слика „ Црвена младост“ у  холу зграде 

Културног центра, аутор  академски сликар Александар 

Микић Моравски, 1977. 

3. Зидна слика „Обретење Лазарево“ у холу Дома 

синдиката, аутор академски аликар Милић Станковић -  

Милић од Мачве, 1971. 

4. Зидна слика „Пренос поште“, шалтер-сала 

Главне поште, аутор академски сликар Бојана Спремо, 

1971. 

5. Мозаик у холу зграде МУП-а, аутор академски 

сликар Милош Гвозденовић, 1961. 

6. Мозаик у шалтер-сали зграде Комерцијалне 

банке, аутор академски сликар Милош Гвозденовић, 

1961. 

7. Мозаик сала „У славу Крушевца“, зграда 

Градске управе Крушевца, академски сликар Младен 

Србиновић, 1971.  

8. Мозаик у некадашњој  згради конфекције 

„Звезда“  

9. Мозаик у згради компаније „ Дунав осигурање“ 

10. Мозаици у зградама фабрике ФАМ, аутори 

академски сликари Небојша Милчев, Милена 

Коматиновић, Дејан Милићевић 

11. Зидна слика, хол породилишта Опште болнице 

Крушевац, аутор академски сликар Ђокић  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зидна слика Обретење Лазрево 
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Зидна слика "Обретење Лазрево" налази се у холу Дома синдиката 

на Тргу косовских јунака, на простору од 40 м² и рад је чувеног 

сликара Милића од Мачве. Откривена је 27. јуна 1971. године, 

поводом прославе "Шест векова Крушевца". Изведена техником 

"аl seco", ова зидна композиција инспирисана је стиховима 

народне песме "Обретење главе кнеза Лазара", која говори о 

кнежевом страдању на Косову и његовом васкрснућу. Изведена у 

маниру надреалистичког сликарства, са инсистирањем на 

наративности детаља, карактеристичним за ликовни израз овог 

аутора, представа катаклизмичног урушавања цркве, из које на 

пању израња глава Кнеза овенчана ореолом мучеништва, и 

стилизована Нова Раваница, симболично указују на снагу вере и 

пожртвованост владара. 

 

 

 Зидна слика Песма животу 

Зидну слику “Песма животу” у холу Биоскопа “Крушевац” урадио је београдски сликар Лазар Вујаклија 

1967. године. Композиција , величине 16 м x 6,5 м, представља збир мотива из дотадашњег рада уметника, 

повезаних у мисаону и идејну целину. На слици преовладава 

плава боја – симбол космоса у коме доминира човек. Округле 

главе ликова симболизују универзалност представника 

људског рода. Свирала у подигнутим рукама изражава 

задовољство животом, а сунце, месец и звезде, изнад људских 

фигура, оличавају васиону у којој човек живи и расте 

(стилизовано дрво изнад средишних лукова). Мир, слободу, 

пријатељство и радост живота симболизују и птице као и 

ловац – гласник својим рогом, и јахач с коњем (Мировесник). 

Ову оду радости и оптимизма употпуњују и две људске 

фигуре с десне стране – слика љубави, као најлепшег израза 

живота. Скупина зграда означава насеље у коме живи човек 

мира, а облаци са кишом изнад насеља, њкегово рашћење и богатство. Представа космонаута у облацима показује 

снагу човековог ума и успех науке. Мотиви средњовековног града на композицији везују слику за Крушевац 

(Лазарев град), а цвеће - божур асоцира на борбу и радост победе. Мотиве за композицију сликар је нашао у 

старим фрескама, народним везовима, ћилимима и у самој природи. Из читаве слике струји поетска тиха радост и 

оптимизам због богатог живота и раскошне природе. Рестаурација слике извршена је 2013. године уз помоћ 

Министарства културе Републике Србије, средствима Града Крушевца и Културног центра Крушевац. 

(http://www.kck.org.rs/novosti/aktuelniprogram/interesantno/) 

 
 
3.1.2. Покретна културна добра 
 
Покретна културна добра чине: 
 
 Уметничка дела и историјски предмети, односно група предмета, који самостално или заједнички имају 

посебан значај за упознавање историјског, културног, научног и техничког развитка без обзира на то кад и где су 
настали и да ли се налазе у установама заштите или изван њих, као и документациони материјал уз те предмете. 

 Архивска грађа који чине изворни и репрудоковани писани, цртани компјутеризовани, штампани, 
фотографисани, микрофилмовани, фонографисани или на други начин забележени документарни материјал од 
посебног значаја за науку и културу  који је настао у раду државних органа и организација, органа јединица 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, политичких организација, органа јединица територијалне 
аутономије и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других организација, 
верских заједница, као и појединаца, без обзира на то кад је и где настао и да ли се налази у установама заштите 
или ван њих. 

 
 

http://www.kck.org.rs/novosti/aktuelniprogram/interesantno/
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 Филмска грађа у установама заштите или ван 
њих. 

 

 Старе и ретке књиге сачињавају: рукописи, 

рукописне и штампане књиге, перидика и друга 

библиотечка грађа настала до краја 1867.године, ретке 

књиге, одређени примерци периодичних издања и дрге 

ретке библиотечке грађе настале и после ове године, 

као и посебне библиотечке целине које су због овог 

садржаја, уметничке, културне и историјске вредности 

значајне за науку и културу. 

На територији града Крушевца, систематском 

заштитом и стручном обрадом покретне културне 

баштине баве се следеће институције : Народни музеј 

Крушевац (поред објекта у комплексу средњовековног 

Крушевачког града, у којем је смештена и стална 

поставка, у саставу музеја, као програмске, односно 

функционалне јединице делују Кућа Симића, 

Уметничка галерија и Меморијални комплекс 

Слободиште), Историјски архив Крушевац и Народна 

библиотека Крушевац. 

 

Унутар збирки Народног музеја - музејски фонд, 

величине приближно 23.000 предмета, разврстан је на 

седам збирки у оквиру четири одељења (археолошко, 

историјско, етнографско и одељење историје 

уметности). Изузев поменутих одељења, организациону 

структуру музеја чине и просветно-педагошка, 

конзерваторско-препараторска и фото-служба, као и 

стручна библиотека. Библиотека Народног музеја 

Крушевац припада категорији специјалних библиотека, 

које своју делатност обављају у оквиру установа 

културе. Фонд тренутно броји 6716 монографских и 

1485 серијских публикација. 

У депоима Историјског архива чува се укупно 829 

фондова органа управе, школства, цркава и манастира, 

привредних и других организација, културних, 

социјалних и других установа, као и многобројних 

удружења са територије Расинског округа, са око 8.500 

дужних метара документације. Историјски архив 

Крушевац чине: 

 

 69 фондова од изузетног значаја и  

 2 фонда од великог значаја (Начелство среза 

копаоничког, Брус 1838-1941. и Крушевачка задруга 

АД 1887-1946.). 

 

Најстарију архивску грађу у депоима Архива чине 

фондови: 

 

 Кожетинска црква (1834-1972.) 

 Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих 

вођене у 31-ој цркви од 1837 до 1946. године 

 Начелство округа крушевачког (1839-1921.) 

На основу Категоризације у 2014. години, дат је 

предлог за око 100 фондова, збирки, књига и 

издвојених докумената. Комисија за категоризацију 

Архива Србије је обрадила предлоге и одобрила избор 

фондова од великог и изузетног значаја. Очекује се 

проглашење на седници Владе Србије (за фондове од 

великог значаја) и седници Скупштине Републике 

Србије (за фондове од изузетног значаја). 

 

Народна библиотека Крушевац поседује књижни 

фонд који броји од 149.361 монографских публикација. 

Сетом закона из 2012. године који уређују 

библиотечко-информациону делатност Народној 

библиотеци Крушевац поверени су и послови заштите 

старе и ретке библиотечке грађе на територији 

Расинског округа. 

 

3.2. Нематеријална добра 

 
Нематеријално културно наслеђе, по дефиницији 

UNASCO представља праксу, презентацију, 

изражавање, као и удружена знања и неопходне 

вештине, које заједнице, групе, и у неким случајевима, 

појединци препознају као део свог културног наслеђа.  

Нематеријално културно наслеђе, које се понекад 

назива и жива културна баштина, манифестује се, 

између осталог, у следећим областима: усмена 

традиција и језик, сценска уметност, друштвена пракса, 

ритуали и празници, знање и примена знања о природи 

и универзуму и традиционална уметност. Преношена с 

генерације на генерацију, константно обнављана у 

друштвеним заједницама и групама, као реакција на 

околину, као интеракција с природом и историјским 

условима постојања, нематеријално културно наслеђе 

изазива осећај идентитета и континуитета. 

 

Значај нематеријалног културног наслеђа је и у 

томе што промовише, одржава и развија културни 

диверзитет и људску креативност.  

Клесарски занат у Белој Води – 2012. године 

уписaн је у листу нематеријалне културне баштине. Од 

2014. г. збирка клесарског заната смештена у Народном 

дому и амфитеатру у Белој Води прикњучена је као 

депанданс Народном музеју Крушевац. Клесарски 

занат у Белој Води представља традиционални начин 

обраде камена беловодског пешчара чије извориште су 

мајдани у залеђу села Бела Вода. 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Слика 15 - Клесарски занат у Белој Води 

 
Традиција неговања клесарства сеже дубоко у 

прошлост и трајање употребе беловодског пешчара 
може се пратити од средњег века до данас. Наши 
средњовековни владари, властела, неимари и клесари 
најбоље су умели да оцене његов квалитет и употребе 
га на најрепрезентативнијим грађевинама тога периода: 
Раваници, Лазарици, Наупари, Љубостињи, Каленићу, 
Манасији... затим градовима, утврђењима, мостовима, 
чесмама, надгробним споменицима, који својом 
постојаношћу сведоче о трајности овог камена кроз 
векове. Нарочита лепота којом обилује беловодски 
пешчар препозната је у декоративној каменој пластици 
цркава моравске школе: розетама, порталима, оквирима 
прозора, аркадама, венцима са биљним, зооморфним и 
геометријским мотивима. Вековно преношење 
каменорезачко-клесарског заната са генерације на 
генерацију омогућило је одржавања ове традиције до 
данас тако да је он и сада жива делатност вајарских 
радионица које својим уметничким и занатским 
дометима не заостају за узорима, трудећи се да сачувају 
занат и иза себе оставе дела вредна дивљења и 
поштовања. ( подаци Музеја Крушевац) 

У граду као и у насељеним местима постоји читав 
низ манифестација локалног карактера. Оне су 
приказане у делу где су описане активности установа у 
области културе.  

 
Видовдан - Манифестација поводом обележавања 

Дана града – На основу Статута општине Крушевац, од 
2002. године Видовдан се 28. јуна прославља као Дан 
града. Ова манифестација, у току јуна месеца, садржи 
разноврсне програме, уз учешће бројних градских 
установа и организација. Програм обележавања 
Видовдана за сваку календарску годину доноси Савет 
Видовдана формиран посебним решењем Градског већа 
града Крушевца. Отварање манифестације традицио-
ално почиње читањем 1. дела Повеље „У име живих“ и 
завршном приредбом предшколаца Предшколске 
установе „Ната Вељковић“. Програм садржи и 
концерте, изложбе, позоришне представе, филозофско- 
књижевну школу, као и традиционалну Акцију треће 
дете и доделу награда ученицима основних и средњих 
школа за освојена прва три места на републичким 
такмичењима – а све према утврђеном Програму 

обележавања Видовдана. Дан Града је и прилика за 
посету представника Владе, амбасада, страних 
делегација побратимских градова представника Цркве, 
републичких и градских установа и предузећа, као и 
градоначелника и председника суседних градова и 
општина . После Свете Архијерејске литургије и 
помена, Одбор Владе РС за неговање традиција 
ослободилачких ратова организује полагање цвећа. 
Свечаном седницом Скупштине града Крушевца и 
читањем 2. дела Повеље „У име живих“, манифестација 
се свечано затвара. На свечаној седници Скупштине 
града Крушевца додељује се Видовданска награда и 
плакете и похвале најзаслужнијим организацијама и 
појединцима.  

 
Обележавање Дана ослобођења града Крушевца ,, 

14. Октобар''- Ова манифестација је посвећена Дану 
ослобођења града Крушевца у Првом и Другом 
Светском рату. Одржава се октобра месеца и садржи 
разноврсне програме градских установа и организација. 
Програм обележавања ,, 14. октобра'' за сваку 
календарску годину доноси Одбор за обележавање 
,,14.октобра'', формиран посебним решењем Градског 
већа града Крушевца. 

 
3.3. Кључни актери  у култури града Крушевца 
 
Локална самоуправа поседује ауторитет за вођење 

културне политике града – оснива установе у култури, 
прати и обезбеђује њихово функционисање, организује 
вршење послова у вези са заштитом културних добара 
од значаја за град, подстиче развој културног и 
уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области културе од значаја за локалну самоуправу и 
ствара услове за рад установа у култури чији је 
оснивач.  Град Крушевац је члан Сталне конференције 
градова и општина, као и мреже ЦИВИНЕТ и Весник 
мира.  

Кључне актере у култури града Крушевца и 
разноликост културне понуде употпуњује и цивилни 
сектор, односно бројна удружења грађана у култури 
која се баве савременим стваралаштвом и неговањем 
традиције, омладинске организације и организације 
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које се баве младима. Такође, велику улогу у овој 
области имају и медији: Регионална ТВ РТК, локалне 
телевизије - ТВ Плус и ТВ Јефимија; Локални 
штампани недељник ,,Град''; Локалне радио станице и 
WEB портали. 

 
3.3.1. Градска управа и финансирање културе у 

граду 
 
Вођење културне политике у Граду Крушевцу 

поверено је Градском већу. Градско веће у свом саставу 
има члана задуженог за културу са дужностима 
креирања, спровођења и надзирања годишњих планова 
и програма у области културе. Такође, одређене 
надлежности у области културе има радно тело 
Скуштине града Крушевца – Савет за друштвене 
делатности. Поред члана Градског већа, подршку 
култури пружа и помоћник градоначелника за 
друштвене делатности. 

Послови у области културе у Градској управи 
Крушевац су у надлежности Одељења за друштвене 
делатности и Одељења за финансије, која спроводе 
стручне и административне послове у непосредном 
спровођењу закона и других прописа. У оквиру 
Одељења за друштвене делатности је Служба за 
образовање, културу, омладину, спорт и информисање. 
Град финансира расходе за запослене, материјалне 
трошкове, програмске активности и капиталне 
инвестиције. У почетку је примењиван Правилник о 
начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирајуиз 
буџета града Крушевца ( ,,Сл. Лист града Крушевца'' 
број 6/2010, 7/2010, 1/2011, 1/2013 и 6/2014 ). Влада 
Републике Србије je донелa Уредбу о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине односно јединице локалне 
самоуправе (,,Сл.гласник РС'' број 105/16). С обзиром 
да се наведени Правилник  непосредно примењује и на 
локалне самоуправе, градоначелник расписује Конкурс 
за пројекте удружења из области културе, а на предлог 
стручне комисије, доноси Одлуку о избору програма и 
пројеката у култури који ће се финансирати из буџета 
града у календарској години. На Конкурс за пројекте из 
области културе у 2011.г. пријавило се 41 удружење где 
је одобрено 26 пројеката са укупним износом од 
4.470.000 динара; 2012. године одобрено је 37 програма 
и пројеката са укупним износом од 3.989.757,52 динара; 
2013. године је финансирано је 39 пројеката и програма 
са укупним износом од 4.000.000,00 динара; 2014. 
године је финансирано 50 пројеката и програма са 
укупним износом од 4.050.000,00 динара ; 2015. године 
је финансирано 29 програма и пројеката са укупним 
износом од 2.660.000 динара; 2016. године је 
финансирано 26 програма и пројеката са укупним 
износом од 3.300.000 динара; 2017. године је 
финансирано 39 програма и пројеката са укупним 
износом од 3.300.000 динара; 2018. године је 
финансирано 36 програма и пројеката са укупним 
износом од 3.500.000 динара.  

На основу члана 10. и 32. став 6. Закона о верским 
заједницама, Градско веће града Крушевца усвојило је 
Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе 

средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама (,,Сл.лист града Крушевца’’број 5/17). 
Конкурс је први пут расписан у 2017. години, и 
додељено је 2.000.000,00 динара за суфинансирање 2 
пројекта. У 2018. години расписан је Конкурс и 
додељено такође 2.000.000,00 динара за реализацију 2 
пројекта. 

Одлуком о подизању и одржавању споменика, 
спомен обележја и мурала на територији града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, број 4/10), 
прописани су услови одржавања споменика, спомен 
обележја и мурала, као и поступак постављања 
споменика и спомен обележја на територији града 
Крушевца. Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 25.06.2015. г. донела је Одлуку о подизању 
спомен обележја Радомиру Мићићу - изградњом бисте  
у оквиру блока Установе ,,Спортски центар“ Крушевац. 
Радомир Мичић – Миче је био председник општине 
Крушевац од 1974 – 1980. године. Скупштина града 
Крушевца, на седници одржаној 22.03.2018. године, 
донела је Одлуку о подизању споменика Кнегињи 
Милици, на локацији Трг Деспота Стефана у 
Крушевцу. На седници Скупштине града Крушевца, 
одржаној 07.06.2018. године, донета је Одлука о 
подизању споменика палим припадницима војске, 
полиције и резервног састава од 1991-1999. године 
„Спасавање рањеника“ на локацији Меморијални 
комлекс ,,Слободиште“ у Крушевцу. За подизање 
споменика користило се већ постојеће ауторско дело 
аутора Светомира Радовића, вајара из Београда. 

Град посвећује пажњу очувању српског језика и 
ћирилице кроз службену комуникацију на ћириличком 
писму. У часопису „Реч Крушевац“, ћирилица се чува 
кроз пројекат „Сачувајмо ћирилицу“; Народни музеј 
организује радионице калиграфије, док удружење 
Књижевни клуб „Багдала“ издаје часопис за децу 
„Багдала за децу и младе“ који је посвећен српском 
језику и ћирилици.   

Установе културе, у складу са савременим 
токовима, све већу пажњу посвећују дигитализацији, а 
у томе су највише одмакли Народна библиотека и 
Народни музеј, који је приступио пројекту ИМУС. 

Да би се побољшао квалитет културе, у Граду 
функционишу различите специјализоване установе које 
директно утичу на формирање културне понуде града, 
у сарадњи са организацијама цивилног друштва и 
другим актерима. Одређене установе су под 
републичком надлежношћу, док је већина под 
надлежношћу локалне самоуправе.  

Из буџета Града Крушевца финансира се 5 
установа културе у домену плата запослених, текућих 
трошкова и програма: 

 Културни центар Крушевац 

 Народни музеј Крушевац 

 Крушевачко позориште 

 Народна Библиотека Крушевац 

 Историјски архив Крушевац  
 
Туристичка организација Града Крушевца је такође 

значајна установа која својом делатношћу има значајну 
улогу у представљању културних тековина града и 
њиховој промоцији.  
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Табела 6– Буџет за културу града Крушевца 
 

Година 2015 2016 2017 

Планирана средства из буџета града 224.743.386 239.421.358 244.279.694 

Реализована средства изражена у процентима 

(%) у односу на буџет града 

9 8,36 6,56 

Реализована средства из буџета за плате 

запослених 
154.522.960 152.672.926 157.358.202 

Реализована средства из буџета за за 

материјалне трошкове 

40.909.083 57.052.395 60.093.200 

Реализована средства из буџета за пројектне 

(програмске) активности) путем конкурса 
2.650.000 3.284.100 6.119.999 

Реализована средства из буџета за програмске 

активности домова културе( Месне заједнице) 

1.302.000 1.383.000 1.300.000 

Капитално одржавање зграда и опрема 7.602.804 15.067.220 6.013.345 

Укупно реализована  средства у динаримаи 

процентуално 

206.986.846 

(92,10%) 

229.459.641 

(95,84%) 

230.884.746 

(94,52%) 

 
Извор: Градска управа Града Крушевца – Одељење за финансије (2018) 
 

Удео буџета за културу у оквиру укупног буџета Града Крушевца у периоду 2015. до 2017. г. износи у 

просеку 7, 97 % на годишњем нивоу. 

Све установе културе првенествено се ослањају на градски буџет, а затим на сопствене приходе. Финансирање 

преко донација и спонзора се ређе практикује. Поред градског буџета намењеног култури, поједини програми и 

манифестације део средстава добијају и од других извора. На конкурсима Министарства културе и информисања, 

у последње две године додатна финансијска средства обезбедили су Народна библиотека, Културни центар и 

Народни музеј. Поред поменутог министарства, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је Народном 

музеју одобрило један пројекат. 

Град Крушевац је конкурисао на конкурсу Министарства културе и информисања „Градови у фокусу“ и добио 

подршку у износу од 5.000.000,00 за замену седишта у Крушевачком позоришту. Установе културе истакле су да 

је пројекат за „Градове у фокусу“ писан уз њихово активно учешће и предлагање тема и активности. Апликација 

за овај конкурс писана је и у сарадњи са осталим одељењима градске администрације.  

Табела 7– Буџет за културу града Крушевца 

Година Укупан буџет града 

Крушевца 

Буџет за културу % од градског 

буџета 

2015. 2.621.882.237 224.743.386                 9 % 

2016. 2.864.727.000 239.421.358  8,36  % 

2017. 3.522.129.468 244.276.694 6,56 % 

 
Извор: Градска управа Града Крушевца – Одељење за финансије (2018) 

Крушевац по глави становника на годишњем нивоу издваја из локалног буџета за културу следеће износе: 

Табела 8– Издвајање из локалног буџета за културу по глави становника 

Година Буџет за културу 
Број становника по 

попису 2011 

Средства за културу 

по глави становника 

2015. 224.743.386 128.752 1.745,55 

2016. 239.421.358 128.752 1.859,55 

2017. 244.276.694 128.752 1.897,27 

 
Извор: Градска управа Града Крушевца – Одељење за финансије (2018) 
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Такође, град Крушевац значајно подржава рад 

организација цивилног друштва у области културе јер 
цивилни сектор има веома значајну улогу у креирању 
уметничке и културне сцене Крушевца, будући да 
продукују велики број програма и пројеката у култури. 
Исто тако, улога цивилног сектора у пољу културне 
баштине је значајна, посебно у смислу интерпретације 
културног наслеђа, анимације и медијације.   

У складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се финснсирају 

и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (“Сл.гласник РС”, бр. 105/16) и Решења о 
именовању Комисије за избор програма и пројеката у 
култури, градоначелник града Крушевца расписује 
конкурс за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката у култури који својим квалитетом доприносе 
развоју и презентацији уметности и културе у граду 
Крушевцу. 

 
 
Табела 9- Реализована средства из буџета за пројектне (програмске) активности) путем конкурса за 

удружењима грађана (са територије града Крушевца) у области културе од стране града Крушевца 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Буџет Града Крушевца 2.649.999 3.284.100 6.119.999 

 
Извор: Градска управа Града Крушевца – Одељење за финансије ( 2018) 

 

 
Табела 10 – Удео запослених у култури на територији града Крушевца 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Годишњи просек запослених на 
територији града 29678 29629 30535 

Број запослених у установама културе 213 211 207 

Удео запослених (%) 0,72 % 0,71% 0,70% 

 

Извор : Републички завод за статистику 

 
Годишњи просек запослених на територији града Крушевца израчунат је као аритметичка средина броја 

запослених за свих 12 месеци. 
 

Табела 11– Укупан број запослених у установама културе 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Установа    

Народна библиотека Крушевац 24 24 23 

Културни центар Крушевац 70 69 69 

Крушевачко позориште  46 45 45 

Народни музеј Крушевац 38 38 37 

Историјски архив Крушевац 35 35 33 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 

213 211 207 

 

Извор : Установе културе града Крушевца (2018) 
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3.3.2. Установе културе у Крушевцу 
 
 

 Културни центар Крушевац  

 

Слика  16 - Зграда Културног центра 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 

четири објеката у центру града и значајно проширио 

програмску делатност. Припајањем Културно 
просветне заједнице ( 01. јануара 2014.), КЦК је 

преузео делатност КПЗ- неговање изворног народног 

стваралаштва,  културних и просветних вредности. 

Културни центар Крушевац својим програмским 

садржајем обогаћује крушевачки културни миље 

вредним садржајима културе и уметности. Програмски 

профил центра је у складу са богатом културном 

традицијом Крушевца, његовим историјским и 

савременим вредностима, али и амбицијама да у 

многим сферама друштвеног живота буде пример 

другима. Тако високо естетизоване програмске 

делатности могу да остваре само стваралачки 

оријентисане и креативно радознале редакције. За 

својих 25 година постојања реализовано је преко 10.000 

програма осмишљених од стране запослених у кући, 

који врхунском професионалношћу осмишљавају 

програме који кореспондирају са свим гранама 

уметности. 

Различите области културних активности захтевају 

специфичне просторе ради постизања врхунских 

резултата. Културни центар Крушевац располаже са 

више просторних целина, прилагођених посебним 

садржајима који се у њима реализују.  Зграда Дома 

омладине са Белом салом, Биоскоп Крушевац, Легат 

Милића од Мачве, Летња сцена Културно просветне 

заједнице, Пионирски парк – кружна сцена, су само 

нека места кроз која годишње прође више десетина 

хиљада посетилаца. Културни центар Крушевац 

обухвата следеће објекте :   

 Управна зграда Културног центра Крушевац, 

Топличина 2, власника града Крушевца (Решење 

Републичког геодетског завода – Служба за катастар 

непокретности Крушевац бр. 952-02-16-65/2015 од 

07.09.2015. године), површине 1.547,30 м2 (У површину 

је урачунат и простор које користе Дирекција за 

урбанизам и изградњу, закупац “Оптика Грујић” и 

закупац “Радио телевизија Србије). 

 Зграда Дечији центар Пионирски парк, ул. 

Душанова бр.8, Крушевац, површине 262,66 м2, у 

својини града Крушевца (Решење Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности 

Крушевац бр.952-02-5-39/2017 од 07.03.2017. године), 

објекат је дат у закуп. 

 Биоскоп “Крушевац”, ул. Кајмакчаланска бб, 

власника град Крушевац (Решење Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности 

Крушевац бр.952-02-2-24/2016-Ц од 11.06.2016. године) 

укупне површине 1.734,05 м2 (У површину је урачунат 

и простор који је дат у закуп). 

 Зграда ПЈ КПЗ, ул. Мајке Југовића бр.12, 

Крушевац, власник град Крушевац, корисник Културни 

центар Крушевац, површине 86,06 м2 (Решење 

Скупштине града Крушевца Iбр.361-14/2010 од ). 

 Зграда Легата Милића од Мачве, Крушевац, ул. 

Цара Лазара бр. 8 – објекат је Правоснажним 

Делимичним решењем Агенције за реституцију - 

Подручна јединица Крагујевац, враћен законским 

наследницима бившег власника и утврђено је право 

својине. 

Поред продукције самосталних програма Културни 

центар сарађује и са другим установама, институцијама 
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и удружењима са циљем организације значајних 

манифестација. 

Културни центар Крушевац настоји да задовољи 

различите културне потребе, а уједно и да утиче на 

формирање и неговање правих културних  вредности.  

Програмска активност Културног центра 

Крушевац подељена је и сагледана кроз различите 

програмске подактивности односно, групе: 

♦ Књижевни програми; 

♦ Програми Легата Милића од Мачве; 

♦ Ликовни програми; 

♦ Драмски програми; 

♦ Дечји програми; 

♦ Трибински програми; 

♦ Музички програми; 

♦ Филмски програми; 

♦ Посебни програми КЦК; 

♦ Програми културно просветне заједнице КПЗ; 

♦ Фестивал и програми „Златна кацига“; 

♦ Чарапански дани 

 

Књижевни програми - Културни центар годишње 

реализује више од 20 књижевних вечери током којих се 

представљају дела значајних српских и крушевачких 

аутора. Централно књижевно вече чини представљање 

актуелног добитника НИН-ове награде, што 

представља својеврсни спектакл за све љубитеље добре 

књиге. Сваке године се издају два броја часописа 

„Путеви културе“  и организују се промоције у 

Крушевцу, Београду и другим градовима. КЦК 

обележава Светски дан поезије али посебну пажњу 

посвећује и поезији кроз програме : „Под Десанкиним 

шеширом“ и „О љубави и вину“. Ова установа културе 

реализује Светосавски књижевни конкурс, као увод у 

обележавање „Светог Саве“, славе КЦК и тематског 

програма. „Словољубве“, је посебна награда коју 

додељују обележавајући Дан Културног центра 

Крушевац. Издавачка делатност је планирана кроз 

десетак нових издања, са акцентом на организацију 

једног великог догађаја, какав је „Сајам књига и 

издаваштва Расинског округа“. 

Програми Легата Милића од Мачве – У 

јединственом простору легата, КЦК приређује више од 

двадесет високо профилисаних програма, изложби и 

музичко поетских вечери. Светски дан мира 

обележавају прикладним програмом у овом простору. 

Традиционални програм под називом „Распето Косово“ 

који је иначе саставни део „Видовданских свечаности“, 

у својој триптих програмској форми. Програмом 

„Дружељубље за Милића“ акцентује се завршетак 

годишњих програма Легата у знак сећања на великог 

уметника који је своја непроцењива дела завештао 

управо „Легату Милића од Мачве“.  

Ликовни програми - У Галерији Културног центра 

Крушевац, по конкурсу се реализују се изложбе слика.  

Поред Галерије изложбе реализују и у Клубу КЦК, као 

и у Легату Милића од Мачве. Фокус стављају на 

представљање младих аутора, представљање ликовних 

клубова и удружења и презентацији осведочених 

уметничких вредности. Сваке године обнављају и 

негују сарадњу са УЛУС-ом и УЛУПУДС-ом кроз 

организоване тематске изложбе и гостовања 

престижних уметника – чланова. Посебна пажња 

најмлађима, будућим ликовним уметницима, посвећена 

је кроз рад Ликовног студија КЦК „Маја Олић“. Сваког 

априла и октобра, одржавају и две традиционалне  

изложбе ликовног клуба „Димитрије Симић“. 

Организују и реализују ликовне колоније у оквиру 

манифестација „Падешки кладенац“, „Звездано 

Здравиње“, „Бистричко коло“, „Федраро“ и др. 

Драмски програми -У оквиру драмског програма на 

првом месту су чак три престижна Фестивала. 

„Фестивал драмског театра предшколског узраста“ - 

намењен најмлађим љубитељима позоришне 

уметности; „ФЕШТ“- Фестивал драмског театра за 

ученике крушевачких основних школа; „ТИН-ФЕСТ“- 

Фестивал драмског театра за ученика крушевачких 

средњих школа. Сва три наведена Фестивала имају за 

циљ афирмацију младих талената. „Федраро“ је 

посебан Фестивал који окупља аматерска позоришта са 

подручја Расинског округа и за циљ има афирмацију 

аматерског позоришног стваралаштва. Сваке године, у 

оквиру драмског програма, односно драмског студија, 

КЦК планира продукцију две нове позоришне 

представе, од којих је једна тематска, а друга 

Новогодишња. Са својом продукцијом планирају и 

посете другим градовима у окружењу али, и 

организовању гостовања представа из других градова. 

У наредном периоду ће започети и са обележавањем 

„Светског дана позоришта“ пригодним пратећим 

програмима. 

Дечји програми - Кроз овај централни програм 

реализује се мноштво програма директно намењених 

нашим најмлађим уживаоцима културе. Као највећа 

дечија свечаност свакако је „Фестивал музике за децу 

Расинског округа“, као јединствени Фестивал извођача, 

аутора и ауторизованих композиција. „Песнички 

фијакер“ са најпрестижнијим песницима за децу 

посећује крушевачке основне школе и упознаје децу са 

поезијом. Дечји програм кроз призму Фестивала 

„Златна кацига“ садржан је у програмима као што су 

„Мастерклас радионица“и „Радионица карикатуре и 

стрипа“. Организовано је и учешће деце у великом 

броју на градском, окружном и републичком 

„Такмичењу рецитатора“ али и учешће на „Републичкој 

смотри дечјег стваралаштва“. Лето културе обухвата 

програме попут „Караоке окршај“ и „Ватрогасац мој 

најбољи друг“. Током зимског распуста одржавамо и 

програме за анимацију деце током одмора, прогамима 

„Светосавска радионица“ и „Зимске чаролије“. За децу 

ван градских оквира реализују манифестације попут 

„Расино заиграј“, „Фестивал изворног стваралаштва“ и 

„Саборни дани Деспота Стефана“.  

Трибински програми (школе и секције) – Школе и 

секције Културног центра Крушевац намењене су 

најлмлађим суграђанима. Под окриљем КЦК сваке 
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године се планира рад школа и секција: Дечјег хора 

Културног центра Крушевац, који је за веома кратак 

период свог постојања покупио бројне симпатије али и 

награде публике. Школа балета, школа плеса, школа 

говора и глуме, ликовна секција, школа поетског 

театра, школа гитаре и музичке радионице. Такође, у 

плану су радионице са веома интересантним 

садржајима и за старије суграђане под називом „Треће 

доба“. Трибински програм је садржан и кроз радионице 

за младе током зимског распуста али, и различитим 

едукативним садржајима ѕа децу и младе. Организује се 

и „Фестивал подводног филма“ као и циклус „Трибина 

актуелности“. Сваке године се планирају јавни часови 

већ поменутих школа и секција КЦК. Одржава се добра 

сарадња са  организацијама цивилног друштва и 

другим културним установама. Добра сарадња је и са 

удружењима пензионера, као и уступање простора за 

рад њихових фолклорних секција. 

Музички програми - Музички програми Културног 

центра Крушевац се реализују и кроз веома озбиљне 

манифестације од значаја за град Крушевац са 

вишегодишњом традицијом и угледом ван граница 

Расинског округа: „Беловодска розета“, „Звездано 

здравиње“, „Станислав Бинички“, „Дани Радојке и 

Тинета Живковића“, „Вулетови дани“, „Ломнички 

ђердани“ и др. На летњој сцени Културно просветне 

заједнице, платоу испред Културног центра Крушевац 

и другим просторима, реализује се низ концерата 

различитих музучких жанрова. За љубитеље озбиљне 

музике предвиђени су и тематски концерти озбиљне 

музике који се одржавају у малој сали Крушевачког 

позоришта, Мозаик сали градског здања, великој сали 

Народног музеја и Галеријији Легата Милића од Мачве. 

Током „Лета културе“ планирају се концерти на 

отовореном, Тргу или Багдали. Традиционално сваког 

јануара реализује се „Светосавска академија“ и додела 

престижне награде. 
Филмски програми - У Биоскопу Крушевац, 

поред редовног филмског репертоара, врши се и 

приказивање филмова у 3Д технологији. Кроз сарадњу 

са Руским домом, Француским културним центром и 

Гете институтом реализује се и Дечји филмски 

Фестивал, Дани француског, руског, немачког и 

шпанског филма, као и летњи биоскоп на летњој сцени 

Културно просветне заједнице. У наредном периоду 

реализоваће се, пети по реду Међународни Фестивал 

православног филма „Снажни духом“, који из године у 

годину привлачи све већу пажњу крушевачке публике и 

шире. 

 

 
Слика 17 – Фестивал православног филма Снажни духом, 21018. г. 

 
Посебни програми КЦК - Ова програмска 

категорија огледа се кроз три велика програма и то: 

„Књижевно филозофска школа“, „Такмичења села 

града Крушевца“, и „Знамените личности српске 

културе“. Књижевно филозофска школа ускоро 

обележава и свој јубилеј, 30 година постојања. Настала 

је у мају 1989. године, у време друштвеног отопљавања 

и политичких промена које су најављивале нове 

друштвене реформе, почео је као научни скуп и 

прерастао је у школу. Током свих ових година у раду 

школе су учествовали Михајло Марковић, Никола 

Милошевић, Коста Чавошки, Драгољуб Мићуновић, 

Светлана Књазев, Обрад Савић, Јован Бабић, Мирослав 

Егерић, Жарко Видаковић, Радомир Ђорђевић, Павле 

Бубања, Милош Петровић, Љубиша Ђидић и др. 

Такмичења села града Крушевца организује се под 

покровитељском Града Крушевца уз помоћ 

организације локалне самоуправе, а у координацији и 

реализацији Културног центра Крушевац. Такмичење је 

културно образовна манифестација такмичарског 

карактера и саставани је део Републичке манифестације 

„Такмичење села“. Знамените личности српске културе 

је циклус замишљен као комплексан пројекат који 

ангажује и ликовне и драмске и књижевне ресурсе 
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Културног центра Крушевац, обогаћује рад школа и 

секција, а намењен је свим узрастима и генерацијама.  

Програми културно просветне заједнице КПЗ - 

Целокупна некадашња активност Културно просветне 

заједнице, данас се реализује кроз програмску 

делатност Културног центра Крушевац, а са посебним 

акцентом на „традицију и народно стваралаштво“.  

Манифестација Републичког карактера попут 

„Падешког кладенца“, али и: „Балканске 

фолклоријаде“, „Покровских свечаности“, изложбе 

клуба „Димитрије Симић“, „Етно дана“, „Славе 

крушевачких песника“, „Фестивала Ниш-Р.бања-

Каленић“ и Манифестације „Прођох  Левач прођох 

Шумадију“, стоје на путу културе и очувања народне 

баштине.  

Фестивал и програми ,,Златна кацига'' - Програми 

и изложбе које реализује Културни центар, ослањају се 

на централну манифестацију - Међународни Фестивал 

хумора и сатире „Златна Кацига“. Предвиђена је 

сарадња и са другим фестивалима у окружењу. Сваке 

године организују се редовне изложбе карикатура 

награђених аутора, програмске вечери признатих 

хумориста, као и сатиричне књижевне вечери. 

Традиционално, 1.априла, на Светски дан шале, као 

врхунац годишњег рада Фестивала, реализује се 

завршно вече Фестивала „Златна кацига“. 

Чарапански дани - Крушевац је препознатљив, како 

по својој славној историји и богатој традицији тако и по 

вредним људима отвореног духа са посебним даром за 

хумор и глуму познати под надимком Чарапани. Зато 

Крушевац и Kрушевљани заслужују јединствену 

манифестацију карактеристичну за чарапански дух. То 

подразумева културно забавни програм који привлачи 

већи број људи различитог узраста и интересовања. 

Манифестација носи назив “Чарапански дани” и има за 

циљ промоцију културе и традиције Крушевца, зато се 

састоји из више сегмената распоређених у три дана 

(хумор, филм и традиција). Локације одржавања су 

БИД зона која би док траје манифестација носи назив 

Чарапанска улица.  

Културни центар Крушевац улаже напоре на 

побољшању односа и сарадње са свим предшколским, 

основношколским и средњешколским установама. 

Продубљује се сарадња са свим установа града 

Крушевца, стављајући акценат пре свега на установе 

културе али, и друге јавне установе и приватна 

предузећа.  

КЦК негује сарадњу 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“, као и КУД-овима: 

„Каонички извори - Каоник“, „Трмчаре - Трмчаре“, 

„Ћуковац – Велики Шиљеговац“, Полет - Падеж“, 

„Герасим Вујић - Коњух“, „Станислав Бинички - 

Јасика“, „Вук Караџић – Жабаре, Треботин“, „Радован 

Јаковљевић Јакша – Велика Ломница“, „Миодраг 

Вучковић - Здравиње“, „Расина – Велики Купци“, 

„Чарапанка - Крвавица“, „Бистрица - Дворане“, 

„Пепељевац - Пепељевац“, „Ратко Јовановић – Бела 

Вода“, „Младост - Макрешане“, „Чарапански вез - 

Кобиље“, „Бела рада - Мешево“, „Радојкино коло – 

Глободер“. 

 

Табела 12 : Активности Културног центра Крушевац 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број реализованих програма 423 431 459 

Број посетилаца 46.414 49.956 51.250 

 

Извор : Културни центар Крушевац (2018) 

 

 

Табела 13 : Број и структура запослених у Културном центру Крушевац 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Укупан број запослених 70 69 69 

• Управљачки кадар 3 3 3 

• Администрација 9 9 9 

• Стручни кадар 11 10 10 

• Техничко особље 41 41 41 

• Помоћно особље 6 6 6 

• Број програмских радника у односу на 

укупан број запослених 

36 35 35 

 
Извор : Културни центар Крушевац (2018) 
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Табела 14 : Стручна спрема запослених у Културном центру Крушевац 

 

Степен стручне спреме 2015. 2016. 2017. 

VII 18 17 17 

VI 5 5 5 

V 1 1 1 

IV 26 26 26 

III 11 11 11 

II 1 1 1 

Осмогодишња школа 8 8 8 

Укупан број запослених 70 69 69 

 
Извор : Културни центар Крушевац (2018) 

 
 

 

Табела 15 : Полна структура запослених у Културном центру Крушевац 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Жене 37 36 36 

Мушкарци 33 33 33 

Укупан број запослених 70 69 69 

 
Извор : Културни центар Крушевац (2018) 

 

 
 

Табела 16 : Финансијско пословање Културног центра Крушевац 
 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава – приходи 68.857.384,92 70.139.532,20 75.931.888,37 

Укупна потрошња средстава - расходи 68.123.757.31 70.006.325,17 71.634.498,35 

Приходи - расходи 733.627,61 133.2017,03 4.297.390,02 

 

Извор : Културни центар Крушевац (2018) 

 

 

 

Табела 17 : Приходи и расходи Културног центра – средства из буџета града Крушевца 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средства из 

буџета града  

53.001.489,25 54.256.357,35 57.880.387,79 

Укупна потрошња средства 

из буџета града 

53.001.489,25 54.256.357,35 57.880.387,79 

 
Извор : Културни центар Крушевац 
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Табела 18 : Структура прихода Културног центра Крушевац 

 

Приход 2015. 2016. 2017. 

Укупан приход по годинама 68.857.384,92 70.139.532,20 75.931.888,37 

1. Приход од основне делатности 6.484.533,67 5.931.782,98 6.233.599,91 

2. Приход од других активности 4.190.595,56 3.996.135.84 3.582.881,51 

3. Укупна буџетска средства 53.297.501,25 55.990.874,09 61.830.387,79 
• Буџетска средства -Град Крушевац 53.001.489,25 

( 76,97%) 
54.256.357,35 

(77,35%) 
57.880.387,79 

(76,23%) 
• Буџетска средства – Министраство 

културе РС 
296.012,00 

(0,43%) 
1.734.516,74 

(2,48%) 
3.950.000,00 

(5,20%) 

4. Донације 32.150,00 25.000,00 120.000,00 

5. Средства од изнајмљивања простора 4.852.604,44 4.195.739,29 4.165.019,16 
 

Извор : Културни центар Крушевац (2018) 

  

 
 

График 1– Структура извора финансирања у % по годинама – Културни центар Крушевац 

 
На основу горе наведених података уочен је раст процента финансирања из буџетских средстава. 

Финансирање Културног центра Крушевац из буџетских средстава највише остварује из буџета града и то : у 
2015.г. са 76,97% , у 2016.г. са 77,35% и у 2017.г. са 76,23%. Такође, удео финансирања из буџета Републике има 
тренд повећања и то : у 2015.г. са 0,43%, у 2016.г. са 2,48% и у 2017.г. са 5,20%. 

 

Табела 19 : Структура расхода Културног центра Крушевац 

 

Расход 2015. 2016. 2017. 

Укупан расход по годинама 68.123.757,31 70.006.325,17 71.634.498,35 

1. Укупна средства за зараде 

запослених 

48.266.592,14 

(70,85%) 

45.726.648,33 

(65,32%) 

49.955.418,62 

(69,74%) 

2. Укупни материјални трошкови 19.857.165,17 

(29,15%) 

24.279.676,84 

(34,68%) 

21.409.079,73 

(29,89%) 

 Административни трошкови 9.187.669,43 10.418.390.23 9.250.914,76 

 Редовно одржавање установе 406.115,36 396.256.16 499.378,01 

 Обнова инвентара 13.853,47 19.571,40 65.826,65 

 Веће поправке 111.398,00   

 Књиге и публикације 80.300,00 69.600,00 79.500,00 

 Набавка компјутерске опреме 218.753,31 444.054,36 508.709,99 

 Материјални трошкови 

организације догађаја у култури  

8.184.398,50 11.472.128,78 9.718.883,62 

 Остали материјални трошкови 1.654.677,10 1.459.678,91 1.285.866,70 

3. Инвестициона улагања 0 0 0 

 
Извор : Културни центар Крушевац (2018) 
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График 2: Структура расхода у % по годинама – Културни центар Крушевац 

 

 
 

 Народна библиотека Крушевац 

 

  

 

Слика 18 - Зграда Дома синдиката у којој је смештена Народна  библиотека 

 

Народна библиотека Крушевац најстарија је 

културна институција у граду. Традиција библиотечко-

информационе делатности почиње оснивањем 

Читалишта 8. фебруара давне 1857.године. Немирна 

времена и догађаји који су уследили почетком ХХ века 

довели су до прекида рада у библиотечкој делатности 

на нивоу градa.  

У Крушевцу у периоду између два светска рата 

формиране су: 

1. Књижница трговачке омладине (1929),  

2. Јавна библиотека коју у ондашњој локалној 

периодици различито називају (Читаоница, Народна 

читаоница и народна књижница, 1930) и 

3. Библиотека Руског одсека соколског 

друштва (1937). Свакако треба поменути да је у овом 

периоду радила и Гимназијска књижница. 

Са развојем привреде града након Првог светског 

рата код грађанске класе јавила се потреба да варош 

добије јавну библиотеку. Први јавни апел да се изабере 

одбор за отварање Крушевачке Грађанске Читаонице, 

одржан 26. фебруара 1928. године, није имао успеха. 

Проблем оснивања јавне књижнице са читаоницом 

поново се актуелизује током 1930. године. Читаоница је 

1. маја 1930. године отпочела рад у сали „Малог 

Такова“, а  

затим у згради начелства и до почетка Другог светског 

рата имала је проблема са адекватним простором.  
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Књижница Крушевачке Трговачке омладине основана је почетком 1929. године и смештена у сали женске 
основне школе са циљем да код грађанства популарише књигу и читање и развије читалачке навике. Оснивачи су 
желели да развију културу читања и укажу на значај библиотеке као културне институције. Уједно су увидели и 
потребу да њихова књижница треба да буде отворена за све грађане и да сви грађани могу да је користе под 
једнаким условима. Марта 1937. године књижничари Витомир Ступљанин и Живота Костић уредили су правила 
коришћења Књижнице Крушевачке трговачке омладине, која су била штампана и налепљена на предњој 
унутрашњој корици сваке књиге.  

Управа Крушевачке трговачке омладине желела је да утиче како на појединце тако и на бројна удружења да 
донаторством помогну функционисање и обогате књижни фонд библиотеке. 

И данас у књижном фонду Народне библиотеке Крушевац, постоје књиге са печатом и Правилима 
коришћења Књижнице трговачке омладине. 

Након Другог светског рата, 1. октобра 1947. године из фронтовске библиотеке и више самосталних 
библиотечких целина, основана је Градска библиотека, која је више пута мењала локацију.  

Библиотека 1967. године добија на трајно коришћење простор у згради Дома синдиката на првом спрату. 
Народна библиотека Крушевац руководи се вредностима које савремена библиотечко-информациона 

делатност промовише: орјентисаност ка кориснику, промоција књиге и читања, промоција локалне културне 
баштине, развијање естетских осећања код корисника и усмереност ка технолошким иновацијама. 

Наша визија је – БИБЛИОТЕКА ТРЕЋЕ МЕСТО, између посла (школе) и куће. Библиотека ради на: 
стварању инспиративног окружења за креативно коришћење слободног времена, учење, дружење.  

Посебна пажња се посвећује подизању квалитета обављања делатности ради задовољења културних, 
информационих, образовних и естетских потреба становника Крушевца и на тај начин Библиотека доприноси 
квалитету живота локалне заједнице. 

Од 1994. године Народна библиотека Крушевац остварује матичне функције на подручју Расинског округа. 
У свим општинама округа (Александровац, Трстеник, Крушевац, Ћићевац, Брус и Варварин) библиотечко-
информациона делатност реализује се у оквиру функционисања библиотека као самосталних установа.  

Сетом закона из 2012. године који уређују библиотечко-информациону делатност Народној библиотеци 
Крушевац поверени су и послови заштите старе и ретке библиотечке грађе на територији Расинског округа. 

Библиотечко-информациона делатност на ниову Града обавља се у простору од 1.200 квадрата у згради 
Дома синдиката – међуспрат, први спрат и е-читаоница на трећем спрату. Књижни фонд броји 149.361 
монографских публикација. Број корисника уписаних током календарске године је 6.000. 

У Народној библиотеци Крушевац запослено је 24 лица (12 са високом спремом, од којих два магистра 
наука, 2 са вишом и 10 са средњом стручном спремом).  

Библиотека је од 2005. године пуноправна чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и корисник 
COBISS/OPAC (192 библиотеке чланице система). Активно учествује у систему узајамне каталогизације 
креирањем записа. Електронски каталог броји 63.835 записа у локалној бази. На обради библиотечко-
информационе грађе ради 7 каталогизатора са лиценцом за узајамну каталогизацију. Од 2012. године активирана 

је и аутоматизована позајмица књига. Наши каталози су 
он-лајн доступни и наши корисници могу 24/7 да 
провере, да ли Библиотека има тражени наслов и да ли је 
слободан. Међубиблиотечка позајмица, услуга коју 
Библиотека пружа корисницима од 2005. године, пружа 
могућност да се поједине монографске публикације, 
штампане после 1945. године позајме из других 
библиотека. 

Рад Библиотеке је организован кроз следеће 
службе и одељења: Служба за развој библиотечко-
информационе делатности, Служба за планирање, 
набавку и обраду библиотечко-информационе грађе и 
извора и Служба за рад са корисницима. Служба за рад 
са корисницима организована је у неколико целина: 

Позајмно одељење за одрасле са посебном целином књижевне критике, читаоницом дневне штампе и интернет 
центром, Одељење стручне књиге са читаоницом (капацитет 30 места) и Дечје одељење. 
Рад Библиотеке је организован кроз следеће службе и одељења: Служба за развој библиотечко-информационе 
делатности, Служба за планирање, набавку и обраду библиотечко-информационе грађе и извора и Служба за рад 
са корисницима. Служба за рад са корисницима организована је у неколико целина: Позајмно одељење за одрасле 
са посебном целином књижевне критике, читаоницом дневне штампе и интернет центром, Одељење стручне 
књиге са читаоницом (капацитет 30 места) и Дечје одељење. 
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Библиотека је у институционалној организацији 

формирала Завичајно одељење 1973. године и од тада 
активно ради на заштити и презентацији културне 
баштине. Послови на дигитализацију започети су 2005. 
године и  на сајту Народне библиотеке Крушевац 
www.nbks.org.rs од 2006. године може се видети део 
богатства Завичајне збирке (Дигиталне завичајне 
збирке и Дигиталне књиге). Од 2012. године у оквиру 
овог одељења је издвојен и фонд старе и ретке књиге.  

Од 2017. године уз помоћ средства из буџета 
Града, донацију Trayal корпорације и суфинансирање 
пројеката од стране Министарства културе и 
информисања РС, формиране су као нове 
организационе јединице и функционишу: 

 Е-читаоница са 18 места са рачунарима и 30 
места за индивидуални рад, 

 Центар за дигитализацију, 
 Мобилна библиотека – 8 стајалишта и преко 

500 корисника у насељима где су подручна одељења 
школа која немају школску библиотеку. 

 У оквиру библиотеке ради и књиговезница где 
се врши заштита библиотечке грађе – повезују књиге у 
брошираном издању, врши репарација оштећених 
делова књига.  

 У организационој структури институције су и:  
интернет читаоница за одрасле, електронски кутак за 
децу и посебна јединица - Кутак за младе.  

Осамдесетих година ХХ века Библиотека покреће 
издавачку делатност и од 1986. године континуирано 
издаје стручни часопис „Савремена библиотека“. 
Библиотека је 2015. и  2016. године била издавач 
године у Расинском округу.  

Изложбени простор на првом спрату и у е-
читаоници, место је где се кроз и изложене публикације, 
ситан библиотечки материјал из богатих фондова 
библиотеке, шира јавност и суграђани подсећају на 
значајне јубилеје, годишњице, рођења смрти познатих 
личности али и оних догађаја и личности, које су оставиле 
печат на локалну културну баштину. 

На Дечјем одељењу се од 1991. године одржавају 
програми који популаришу књигу, читање и 

Библиотеку под називом „Мала причаоница“. Ови 
програми и даље живе само су под утицајем 
технолошког развоја иновирани у програме под 
називом „Прочитај ми бајку“. 

Посебно треба поменути радионице декупаж, 
израда букмаркера, као и радионице из хортикултуре 
које су постале обавезни програм кутка за младе уз  
радионице енглеског језика за најмлађе. 

„Негујмо српски језик“ је манифестација која се од 
2017. реализује уз помоћ Министарства културе и 
информисања РС, Филолошког факултета Универзи-
тета у Београду и професора и ученика филолошког 
одељења крушевачке Гимназије. 

У сарадњи са Филолошким факултетом Универзи-
тета у Београду и бројним стручним и научним 
удружењима у 2017. години организован је међу-народни 
стручно-научни скуп о делу Добрице Ћосића. Намера 
организатора је да се скуп организује сваке друге године 
под радним називом „Дани Добрице Ћосића“. 

Током октобра у оквиру Дечје недеље и Месеца 
књиге, предшколци и ђаци прваци добијају бесплатне 
чланске карте Библиотеке.  У циљу пропагирања књиге и 
читања покренут је низ акција: традиционале промоције 
књига „Вечери међу књигама“ (1967), „Читалачка значка 
– тражимо најбоље читалачко одељење“ (1992) 
„Библиотека на тргу“ (2003), одлазак у Геронтолошки 
центар (2011), „Овде је некада била...“(2014), Рода фест 
(2014), „Читалиште, купалиште“ (2015) и низ других. 

Од 2016. године у оквиру Видовданских свечаности 
одржава се Видовдански фестивал књиге. У оквиру 
манифестације организује се изложба из Завичајне збирке, 
одржавају се стручна предавања која за циљ имају 
популаризацију књиге и читања, али и локалне културне 
баштине и стручни семинари за библиотекаре. 

Сва дешавања у Библиотеци могу се пратити и 
преко Facebook странице. Од стране мреже Библиотеке 
нашег окружења и Интернет клуба Љиг Народна 
библиотека Крушевац је проглашена за „Веб 
библиотеку 2017. године“. Веб страница је технички 
уређена тако да се може пратити и са мобилних уређаја. 

 
Табела 20 : Активности Народне библиотеке Крушевац 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број чланова 6.575 6.588 5.862 

Број набављених монографских публикација  7.653 5.836 6.928 

Број реализованих програма 100 100 250 
 

Извор : Народна библиотека Крушевац (2018) 
 

 

Табела 21 : Број и структура запослених у Народној библиотеци Крушевац 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Укупан број запослених 24 24 23 

 Управљачки кадар 3 3 3 

 Администрација 4 4 3 

 Стручни кадар 17 17 17 
 

Извор : Народна библиотека Крушевац (2018) 

http://www.nbks.org.rs/
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Табела 22 : Стручна спрема запослених у Народној библиотеци 

 
Степен стручне 

спреме 
2015. 2016. 2017. 

Магистратура 2 2 2 

VII 10 11 11 

VI 3 2 2 

IV 8 8 8 

III 1 1 0 
Укупан број 
запослених 

24 24 23 

 
Извор : Народна библиотека Крушевац (2018) 

 
 

Табела 23 : Полна структура запослених у Народној библиотеци 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Жене 23 22 20 

Мушкарци 1 2 3 
Укупан број 
запослених 

24 24 23 

 
Извор : Народна библиотека Крушевац (2018) 

 

 

Табела 24 : Финансијско пословање Народне библиотеке Крушевац 
 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава – приходи 30.278.506 34.036.955 30.553.572 

Укупна потрошња средстава - расходи -30.583.472 34.046.430 30.551.138 

Приходи - расходи -304.970 -9.475 2,434 
 

Извор : Народна библиотека Крушевац (2018) 

 

 
Табела 25 : Приходи и расходи Народне библиотеке Крушевац – средства из буџета града Крушевца 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава из буџета града  27.694.596 28.099.284 26.513.425 

Укупна потрошња средстава из буџета града 27.694.596 28.099.284 26.513.425 
 

Извор : Народна библиотека Крушевац (2018) 

 

 
Табела 26 : Структура прихода Народне библиотеке Крушевац 

 

Приход 2015. 2016. 2017. 

Укупан приход  

 

30.278.506 34.036.955 30.553.572 

Приход од основне делатности 1.277.510 1.339.060 1.200.310 

Укупна буџетска средства : 28.607.685 31.340.895 28.203.262 

Буџетска средства -Град Крушевац 27.694.596 

(92,18%) 

28.099.284 

(82,55%) 

26.513.425 

(86,77%) 

Буџетска средства – Министраство културе РС 913.089 

(3,15%) 

3.241.611 

(9,53%) 

1.689.837 

(8,54%) 

Донације 125.000 1.357.000 1.150.000 
 
Извор : Народна библиотека Крушевац 
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График 3 – Структура извора финансирања у % по годинама – Народна библиотека Крушевац 
 
Град Крушевац учествује у финансирању са 92,18 % од свих буџетских прихода у 2015. години, док у 2016.г. 

са 82,55% а у 2017.г. са 86,77% Из републичких средстава Народна библиотека Крушевац се финансирала са 3,15 
% у 2015. години, а у 2016. години, односно 2017. години, са 9,53 %, односно 8,54%. 

 
Табела 27 : Структура расхода Народне библиотеке Крушевац 

 

Расход 2015. 2016. 2017. 

Укупан расход по годинама 30.583.476 34.046.430 30.551.138 

1. Укупна средства за зараде запослених 22.013.471 

(71,98%) 

20.235.631 

(59,44%) 

19.375.923 

(63,42%) 

2. Укупни материјални трошкови 7.993.258 

(26,14%) 

10.698.363 

(31,42%) 

10.078.227 

(32,99%) 

 Административни трошкови 2.706.557 2.992.847 3.593.579 

 Редовно одржавање установе 75.470 358.935 266.078 

 Обнова инвентара 12.594 8.448 24.934 

 Књиге и публикације 1.335.801 913.104 1.125.175 

 Набавка компјутерске опреме 228.731 2.837.788 259.510 

 Материјални трошкови организације догађаја у култури  672.044 689.342 455.207 

 Остали материјални трошкови 409.744 581.627 919.350 

3. Инвестициона улагања 1.180.543 

(3,86%) 

2.991.762 

(8,79%) 

1.096.988 

(3,59%) 
 

Извор : Народна библиотека Крушевац (2018) 
 

 

 

 
 

График 4 - Структура расхода Народне библиотеке Крушевац 
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 Крушевачко позориште  

 

 
 

Слика 19 - Крушевачко позориште 
 
 

 
Професионално позориште у Крушевцу званично 

је основано 1946, под називом Народно позориште 
Крушевац. 

У првом периоду Народно позориште у Крушевцу 
ради на професионализацији позоришног чина и на 
академизацији театарског стила у позитивном смислу 
те речи. Репертоар је састављен од класичних домаћих 
аутора и неколико руских, совјетских драматичара.  

У другом периоду Народно позориште у Крушевцу 
изводи дела савремене европске и домаће драме, а 
посебан успех има у драматизацији Достојевског. Од 
1969. мења назив у Крушевачко позориште.  

Трећу етапу, од 1986. па све до данас, обележава 
артистичка воља за променом и узлетом. Подједнако се 
негује српска и инострана драму, као и дечија сцена. 
Крушевачко позориште је међу најактивнијим театрима 
у Србији, под чијим се покровитељством и у чијој 
продукцији одржи преко 250 програма годишње.  

Крушевачко позориште је учествовало на свим 
релевантним фестивалима у Србији и региону: 
Стеријино позорје, Нови Сад; Фестивал 
професионалних позоришта „Јоаким Вујић“; Тврђава 
театар, Смедерево; Будва – град театар, Будва, Црна 
Гора; Дани Зорана Радмиловића, Зајечар; Вршачка 
позоришна јесен, Вршац; Дани комедије, Јагодина; 
Дани Миливоја Живановића, Пожаревац ; Муцијеви 
дани, Београд; Театар фест, Добој, Република Српска – 
Босна и Херцеговина; Културно лето, Хасков, Бугарска; 

Звездариште, Београд; Дани комедије, Бјељина, 
Република Српска – Босна и Херцеговина; Фестивал 
мале сцене и монодраме, Сарајево, Босна и 
Херцеговина; Јоакимфест, Крагујевац; Борини дани, 
Врање; Фестивал дечијих позоришта, Котор, Црна 
Гора;, Југословенски позоришни фестивал, Ужице итд. 
Бројне награде са ових фестивала доказ су успешне 
репертоарске политике Крушевачког позоришта.  

Знатан број најпознатијих глумачких имена Србије 
рођено је и/или прве глумачке кораке је направило на 
сцени Крушевачког позоришта. Набројаћемо само неке: 
Љубинка Бобић, Душан Раденковић, Борислав 
Михаиловић, Миодраг Петровић Чкаља, Милан Пузић, 
Ташко Начић, Властимир Ђуза Стојиљковић, Михајло 
Бата Паскаљевић, Олгица Станисављевић, Радмила 
Савићевић, Радмила Живковић, Милија Вуковић, Војин 
Ћетковић, Сергеј и Бранислав Трифуновић, Марко 
Живић, Наташа Шолак Тапушковић итд. Осим њих, ту 
су још и Новак Новак, Власта Радовановић, Мики 
Стаменковић, Небојша Брадић и други. 

Зграда културе (Крушевачко позориште Крушевац 
део заједничког објекта на локацији Видовданска 26, 
остали власници Град Крушевац, Трајал и Културни 
центар), површина дела (Позориште) 1.328 м2 носилац 
права својине: Република Србија, Држалац: Општина 
Крушевац, Крушевац. 
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Слика 20 - Сцена Крушевачког позоришта 

 
Значајне манифестације Крушевачког позоришта: 
 
 ''Позоришни дани'' – одржавају се октобра и новембра месеца, поред набољих остварења у протеклој 

сезони са матичне сцене, гостује двадесетак најбољих позоришних представа које су премијерно изведене у 
Србији у протеклој позоришној сезони, најбољих позоришта у земљи (Београд,Ужице,Шабац, Сомбор...) 
 Фестивал представа за децу ''Крушка'' – поред представа Крушевачког позоришта, најмлађи суграђани 
и њихови родитељи у току зимског школског распуста могу да погледају око петнаест набољих остварења 
дечијих позоришта из Србије и региона, у два термина дневно, шест до осам дана у континуитету. Године 2017. 
Поред Фестивала Крушка, Позориште је организовало још један Фестивал представа за децу ''Мали Јоаким''. 
 

Табела 28 : Активности Крушевац позоришта 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број реализованих програма 298 300 298 

наших представа на нашој сцени 119 125 143 

наших представа на гостовању 43 44 45 

гостујућих представа на нашој сцени 48 55 57 

Остали програми: концерти,књижевне вечери, 

изложбе, свечане академије... 

88 76 98 

Број посетилаца 30.000 30.000 35.000 

 

Извор: Крушевачко позориште (2018) 
 

Табела 29: Број и структура запослених у Крушевачком позоришту 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Укупан број запослених 46 45 45 

 Управљачки кадар 1 1 1 

 Администрација 6 6 6 

 Стручни кадар    

 Техничко особље 14 13 13 

 Помоћно особље 5 5 5 

Број програмских радника у односу на укупан број 

запослених 

20 20 20 

 
Извор: Крушевачко позориште (2018) 

 
Крушевачко позориште има једну запослену (КРЕАТОР СЦЕНСКЕ МАСКЕ) која је добила сертификат 

Акционарског друштва ''Ђуро Салај'' – Центар за образовање, и оспособљена је за рад: make up – шминкер. 
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Табела 30: Стручна спрема запослених у Крушевачком позоришту 

 

Степен стручне спреме 2015. 2016. 2017. 

VII 17 17 17 

VI 2 2 2 

V 1 / / 

IV 12 12 12 

III 12 12 12 

Основна школа 2 2 2 

Број програмских радника  у односу 

на укупан број радника 

36 35 35 

Укупан број запослених 46 45 45 
 

Извор : Крушевачко позориште  (2018) 

 

Табела 31 : Полна структура запослених у Крушевачком позоришту 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Жене 21 21 21 

Мушкарци 25 24 24 

Укупан број 

запослених 

46 45 45 

 
Извор : Крушевачко позориште (2018) 

 
Табела 32 : Финансијско пословање Крушевачком позоришту 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава – приходи 59.324.838,00 61.290.346,00 60.360.015,00 

Укупна потрошња средстава - расходи 59.294.400 61.291.250 60.374.444 

Приходи - расходи Суфицит 30.438 Дефицит 904 Дефицит 14.429 
 

Извор : Крушевачко позориште (2018) 

 
Табела 33: Приходи и расходи Крушевачког позоришта – средства из буџета града Крушевца 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава из буџета града  50.491.864 53.063.956 54.336.272 

Укупна потрошња средстава из буџета града 50.491.864 53.063.956 54.336.272 
 

Извор: Крушевачко позориште  (2018) 
 

Табела 34 : Структура прихода Крушевачког позоришта 
 

Приход 2015. 2016. 2017. 

Укупан приход по годинама 59.324.838,00 61.290.346,00 60.360.015,00 

1. Приход од сопствених средстава 7.915.975,00 7.408.856,00 5.908.744,00 

2. Укупна буџетска средства: 
50.891.863,00 

(85,79%) 

53.631.490,00 

(87,50%) 

54.336.271,00 

(90,02%) 

 Буџетска средства - Град Крушевац 
50.491.863,00 

(85,11%) 

53.063.956,00 

(86,58%) 

54.336.271,00 

(90,02%) 

 Буџетска средства – Министраство културе РС 
400.000 

(0,68%) 

567.534 

(0,92%) 

/ 

(0,00%) 

3. Донације 
517.000 

(0,87%) 

250.000 

(0,41%) 

115.000 

(0,19%) 

 
Извор : Крушевачко позориште (2018) 
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График 5 – Структура извора финансирања у % по годинама – Крушевачко позориште 
 
 

На основу горе наведених података уочен је раст процента финансирања из буџетских средстава. 

Финансирање Крушевачког позоришта из буџетских средстава града су највећа и износе : у 2015. г. 85,11%, у 

2016. г. износе 86,58%, а у 2017. г. 90,02%, док се из републичких средстава Крушевачко позориште финансирало 

са мање од 1% у 2015. и 2016. години. Приход од сопствених средстава у 2015. г. је износио 13,34%, а у 

2016.години, односно 2017. г. износио је 12,09%, односно 9,79%. 
 
 

Табела 35: Структура расхода Крушевачког позоришта 
 

Расход 2015. 2016. 2017. 

Укупан расход по годинама 59.294.400 61.291.250 60.374.444 

1. Укупна средства за зараде запослених 39.835.803 

(67,18%) 

39.861.555 

(65,04%) 

41.804.495 

(69,24%) 

2. Укупни материјални трошкови 19.301.042 

(32,55%) 

20.571.084 

(33,56%) 

18.269.327 

(30,26%) 

 Административни трошкови 140.568 97.375 148.697 

 Редовно одржавање установе 6.972.270 7.871.994 7.625.246 

 Обнова инвентара 288.319 519.844 369.137 

 Мање поправке 320.023 261.885 194.804 

 Веће поправке    

 Књиге и публикације 80.400 82.900 85.420 
 Материјални трошкови организације 

догађаја у култури 11.451.843 11.689.467 9.799.117 

 Остали материјални трошкови 47.619 47.619 46.906 

3. Инвестициона улагања 157.555 858.611 300.622 

Улагања у зграду 100.000 116.234 118.452 

Опрема за културу / 185.092 53.330 

Уградна опрема / 481.016  

Рачунарска опрема / 76.269 28.890 

Видео надзор / / 99.950 

 

Извор : Крушевачко позориште (2018) 
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График 8 : Структура расхода у % по годинама – Крушевачко позориште 

 

 Историјски архив Крушевац 

            

 
 

Слика 21 - Зграда Историјског архива 
 
 
Историјски архив Крушевац је установа, која 

обавља делатност у области културе, у оквиру своје 
територијалне надлежности која обухвата подручје 
Расинског управног округа и бави се прикупљањем, 
сређивањем, обрадом и чувањем архивске грађе и 
регистратурског материјала. 

 
1948-1952. 
 
Национални комитет ослобођења Југославије, 

донео је Одлуку о заштити и чувању културних 
споменика и старина 20. фебруара 1945. године. Након 
пар година, 12. марта 1948. године, издата је наредба 
Савезне владе о привременом обезбеђењу архива. 
Истовремено, Министарство просвете НР Србије је 
донело одлуку о формирању Архивских средишта у 
окружним центрима у Србији.  

На предлог органа Народне власти у Крушевцу, 15. 
марта 1948. године  оснива се Архивско средиште у 

Крушевцу у надлежности Савета за просвету и културу 
града Крушевца. Имало је ингеренције на подручју града 
Крушевца и Срезова:  крушевачког, расинског, копао-
ничког, жупског, темнићског, трстеничког и ражањског. 
Радило је у просторијама крушевачке Гимназије. 

Овај период карактерише покретање првих 
активности на пољу прикупљања документације, њене 
заштите од даљег пропадања као и организовање рада 
Средишта. 

Доношење Општег Закона о Државним архивима 
1950. године, иницирало је  упућивање предлога 
Савета за просвету и културу ГНО-а, јуна 1951. 
године, Извршном Градском народном одбору о 
потреби да се оснује Државни архив у Крушевцу. 

 
1952-1955. 
 
Градска државна архива у Крушевцу почела је са 

радом јуна 1952. године. Као радна просторија 
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коришћена је канцеларија на другом спрату тадашњег 
Народног одбора градске општине Крушевац 
(данашња робна кућа „Трајал“). Децембра исте године, 
Архив се сели у просторије бивше угоститељске радње 
„Код чика Љубе“ у Хајдук Вељковој улици, а након 
пар дана премешта се у магацински простор исте 
радње. Овај простор је био ненаменски и није 
одговарао условима једне научне и културне 
интитуције. Градска државна архива је коначно, 01. 
марта 1953. године пресељена у две приземне 
просторије бивше Економске школе (Дом трговачке 
омладине). Овакав простор је омогућио оснивањe 
библиотеке при Градској државној архиви, децембра 
месеца исте године. 

Прва архивска грађа, прикупљена је на 
иницијативу Добривоја Димитријевића, (касније и 
директора Установе за музејску и историјско - 
архивску делатност) из пожара 1953. године, а 
налазила се на тавану молерске задруге „Слога“ - 
некадашње гостионице „Гледстон“. Ову грађу чинила 
је документација која се односила на Жандармеријску 
станицу, чијом каснијом обрадом је утврђено да се у 
њој налазила и документација о Жандармеријској чети. 
Данас ова документација има ознаку архивске грађе од 
изузетног значаја. 

Рад на популаризацији значаја прикупљања и 
очувања архивске грађе, били су врло интензивни. 
Дељени су плакати, објављивани чланци у локалном 
листу „Победа“ и приказивани дијапозитиви у 
биоскопима пред почетак емитовања филмова. Разна 
обавештења читана су преко разгласних станица, 
нарочито када су пијачни дани.  

Прва изложба архивске грађе организована је у 
периоду од 17.09. до 03.11.1954. године у холу 
тадашњег Дома омладине (стара зграда позоришта), 
излагањем више од 300 докумената. 

 
1956-1962. 
 
Од 01. јануара 1956. године, Градска државна 

архива је преименована у Историјски архив Крушевац. 
Територијална надлежност се није мењала. У октобру 
исте године, изабран је Савет који је прву седницу 
одржао 12. новембра 1956. године када је донео први 
Статут. 

Архив, на основу Статута, „преузима на трајно 
чување архивску грађу бивших државних и 
самоуправних надлежстава и установа, друштвених 
организација, удружења и других правних лица када из 
било којих разлога престану са радом или када после 

 
одређеног рока архивска грађа изгуби оперативну 

вредност. Преузимање се врши комисијски, уз упис у 
Књигу улазног инвентара. Архивска грађа која се 
откупљује или се добија на поклон, уводи се у посебан 
инвентар откупа и поклона. Сређивање архивске грађе 
се одвија у три фазе: 1)сређивање и систематизација 
архивске грађе, 2) обрада архивске грађе, 3) 
публиковање архивске грађе“5 

Током 1956. године велика пажња се поклањала 
обиласцима и евидентирању регистратура на терену. 

                                                                                 
5 ИАК, фонд ИАК, Статут из 1956.године, страна број 3 

Основана је картотека свих регистратура са подацима 
о оснивању и врсти документације коју поседују. 
Крајем 60-их година, отпочело се са сређивањем 
архивске грађе у великим регистратурама. Обављено је 
и прво излучивање безвредног регистратурског 
материјала 1959. године у регистратури „14. октобар“ 
Крушевац, а већ наредне, 1960. године у регистратури 
„Мерима“ Крушевац.  

У циљу популарисања Установе, сваког новембра, 
почевши од 1958. године, организована је акција 
„Недеља архива“ са пригодним изложбама. Прва од 
њих је организована у просторијама Архива, где је 
било изложено око петстотина различитих докумената, 
који обележавају борбу радничког покрета у време 
старе Југославије, као и борбу људи овога краја у 
периоду народне револуције. На овој изложби могла су 
се видети и издања књига стара преко сто година.  

Наредне, 1959. године, у новембру, постављена је 
изложба докумената поводом јубилеја КПЈ и СКОЈ-а, а 
управник Тадија Илијић је одржао и предавање о 
значају прикупљања архивске грађе за историју нашег 
краја. 

У оквиру „Недеље архива“, сваке године, уз помоћ 
сарадника и повереника одржавана су у школама 
пригодна предавања ученицима о значају прикупљања 
документације. 

 
1962-1968. 
 
Након укидања Народног одбора Среза Крушевац, 

право оснивача над Историјским архивом Крушевац 
прелази на Народни одбор Општине Крушевац, 
решењем број 01-12249/1 од 03. јула 1962. године. 

Историјски архив Крушевац је истог дана добио и 
решење број 01-16571/1 од 03. јула 1962. године о 
укидању самосталности установе и припајању у 
новоформирану Установу за музејску и историјско-
архивску делатност. Архив постаје Одељење 
централне архиве. Савет Установе је 23. новембра 
1962. године, донео одлуку о  преузимању 
Редакционог одбора за прикупљање и обраду 
докумената о развоју радничког покрета и НОБ-а, и 
прикључио га као одсек Установе при одељењу 
Архива. Решењем Среза Краљево из децембра 1964. 
године, Архиву је, као одсек, прикључено и Одељење 
за вођење архиве бившег крушевачког Среза. 

Проблеми смештаја архивске грађе и 
регистратурског материјала делимично су решени, 
септембра 1964. године, пресељењем у просторије 
Народног музеја, где је Архив добио две канцеларије и 
депо од 48 м2. 

На предлог Комисије за доделу простора, Архив је 
коначно пресељен у Дом за образовање одраслих 
(тадашњи назив за Дом синдиката) крајем новембра 
1967. године.  

Архиву је уступљен на коришћење пословни 
простор у укупној површини од 315 м2  (3 канцеларије 
и депо од 118 м2).  

Промовисањем значаја рада Архива, порастао је 
интерес за чувањем и предајом документације овој 
установи. По пресељењу у нове просторије, 1968. 
године,  створили су се повољнији услови за рад и 
преузимање веће количине архивске грађе. 
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Успостављени су контакти са суседним општинама и 
радним организацијама. 

Историјски архив Крушевац је 1966. године 
обавио прве припреме за попис и евиденцију 
документације цркава и манастира. Од 1968. године 
радило се на свеобухватнијем попису регистратура, у 
циљу организованије заштите архивске грађе и 
регистратурског материјала. Одељење обраде архивске 
грађе је радило на сређивању и заштити документације 
у оквиру Установе. Извршена је класификација фото 
документације, микрофилмова и магнетофонских 
трака. Урађен је и први Топографски показивач, као и 
Водич кроз фондове. Библиотечки фонд од 4.191 
библиотечких јединица, у овом периоду, обогаћен је са 
око 2.000 библиотечких јединица, преузетих из 
регистратура, добијених на поклон или откупљених. 
Библиотечки фонд је обрађиван по принципу МДК 
система, при чему је отворена и картотека за сваку 
библиотечку јединицу. Најстарија књига у 
библиотечком фонду је HISTORIA UNIVERSA, veteris 
acnovi testament pata VII, MDCCXXI из 1721. године, 
штампана у Венецији на латинском језику.  

Организована су предавања о значају Архива и 
улози коју има у заштити архивске грађе и 
регистратурског материјала. У овом периоду јачала је 
и сарадња са другим архивима у Србији, организоване 
су узајамне посете и приређиване изложбе на основу 
архивске грађе и библиотечког материјала Архива. 

 
1969-до данас 
 
Током 1968. године, у тражењу адекватнијег 

решења за успешније пословање и постизање бољих 
резултата установа у култури, разматрао се предлог о 
дезинтеграцији спојених установа, што би резултирало 
самосталношћу Историјског архива, Уметничке 
галерије и Народног музеја.  

Скупштина општине Крушевац је 26. децембра 
1968. године донела решење о давању сагласности на 
издвајање у посебну Установу - Историјски архив 
Крушевац. За потребе Установе, израђен је амблем 
„Архив има свој амблем који означава историјску 
прошлост града изражену кроз силуету главне куле 
Лазаревог града са свитком који симболично 
представља почетке писане речи код нас и архивску 
службу на шта упућује и тип слова употребљених на 
штамбиљу и печату.“6 

На основу одлуке Савета радне заједнице и 
Уговора закљученог између Заједнице културе 
Општине Трстеник и Историјског архива Крушевац од 
28. јануара 1972. године, отворено је одељење ИАК-а у 
Трстенику. Рад овог одељења отпочео је 15. фебруара 
1972. године. 

Пресељењем у нову зграду, 1996. године, у улици 
Мајке Југовића број 6, као и добијањем новог простора 
у пословној згради бившег ГП „Јастребца“, децембра 
2007. године, Историјски архив Крушевац, се данас 
користи површином од 1.331,58м2 савременог 
канцеларијског простора и депоа у Крушевцу, на три 
локације, и 328,20м2 у Трстенику, на две локације.  

                                                                                 
6 ИАК, фонд ИАК, Статут  од јануара 1969. године, члан 8 

Данас, у Архиву, запослено је 32 радника, од којих 
29 у Крушевцу, а 3 у Трстенику. 

Спољна служба Архива, врши надзор над радом 
регистратура из 293 насељена места у пет општина 
Расинског округа и Граду Крушевцу. Процењена 
количина документације у регистратурама је 36.010 
дужних метара. У циљу отклањања недостатака и 
недоумица у раду регистратура, спољна служба, поред 
редовних обилазака, организује и стручна предавања 
архиварима. 

Упоредо са преузимањем грађе, тече и процес 
сређивања и обраде, као један од најважнијих и 
најсложенијих стручних послова у Архиву. Од начина 
на који је грађа сређена зависи у каквом ће се поретку 
наћи, у којој ће мери бити приступачна за коришћење 
и какав ће квалитет и употребна вредност 
обавештајних средстава бити. Сређивање фондова 
обавља се уз помоћ Листа категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања као и уз поштовање 
принципа провенијенције и принципа слободне 
провенијенције. Након сређивања, прелази се на 
архивистичку обраду фондова, у циљу њихове 
потпуније заштите и приближавања корисницима за 
научне, културно-просветне, привредне, политичке и 
друге потребе. Израђују се обавештајна средства о 
фондовима и садржини грађе у њима, у која спадају: 
улазни инвентар, општи инвентар, прегледи, општи 
каталози, пописи, сумарни инвентари, регеста, 
тематски каталози, аналитички инвентари, 
појединачни спискови и пописи грађе, фондова и 
збирки.  

У депоима Архива, чува се укупно 829 фондова 
органа управе, школства, цркава и манастира, 
привредних и других организација, културних, 
социјалних и других установа, као и многобројних 
удружења са територије Расинског округа, са око 8.500 
дужних метара документације. Најстарију архивску 
грађу у депоима Архива чине фондови:  

 
 Кожетинска црква (1834-1972.),  
 Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих 

вођене у 31-ој цркви од 1837. до 1946. године  
  Начелство округа крушевачког (1839-1921.).  
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Заштита архивске грађе и регистратурског материјала, 

поред микрофилмовања, врши се и дигитализацијом, са 
којом се започело 2000-те године. Осавремењавање опреме 
за дигитализацију архивске грађе омогућено је средствима 
добијених од стране Министарства културе на основу 
пројеката Архива, 2011. године, набавком мулти-
функционалног уређаја за дигитализацију, а 2015. године 
додатном опремом за дигитализацију историјске грађе, 
документарног материјала, старих и ретких књига и  
фотографија.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Пропагандна делатност Архива се огледа у 

приређивању бројних изложби, радионица, 
симпозијуми, саветовања и научних скупова. Од прве 
изложбе архивских докумената, организоване 1954. 
године, до данас, укупно је приређена 51 изложба. 
Организацијом радионица и саветовања, подиже се 
свест о значају чувања документације. Сарадња са 
школским установама је приоритет рада сваке године, 
када се организују посете и том приликом организују 
мала едукативна предавања о Архиву као Установи и 
значају чувања документације. У оквиру прославе Дана 
ослобођења града, одржава се час историје за ученике, 
под називом „Дани историје крушевачког краја“. Од 
1980. године до данас организују се научни скупови са 
одређеном тематиком. До сада је организовано 16 
научних скупова од којих и један међународног 
карактера. 

На основу богатог културног блага у депоима 
Архива, објављују се вредне публикације. Од 1964. 
године, када је Архив почео са публицистичком 
делатношћу, објављено је више значајних издања из 
области завичајне историје и историографије. До данас 
је објављено 126 издања. 

Од 2003. године, Архив креће са самосталним 
издавањем часописа „Расински анали“, једанпут 
годишње. У њему се објављују радови из архивистике, 
историје и историографије. Привлачи велики број 
сарадника са бројних факултета и институција у земљи 
и иностранству. Радови у њему се користе и као 
додатна стручна литература на бројним факултетима. 
До сада је изашло 15 бројева. 

Учешће на Сајму књига и издаваштва Расинског 
округа, као суорганизатор, поред Културног центра и 
Народне библиотеке из Крушевца, још један је вид 
популаризације рада Установе. Сајам се одржава 
октобра месеца сваке године, почев од 2011. године. 
Архив је добитник награде за издавача године 
„Расински цвет“ у 2011. и 2017. години.  

У раду са корисницима архивске грађе, данас, 
говори се о приближно 4.000 странака на годишњем 
нивоу, преко 8.000 издатих оверених фотокопија и око 

1.500 истраживача. Упити о архивској грађи, као и 
захтеви, пристижу и преко mail-a и facebook странице.  

Архив се константно прилагођава новим 
трендовима у друштву и прераста у савремену 
Установу, спремну да изађе у сусрет сваком будућем 
захтеву. Један од започетих послова је и израда веб 
странице Архива и припреме за израду новог и 
обухватнијег Водича кроз архивску грађу. 

У протекле три године Архив је доносио Планове 
рада на основу којих је пословао у току године. 
Подношењем Извештаја о раду почетком сваке 
календарске године, могло се проценити колико је био 
успешан у извршењу свог постављеног Плана и колико 
је било одступања у односу на План. 

Освртом на структуру запослених, уочава се да је 
број стручних кадрова у Архиву благо опао у 2017. 
години у односу на 2015. годину (6%, односно за 2 
радника са високом стручном спремом). Структура 
кадрова је била задовољавајућа у протекле три године, 
али услед преузимања велике количине документације 
и повећаног броја корисника, било је  потребе за њеним 
побољшањем у виду пријема 2 радника на одређено 
време. Значајно је напоменути и подршку Установе за 
додатном едукацијом радника на семинарима и 
радионицама организованим од стране Друштва 
архивских радника Србије. 

Стање инфраструктуре и опреме се из године у 
годину побољшава. Добијени додатни простор у управној 
згради „Јастребац“, услед пријема документације из 
великих регистратура у стечају, постао је недовољан за 
смештај и проблем додатног простора за депое је поново 
актуелан. Сопственим напорима успело се да се радни 
простор осавремени и прилагоди потреби рада радника у 
адекватнијем и здравијем окружењу. Додатно ангажовање 
радника Архива условило је да постојећи простор депоа у 
најкраћем временском периоду буде преуређен и саниран, 
фондови препаковани и заштићени од пропадања. У 2017. 
су набављене архивске полице за смештај примљене 
архивске грађе, а сваке године се инвестира у обнову 
застареле и расходоване рачунарске опреме (рачунари, 
штампачи, фотокопир апарат). 
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Програмом рада Историјског архива планира се 
рад сваког одељења, унапред за годину дана. 
Подношењем Извештаја о раду прави се анализа и 
презентује јавности колико је Архив, као Установа био 
успешан у остварењу својих, планом зацртаних, 
циљева. Неретко се дешава да Архив прекорачи свој 
зацртани план услед непредвиђених и Планом 
необухваћених околности – непланирано преузимање 
регистратурског материјала (одлазак фирми у стечај 
или ликвидацију без претходне најаве или услед 
погоршања услова чувања старије документације у 
самим предузећима и установама). Такође, Програмом 
рада планира се и број регистратура које ће се обићи и 
едуковати за руковање и чување документације, врста и 
број фондова који ће се обрађивати у наредном периоду 

према приоритетима, публиковање архивске грађе, 
организовање изложби, предавања и слично. У циљу 
боље заштите архивске грађе, унапред се планира њено 
микрофилмовање, скенирање и дигитализација, као 
савремених метода заштите и чувања архивске грађе. 
Почетком 2000-те године, започело се са процесом 
дигитализације архивске грађе. Куповином савремене 
опреме 2011. и 2015. године, успело се у намери да се 
дигитализација врши у оквиру Архива, сопственим 
снагама. Такође, из године у годину се планира и 
изградња наменске зграде, за коју још увек нема 
потребних финансијских средстава и услова, као и 
набавка наменског возила, чија реализација се очекује 
до краја 2018. године.   

 

Табела 36 : Активности Историјског архива Крушевац 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број реализованих програма 8 11 7 

Број посетилаца 2994 3105 4007 

 

Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 

 

Табела 37: Број и структура запослених у Историјском архиву Крушевац (и Одељењу  Архива у Трстенику) 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Укупан број запослених 35 = /31+4/ 35 =/31+4/ 33=/29+4/ 

 Управљачки кадар 5+1* 5+1* 5+1* 

 Администрација 2 2 2 

 Стручни кадар 20+2 20+2 18+2 

 Техничко особље 2 2 2 

 Помоћно особље 2+1 2+1 2+1 

 Број програмских радника у односу на 

укупан број запослених 

26/35 26/35 24/33 

 

Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 
 
 

Напомена: Од укупно 35 извршилаца, 29 извршилаца је у Историјском архиву Крушевац, a 4 извршиоца у 
Одељењу Архива у Трстенику. У периоду од 2015.-2016. године два извршиоца су у Историјском архиву 
Крушевац била у радном односу на одређено време. 

*Управљачки кадар чине директор и руководиоци ужих организационих јединица, с тим што сви руководиоци 
организационих јединица имају положен стручни, архивистички, испит, те обављају стручне послове. 

Оба запослена која обављају послове администрације имају, такође, положен стручни, архивистички, испит. 
 
 

Табела 38 : Стручна спрема запослених у Историјском архиву Крушевац (и Одељењу  Архива у Трстенику) 
 

Степен стручне спреме 2015. 2016. 2017. 

VII 14 +1 14 +1 13 +1 

VI 4 +1 4 +1 4 +1 

V 2 2 2 

IV 9 +1 9 +1 8 +1 

III 2 2 2 

Неквалификовани радник 0+1 0+1 0+1 

Укупан број запослених 35 /31+4/ 35 /31+4/ 33 /29+4/ 
 

Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 
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Табела 39: Полна структура запослених у Историјском архиву Крушевац (и Одељењу  Архива у Трстенику) 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Жене 25 25 23 

Мушкарци 10 10 10 

Укупан број запослених 35 35 33 
 

Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 

 

 
Табела 40 : Финансијско пословање Историјског архива Крушевац 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава – приходи 32.896.000,00 34.103.000,00 35.261.000,00 

Укупна потрошња средстава - расходи 32.924.000,00 33.474.000,00 35.780.000,00 

Приходи - расходи -28.000,00 629.000,00 -519.000,00 
 

Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 

 

Табела 41 : Приходи и расходи Историјског архива Крушевац – средства из буџета града Крушевца 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава из буџета града  28.143.000,00 29.118.000,00 29.611.000,00 

Укупна потрошња средстава из буџета 

града 

28.143.000,00 29.118.000,00 29.611.000,00 

 
Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 

 
 
 

Табела 42 : Структура прихода Историјског архива Крушевац 

 

Приход 2015. 2016. 2017. 

Укупан приход по годинама 32.896.000,00 34.103.000,00 35.261.000,00 

1. Приход од сопствених средстава 1.101.000,00 

(3,35%) 

1.779.000,00 

(5,22%) 

2.525.000,00 

(7,16%) 

2. Укупна буџетска средства 31.795.000,00 32.324.000,00 32.736.000,00 

 Буџетска средства -Град Крушевац 28.143.000,00 

(85,55%) 

29.118.000,00 

(85,38%) 

29.611.000,00 

(83,98%) 

 Буџетска средства – Министраство културе 

РС 

396.000,00 

(1,20%) 

/ / 

 Општина Трстеник 2.868.000,00 2.967.000,00 3.125.000,00 

 Меморандумсске ставке за рефундацију 

расхода 

388.000,00 239.000,00 / 

 Донације / / / 
   

Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 
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График 9– Структура извора финансирања у % по годинама – Историјски архив Крушевац 
 
 
Финансирање Историјског архива Крушевац из буџетских средстава града Крушевца и општине Трстеник у 

2015.г. 2016. и 2017. години су највећа и износе преко 90%. Финансијска средства која се извајају из буџета града 

Крушевца су највећа и износе преко 85% у 2015. и 2016. години, осносно 84% у 2017. години. Евидентан је раст 

прихода од сопствених средстава. 
 

Табела 43 : Структура расхода Историјског архива Крушевац 

 

Расход 2015. 2016. 2017. 

Укупан расход по годинама 32.528.000,00 33.474.000,00 35.780.000,00 

1. Укупна средства за зараде запослених 24.346.000,00 

(79,09%) 

24.258.000,00 

(77,93%) 

24.383.000,00 

(73,94%) 

 Зараде запослених у Архиву Крушевац 21.944.000,00 21.763.000,00 21.827.000,00 

 Зараде запослених у Архиву Трстеник 2.402.000,00 2.495.000,00 2.556.000,00 

2. Накнаде у натури 562.000,00 648.000,00 871.000,00 

3. Накнада трошкова запосленима - - 30.000,00 

4. Социјална давања запосленима 685.000,00 280.000,00 398.000,00 

5. Награде запослен. 134.000,00 901.000,00 775.000,00 

6. Укупни материјални трошкови 3.672.000,00 

(19,89%) 

4.080.000,00 

(20,64%) 

5.707.000,00 

(23,72%) 

 Стални трошкови 2.475.000,00 2.942.000,00 3.593.000,00 

 Услуге по уговору 337.000,00 386.000,00 458.000,00 

 Текуће поправке 520.000,00 331.000,00 733.000,00 

 Материјал 340.000,00 421.000,00 923.000,00 

7. Трошкови путовања 120.000,00 167.000,00 161.000,00 

8. Специјализоване услуге 37.000,00 31.000,00 37.000,00 

9. Остале текуће дотације  2.641.000,00 2.632.000,00 2.446.000,00 

10. Порези и таксе - - 135.000,00 

11. Инвестициона улагања 331.000,00 

(1,02%) 

477.000,00 

(1,42%) 

837.000,00 

(2,34%) 

 Пројектно планирање - - 67.000,00 

 Административна опрема 320.000 471.000,00 269.000,00 

 Опрема за културу - - 500.000,00 

 Књиге у библиотеци 11.000,00 6.000,00 1.000,00 

 

Извор : Историјски архив Крушевац (2018) 
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График 10 : Структура расхода у % по годинама – Историјски архив Крушевац 
 

И на крају, а најважније, Историјски архив Крушевац константно покушава да са својим Оснивачем изнађе 
решење у вези адекватног простора, у којем би била смештена сва архивска грађа, као и сви запослени, и да Архив 
коначно постане једна Установа, која ће бити на једној адреси, са свим својим капацитетима. 

  
 Народни музеј Крушевац  

 

 

Слика 22 - Зграда Народног музеја 

 

Од свога оснивања, 19. децембра 1951, Народни 
музеј Крушевац остварује своју основну делатност кроз 
сакупљање, чување, заштиту и излагање покретних 
културних добара и остатака материјалне културе 
завичаја. Током деценија, стасао је у значајну установу 
културе, изграђујући угледну позицију у музејској 
мрежи Србије. Смештен у простору археолошког 
парка, крушевачки музеј представља незаобилазно 
одредиште када је реч о културној и туристичкој 
понуди града. Испрва смештен у Кући Симића, 
временом је прерастао сâм објекат, премали за 
новонастале музејске потребе. Године 1969. добијен је 
на коришћење нови простор, овога пута унутар 
комплекса Крушевачкога града. У неокласицистичком 
здању некадашње гимназије, саграђеном 1863, са 

сецесијским декоративним елементима из 1908, данас 
је смештена стална музејска поставка која сведочи о 
историјском и културном развоју и преображају 
Крушевца и околине. 

Музејски фундус садржи око двадесет и три 
хиљаде музеалија природњачког, археолошког, 
етнолошког, историјског, културно-историјског и 
ликовног карактера, чији је историјски корак дуг преко 
шест миленија – од праисторије, преко антике и 
средњег века, кроз раздобље турске превласти и обнове 
српске државности, све до средине ХХ столећа. Поред 
изложбене, музеј дужну пажњу посвећује 
истраживачкој, издавачкој, културно-просветној и 
педагошкој делатности, као и афирмацији аутентичних 
вредности завичаја. У том погледу, музеј презентује 
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богату културну баштину путем изложби, каталога, 
стручних публикација и медија. Као битан моменат у 
културно-просветном и педагошком раду, музеј 
омогућава организовањепредавања и стручних вођења 
по сталној поставци, коришћење литературе из музејске 
библиотеке, помоћ при изради стручних радова и 
могућност одвијања наставних и ваннаставних 
активности, при чему посебно треба истаћи сарадњу са 
васпитно-образовним установама на локалу. 

Стална поставка Народног музеја Крушевац 
обухвата хронолошки опсег од праисторије, преко 
антике и средњег века, кроз раздобље турске превласти 
и обнове српске државности, све до средине XX 
столећа.Организована у два нивоа репрезентативног 
музејског здања, стална поставка је распоређена на 583 
m² изложбеног простора. Одабрани експонати, као и 
сама поставка у целини сведоче о културном и 
историјском развоју крушевачког краја водећи 
посетиоце хронолошки и сликовито кроз историјска 
раздобља.У приземљу, стална поставка обухвата 
хронолошки распон од праисторије све до почетка XIX 
века. Поставка има за циљ да кроз репрезентативан 
материјал природњачке и археолошке грађе илуструје и 
приближи свакодневни живот у неолиту, бронзаном и 

гвозденом добу и античком периоду.Као тематске 
целине, представљена су три моравска града ‒ 
Крушевац, Сталаћ и Козник, с посебним акцентом на 
Крушевачки град те период владавине кнеза Лазара. На 
сликовит и језгровит начин поставка у приземљу пружа 
осврт на Косовски бој, као и период деспота Стефана 
Лазаревића.Изложбени простор на спрату сачињавају 
две целине. Прва обухвата сталну поставку, док другу 
чини Свечана сала, простор намењен реализацији 
тематских изложби како самог Народног музеја 
Крушевац, тако и других музејских установа.Целина 
посвећена сталној поставци хронолошки је наставак 
поставке у приземљу и одухвата период ХIX и XX 
столећа. Представљен је богат етнографски и 
историјски материјал који илуструје најзначајније 
сегменте развоја сеоске и урбане културе на овом 
простору, период Првог и Другог српског устанка, као 
и Првог и Другог светског рата.У последњем сегменту 
ове целине посетиоци ће бити у могућности да виде 
избор ликовних радова и документационе грађе из 
легата Милана Миловановића и Драгослава 
Васиљевића‒Фиге, који у потпуности кореспондирају 
са разноликим материјалом који одсликава међуратни 
период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 23 - Поставке Народног музеја 
 

Народни музеј Крушевац своју политику остварује 
и кроз спремност за сарадњу са установама и 
појединцима путем предавања, семинара, промоција, 
трибина, музичких приредби и сличних садржаја који 
за циљ имају како популаризовање музејских садржаја 
тако и веће учешће јавности у њиховом креирању. 
Осим централног објекта у средњовековном 
Крушевачком граду, у састав Народног музеја 
Крушевац улазе и Кућа Симића, Уметничка галерија, 
Мензулана, Уметнички атељеи и Меморијални 
комплекс Слободиште. За обилазак свих музејских 
простора у граду, посетиоцима су на располагању 
услуге стручних водича, а вођење кроз поставку 
доступно је на српском и енглеском. 

Поред објекта у комплексу средњовековног 
Крушевачког града, у којем је смештена и стална поставка, 
у саставу музеја, као програмске, односно функционалне 

јединице делују: Кућа Симића, Уметничка галерија и 
Меморијални комплекс Слободиште.  

* Музеј у Лазаревом граду, сазидан 1865, 
дозидан 1908., сада у реконструкцији, површине 1500 
м² од тога изложбени простор 760 м², депои (7) 150 м²,  

* "Кућа Симића" прва деценија 19.века, саниран 
2007/2008.год, површине 190м² + 35м² тераса + 30м² 
подрум;  

* Уметничка галерија, 30-е године 20.века,  сама 
зграда 270 м² + 140 м² дворишни делови 

* Мензулана, 19.век, реконструкција 1989.год; 
површина 270 м² од тога припада Музеју 2/3 (а 1/3 ЈП 
ПТТ Србије) и то: изложбени простор 60 м² и радни 
простори 20 м² 

* Дом Слободишта, 1978. година, 240 м², маси-
вно зидан објекат - бетон, припада Меморијалном 
комплексу Слободиште који обухвата укупно 72 ha. 

*  
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Кућа Симића - Крајем 1951, када градске власти доносе одлуку о 

оснивању музеја, одлучено је да се за те потребе адаптира Кућа Симића 

(1953), у којој су се од тада периодично смењивали различити музејски 

садржаји. Обимнији конзерваторски радови изведени су у 1977, али тек 

поновном санацијом објекта (2007–2008) Народни музеј Крушевац 

добија простор за реализацију поставке која за циљ има да одабиром 

предмета из музејских збирки прикаже део породичног живота у 

крушевачкој вароши кроз ентеријер једног грађанског дома на прелазу из 

XIX у XX век.Редовним програмским активностима, који се умногоме 

реализују у сарадњи са грађанством, Кућа Симића настоји да афирмише 

дух некадашње вароши, апострофирајући градски живот и културу на размеђу векова.Кућа Симића, здање 

јединствене културне и историјске вредности и евидентирано културно добро од великог значаја (Службени 

гласник РС 28/83), у себи обједињује музејску збирку, музејски туристичко-информациони пункт и сувенирницу. 

 

 

 
Уметничка галерија -  Отварањем прве изложбе, 27. јануара 1962, Уметничка галерија у Крушевцу отпочела је са 

радом за потребе излагања, прикупљања, чувања и проучавања значајних уметничких 

појава и тенденција у земљи, као и уметности настале на подручју града и региона. У 

тренутку оснивања, деловала је у оквиру музеја, да би након раздобља самосталног 

функционисања (1971–91) поново постала саставним делом Народног музеја Крушевац. 

Зграду, са пратећим објектима у дворишном делу, град је откупио за потребе Уметничке 

галерије (1984).Дефинисаним циљевима у периоду установљења, постављена је јасна 

концепција формирања збирке и изложбеног програма, где представљање значајних 

појава и личности, посебно уметника млађе генерације, прати издавање каталога. У 

оквиру делатности, формирана је стручна библиотека, као и документација релевантна 

за проучавање уметничких збивања којима се бави.Смештена у објекту који ужива 

статус заштићене амбијенталне целине некадашње породичне куће с почетка ХХ века, 

Уметничка галерија располаже изложбеним простором на око 140 м2 организованим у 

пет просторија, међусобно повезаним у сачуваној аутентичности распореда и 

декорације у духу сецесије. 

 

Слободиште - Меморијални комплекс Слободиште подигнут је 
на југозападном ободу града, на обронцима Багдале, где се за време 
фашистичке окупације (1941‒44) налазио логор са стратиштем за 1650 
цивила и родољуба. Највеће стрељање одиграло се 29. јуна 1943. 
године, када је окупатор, као вид одмазде, стрељао 324 лица (162 
припадника Југословенске војске у Отаџбини и 162 припадника 
партизанског покрета). На простору који је некада покривао логор, 
данас је меморијални комплекс са масовним гробницама. 

Централни споменички део припада концепту који је у периоду 
1961‒65, а по идеји Добрице Ћосића, реализовао архитекта Богдан 
Богдановић. Споменички елементи јесу Стратиште и Хумке, као и два 
амфитеатра – Долина поште, са јатом камених птица које стреме небу, 
и Долина живих, којима се приступа кроз кружну Капију Сунца. 

Суштина читавог комплекса одређена је двема сугестивним порукама: „Под овим небом, човече, усправи се“ и 
„Хлеб и слобода исто су нама“. 
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Године 1978, по пројектима архитеката Богдана 

Богдановића и Светислава Живића, саграђен је и Дом 
Слободишта, предвиђен за истраживачки рад и 
изложбене активности. 

Читав комплекс проглашен је културним добром, 
знаменитим местом од великог значаја (Службени 
гласник РС 28/83). 

Основна конотација Споменика опредељена је 
према животу и стваралаштву. Зато је поред свог 
меморијалног карактера овај спомен-комплекс 
представља деценијама уназад место дешавања многих 
културних манифестација међу којима се свакако 
издвајају Свечаности слободе (1965. до 2000.) на 
којима су изведена  бројна драмска остварења и 
концерати  уз учешће врхунских уметника. Од 2000. 
године ова активност се наставља у оквиру 
Видовданских свечаности али у знатно мањем обиму. 
Управна зграда Слободишта која је некада поседовала 
изложбени и простор за пријем званица и гостију, сада 
захтева санацију како би поново могла да прими 
посетиоце. 

 
Постојећи музејски фонд у овом тренутку 

обухвата близу 23000 предмета, разврстаних у оквиру 
четири стручна одељења, у укупно седам збирки - 
археолошкој, историјској, нумизматичкој, културно-
историјској, природњачкој, збирци ликовне и 
примењене уметности. Саставни део фондова музеја 
чине и спомен-збирке Милана Миловановића и 
Драгослава Васиљевића Фиге и легати сестара 
Михаиловић, Стевана и Станислава Биничког, док 
посебне целине чине фондови дела Младена 
Србиновића и завичајних сликара Божидара лазаревића 
Доде и Зорана Николића. 

 
Природњачка збирка Народног музеја Крушевац 

званично је оформљена 1997, али прикупљање узорака 
датира од 1952, када је приспео први поклон, отисак 
буковог листа у бигру. До званичног формирања збирке 
прикупљено је тринаест примерака, набављених, 
углавном, путем поклона. Од тада се интензивније ради 
на употпуњавању збирке теренским радом, поклоном и 
откупом.Велики утицај имале су изложбе организоване 
са сродним установама, које су подстакле како стручне 
организације, тако и појединце да поклонима или 
информацијама дају допринос и помоћ природњачком 
одељењу музеја.Најзначајнији део поклоњених збирки 
представља збирка проф. др Јованке Митровић 
Петровић са Рударско-геолошког факултета 
Универзитета у Београду, која обухвата веома важну 
палеонтолошку збирку од 15 палеонтолошких 
примерака из различитих крајева света. 

 
Археолошка збирка  - Почев од свога оснивања, 

крушевачки музеј бави се чувањем и заштитом 
покретних археолошких налаза. Збирка се формира 
првенствено захваљујући истраживањима бројних 
археолошких локалитета, као и путем поклона и 
откупа.Збирка праисторијских артефаката обухвата 
материјалне остатке из периода неолита, бронзаног и 
гвозденог доба, покривајући широк временски ход од 
краја VII миленија старе ере све до римских освајања 
ових простора.Античка археолошка збирка посебну 

пажњу посвећује изучавању завичајне прошлости 
током римске епохе. У оквиру саме збирке налазе се 
вотивни споменици, бронзане фигурине, рељефи од 
камена, теракоте и олова, фибуле, накит, оруђе, оружје, 
керамика… Интерпретација добијених налаза, у 
комбинацији са историјским изворима и теренским 
истраживањима, омогућила је креирање основне слике 
о крушевачком крају у античком периоду.До оснивања 
средњовековне археолошке збирке долази путем првих 
систематских археолошких ископавања 
средњовековног Крушевца, спроведених 1961, од 
стране Републичког завода за заштиту споменика 
културе и Археолошког института из Београда. Збирка 
је временом употпуњавана предметима сакупљаним 
приликом бројних археолошких ископавања и 
рекогносцирања терена, као и донацијама и откупима. 
Састоји се из трију целина одређених значајним 
центрима Моравске Србије ‒ Крушевцем, Сталаћем и 
Козником. Као посебне сегменте требало би издвојити 
артефакте проистекле из археолошких истраживања 
локалитета Конопљаре код Читлука и Бедема код села 
Маскара.Према стандардизованој подели, у оквиру 
збирки издвајају се три подзбирке: грнчарије, оружја и 
оруђа. 

 
Историјска збирка - Непосредно са оснивањем 

крушевачког музеја започето је и формирање 
историјске збирке која обухвата предмете почев од 
средњег века до данашњих дана.У том смислу, у 
збирци су заступљени предмети, фотографије и 
документа везани за политички, војни, привредни и 
културни живот завичаја, а с обзиром на различитост 
материјала, у оквиру историјске збирке постоји 
дванаест подзбирки и легат Станислава Биничког 
(1872‒1942), који поред личних предмета, докумената и 
фотографија, садржи оригиналне нотне записе 
композиције Марш на Дрину, као и композиција 
насталих у раздобљу 1887‒93. 

 
Етнографска збирка почиње са формирањем од 

самог оснивања музеја, када се бележи улазак у фонд 
једног од вреднијих предмета српске грађанске ношње, 
женског хаљетка евидентираног као свадбено 
либаде.Устројством одељења за етнологију (1965), 
започето је систематско проучавање традиционалне 
културе и формирање збирки у које улазе предмети са 
територије Крушевца, али и шире антропогеографске 
целине дела Темнића и Западног Поморавља, Расине, 
поткопаоничких насеља и области Александровачке 
жупе.Збирка је одражавалa све карактеристике етничке 
структуре крушевачког краја, где после ослобођења 
(1833), поред малобројног стариначког слоја, већим 
делом учествују досељеничке косовско-метохијске 
струје, измешане са млађим динарским 
досељеницима.Предмети у етнолошкој збирци сведоче 
о свакодневном животу становништва на овим 
просторима, у ближој и даљој прошлости и у 
различитим друштвеним и економским условима. 
Kласификовани су и депоновани по врсти материјала, 
да би се временом почеле формирати збирке, подзбирке 
и колекције. Етнолошка збирка, са око 6000 
евидентираних предмета, данас је разврстана на 
предмете који припадају сеоској и градској култури. 
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Збирка културне историје представља фонд грађе од 
изузетног значаја за проучавање токова историјских и 
културолошких дешавања у крушевачком крају, али и 
сведочанство о утицају Крушевца и знаменитих 
Крушевљана кроз политичко, војно и друштвено 
деловање на креирање историје модерне српске 
државе.Оформљена је 1998, а године 2011. издвојена je из 
етнолошког и припојена историјском одељењу. Збирка 
садржи око 3000 предмета и обухвата разгледнице, 
дописне карте, фотографије, архивску грађу, легат 
академика Владана Ђорђевића и предмете везане за 
културно-историјски живот Крушевца и околине.Збирка 
је већим делом музеолошки обрађена, отворена је и у 
сталном порасту путем истраживања, донација и откупа, 
према критеријуму свог значаја за документовање 
убрзаних културно-историјских процеса у самом граду. 

Збирка примењене уметности - Основ за 
формирање збирке примењене уметности чинили су 
предмети доспели у музеј као резултат археолошких 
истраживања на простору средњовековног Крушевца, а 
који су и данас њен најважнији сегмент. Збирка је 
временом обогаћивана археолошким истраживањима, 
откупом и поклоном. Бројни покретни налази из 
Крушевачког града, као и делови накита и култни 
предмети из Сталаћа, сведоче о уметничком осећању и 
техничком знању средњовековних мајстора. Поред 
оригиналних предмета, збирка обухвата и колекцију 
копија које представљају значајан документ и 
историјски извор. Систематски употпуњавана, према 
унапред утврђеном плану, она обухвата копије фресака, 
камене пластике, рукописа, као и реконструкцију 
одежде кнеза Лазара Хребељановића. 

Збирка ликовне уметности Народног музеја 
Крушевац представља целину у којој су заступљени 
аутори и правци од значаја за разумевање историјских 
и савремених токова српског ликовног стваралаштва 
ХХ века. С обзиром на комплексни карактер музеја, као 
и чињеницу да се у тренутку оснивања установе 
почетним фондовима није располагало, настајење 
збирке могуће је пратити кроз неколико етапа, почев од 
1953, када су поред слика и графика набављених 
захваљујући суграђанима – дародавцима, реализовани 
и први откупи. Током 1980, збирка је увећана за 105 
радова који су, према важећим критеријумима, 
представљали врхунска остварења појединих аутора. У 
овом периоду, у концепцијском смислу, збирка добија 
карактер заокружене целине, чије ће се обогаћивање 
надаље вршити у оквиру три јасно издвојена сегмента: 

Збирка уметничких дела насталих до 1950. године 
(са акцентом на стваралаштву завичајних уметника) 

Збирка дела ликовне уметности инспирисаних 
косовском традицијом, односно историјом српске 
средњовековне државе моравске епохе 

Збирка дела савремене ликовне уметности 
Као посебне, у највећој мери заокружене целине, у 

оквиру крушевачке ликовне збирке налазе се спомен-
збирке Милана Миловановића и Драгослава Васиље-
ића Фиге, као и легат сестара Михаиловић.Збирка 
ликовне уметности Народног музеја Крушевац обухва-
а 1161 дело. Збирка омогућава сагледавање значајних 
појава у ликовној уметности, али и указује на 
специфичности крушевачког подручја. 

У сфери научно-истраживачког рада, Народни музеј 
Крушевац је у протеклих 20 година био ангажован на 
више пројеката: Улога крушевачке области у Моравској 
Србији (у сарадњи са Византолошким институтом 
САНУ) од 1985–90; Ликовна уметност у Крушевцу у 
првој половини XXвека (са Институтом за историју 
уметности), од 1985–90; Људске жртве и материјална 
штета у крушевачком ратном округу 1941–1945 (са 
Институтом за савремену историју) од 1987, као и на 
више археолошких пројеката (Праисторијска насеља у 
доњем току Западне Мораве и Јужне Мораве; 
Конопљара, 1994–1997; и др).  

У сфери заштите непокретних културних добара, 
конкретне активности Музеја остварене су кроз: 
реконструкцију објекта Водица – Св. Тројица у Град 
Сталаћу 1999–2000; заштиту Споменика косовским 
јунацима 1989. и 2004; санацију и адаптацијау обејкта 
Кућа Симића: 1987–89. и 2006–8; реконструкцију 
Мензулане 1988–89; рестаураторске захвате на цркви 
Лазарици, екстеријер и ентеријер 1988–89, рестаурацију 
старих градских чесама 1989–91. и др. 

Зграда музеја је у периоду 2011–13.године 
реконструисана и адаптирана.Кад су археолошки 
локалитети у питању, у евиденцији Народног музеја 
Крушевац евидентирано их је преко 120 на подручју 
Расинског управног округа и Општине Ражањ. Музеј је, 
у континуитету, ангажован на њиховом рекогно-
сцирању, истраживању и заштити: у овим активностима 
остварује се непосредна сарадња, пре свега са Заводом 
за заштиту споменика културе Србије, Заводом за 
заштиту споменика културе Краљево и 
Археолошким институтом САНУ.     

У току је реализација пројекта  Археолошка 
проспекција доњег тока Мораве у сарадњи са 
Археолошким институтом САНУ и Пројекат 
рестаураторско-конзерваторских радова на западном 
бедему Крушевачког града са археолошким 
истраживањима, у сарадњи са Републичким заводом 
за заштиту споменика културе у Београду.  

Прикупљање, обрада, заштита и презентација 
музејских предмета, као и сарадња са другим музејима, 
институцијама, грађанима резултира и великим бројем 
изложби у току године. 

Уметничка галерија подстичући развој крушевачке 
уметничке сцене традиционално приређује Октобарски 
салон  на ком се излажу дела овдашњих уметника. 
Често излаже дела из властите збирке савремене 
уметности или изложбама представља актуелне појаве 
и значајне личности. Међународним пројектом 
„Препознавање“ остварује се повезивање више 
локалних уметничких сцена. 

У Кући Симића последњих годинама традицио-
ално се одржавају разне радионице као и занимљиве 
изложбе настале у директној сарадњи са посетиоцима и 
грађанима. 

Tреба поменути и Дечију међународну колонију 
„Биберче“ која се традиционално одржавала у селу 
Наупаре од 1994. године, под покровитељством Града 
Крушевца а у организацији Народног музеја. Ова 
колонија од 2011. године добија форму ликовне 
манифестације „Биберче“ у којој учествују ђаци 
крушевачких школа. 

Школа за ликовне таленте „Милан Миловановић“ 
представља форму специјалистичког образовања у 
области ликовног ставралаштва ученика средњих 
школа. Школу обезбеђује и оперативно води Музеј. 
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Табела 44 : Активности Народног музеја Крушевац 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број реализованих програма 24 36 17 

Број посетилаца oko 24.000 око 25.000 око 26.000 

 
Извор: Народни музеј Крушевац (2018) 

 
 

Табела 45 : Број и структура запослених у Народном музеју Крушевац 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Укупан број запослених 38 38 37 

 Управљачки кадар 1 1 1 

 Администрација 2 2 2 

 Стручни кадар 28 28 28 

 Техничко особље 2 2 2 

 Помоћно особље 5 5 4 

 

Извор: Народни музеј Крушевац (2018) 
 
 
 

Табела 46 : Стручна спрема запослених у Народном музеју Крушевац 
 

Степен стручне спреме 2015. 2016. 2017. 

VII 21 21 23 

V 2 2 3 

IV 12 12 9 

Осмогодишња школа 3 3 2 

Укупан број запослених 38 38 37 

 
Извор: Народни музеј Крушевац (2018) 

 

 
 

Табела 47 : Полна структура запослених у Народном музеју Крушевац 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Жене 20 20 18 

Мушкарци 18 18 19 

Укупан број запослених 38 38 37 

 

Извор: Народни музеј Крушевац (2018) 

 
 

Табела 48 : Финансијско пословање Народног музеја Крушевац 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава – приходи 44.426.000 53.695.000 51.781.000 

Укупна потрошња средстава -расходи 44.484.000 53.731.000 51.548.000 

Приходи - расходи -58.000 -36.000 +233.000 

 
Извор: Народни музеј Крушевац (2018) 
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Табела 49 : Приходи и расходи Народног музеја Крушевац– средства из буџета града Крушевца 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средства из буџета града  37.491.000 40.355.000 44.766.000 

Укупна потрошња средства из буџета града 37.491.000 40.355.000 44.766.000 

 

Извор: Народни музеј Крушевац ( 2018) 
 

 

Табела 50 : Структура прихода Народног музеја Крушевац 

 

Приход 2015. 2016. 2017. 

Укупан приход по годинама 44.426.000 53.695.000 51.781.000 

1. Приход од основне делатности 1.075.000 1.038.000 1.628.000 

2. Укупна буџетска средства 43.075.000 52.657.000 50.153.000 

Буџетска средства - Град Крушевац 37.491.000 

(84,39%) 

40.355.000 

(75,16%) 

44.766.000 

(86,45%) 
Буџетска средства – Министраство 
културе РС 

5.584.000 
(12,57%) 

12.302.000 
(22,91%) 

5.387.000 
(10,41%) 

3. Донације 276.000 

(0,62%) 

- - 

 

Извор: Народни музеј Крушевац (2018) 
 
 
 

 
 

График 11 – Структура извора финансирања у % по годинама – Народни музеј Крушевац 
 
 

Финансирање Народног музеја Крушевац из буџетских средстава града су највећа и износе у 2015. години 

84,39%, док у 2016.години, односно 2017. години износе 75,16%, односно 86,45%. Из републичких средстава 

Народни музеј Крушевац се финансира у 2015. г. са 12,57%, а у 2016. години,односно 2017. години, са 22,91%, 

односно са 10,41%. 
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Табела 51 : Структура расхода Народног музеја 
 

Расход 2015. 2016. 2017. 

Укупан расход по годинама 44.484.000 53.731.000 51.548.000 

1. Укупна средства за зараде запослених 30.778.000 

(70,25%) 

31.566.000 

(62,83%) 

33.986.000 

(72,69%) 

Остала примања запослених 

(отпремнине, јуб. награде,....) 

470.000 2.192.000 3.482.000 

2. Укупни стални трошкови 4.338.000 

(29,75%) 

5.957.000 

(36,27%) 

5.269.000 

(26,15%) 

 Трошкови путовања 298.000 451.000 478.000 

 Услуге 2.879.000 2.498.000 3.568.000 

 Текуће одржавање и поправке 39.000 43.000 461.000 

 Књиге и публикације    

 Материјал 603.000 807.000 872.000 

 Остали расходи 561.000 142.000 60.000 

3. Инвестициона улагања- зграде и 

грађевиснки објекти 

- 487.000 

(0,91%) 

598.000 

(1,16%) 

Машине и опрема 2.693.000 2.437.000 1.314.000 

Остале некретнине и опрема 571.000 885.000 580.000 

Нематеријална имовина 887.000 6.075.000 204.000 

Роба за даљу продају 367.000 191.000 676.000 
 

Извор: Народни музеј Крушевац ( 2018) 
 
 

 

 
 

График 12- Структура расхода у % по годинама – Народни музеј 
 

 

 

3.3.3.  Други актери у култури града Крушевца 

У дефинисању културолошке мапе нашег града, поред установа из области културе, значајно место 

припада и културно уметничким друштвима који директно учествују у очувању и неговању изворних и 

аутентичних културних традиција народа. Једно од значајних места у културном миљеу Града Крушевца припада 

и  Културно-уметничком друштву “14.октобар” Крушевац 
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 Културно –уметничко друштво ,, 14. октобар'' Крушевац -  
 

 
 

Слика 24 - Наступ КУД-а 14 октобар 

 
Културно–уметничко друштво ''14. oктобар'' осно-

вано је 1926. године, у тадашњој Фабрици вагона у 
Крушевцу, а данашњој Индистрији  ''14.oктобар''. 
Ансамбл ''14.октобар'' ради у Дому културе 
''14.октобар'', површине 600 квадрата. Објекат користи 
искључиво Ансамбл ''14.октобар'' и у току је поступак 
преноса објекта у власништво Ансамбла ''14. октобар''. 
Програм и рад Ансамбла КУД-а ''14.октобар'' базирани 
су на његовој основној делатности:   

 Проучавање, неговање и обрада народних 
игара, музике и песама, веома значајног дела народног 
стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа. 

 Кореографско и сценско постављање народних 
игара, уз очување њиховe изворности и етно-
кореолошких карактеристика. 

 Извођење створеног програма - народних игара, 
музике и песама - на концертима и другим јавним 
наступима. 

У 2015.години, сви делови Ансамбла ''14.октобар'' 
(I, II и III селекција играча, оркестар, солисти певачи и 
женска певачка група) одржали су укупно 320 проба. 
Прва и друга селекција играча имале су по 8 проб, а 
трећа селекција играча - оркестар и певачи солисти и 
женска певачка група по 4 пробе месечно. Одржано је и 
12 ванредних проба са солистима. 

У 2015. години одржана су 23 концерта. У 2015. 
години, први пут после више година, Ансамбл 
''14.октобар'' није имао новца да путује у иностранство 
на међународне фестивале на које су били позвани. На 
гостовању у Црној Гори одржали су два концерта – у 
Бијелом Пољу и  Берану. На позив нашег анасмбла, на 
Видовданске свечаности 2015.г.,  учествовала су и два 
српска ансамбла из Чикага (САД) - ,,Божур'' и ,,Гаврило 
Принцип''. У крушевачкој Хали спортова,  пред око 
2000 посетилаца, одржали су заједнички концерт (18. 
јуна) на коме је учествовало више од 160 играча, 
свирача и певача.  

У 2016.години, сви делови Ансамбла ''14.октобар'' 
одржали су укупно 319 проба. 2016. година била је 
јубиларна – 90 година успешног ансамбла ''14.октобар''. 
Репертоар, који се у стручним круговима сматра једним 
од најквалитетнијих у земљи, обогатили су са 4 

кореографије. Од планираних 20 концерата, одржали су 
19. Имали су врло успешно учешће, са више од 200 
чланова, у емисији ''Тако стоје ствари'' Првог програма 
РТС. Угостили су Ансамбл ''Текстилац'' из Бијелог 
Поља. У Крушевцу су одржали два заједничка 
концерта. 

У 2017. години, сви делови Ансамбла ''14.октобар'' 
одржали су укупно 315 проба и 22 концерта. Два 
изузетно значајна и успешна концерта одржана су у 
Београду: 

 Делегација НР Кине је 11.09.2017.г. посетила 
Београд. Председник Републике Србије,  Александар 
Вучић је у њихову част приредио пријем и том 
приликом је Ансамбл ''14.октобар'' из Крушевца одржао 
концерт.  

 Поводом прославе и обележавања значајног 
јубилеја Безбедоносно - Информативне Агенције 
Републике Србије, 15.октобра 2017. у Београду, 
Ансамбл је, пред више од 1000 званица одржао концерт. 
У знак захвалности Ансамбл ,, 14. Октобар'' је добио 
велико признање - Плакету Безбедоносно - 
Информативне Агенције. 

За протекле 92 године успешног рада, друшво је 
имало око 7.700 чланова, више од 6.100 концерата, 
позоришних представа, ликовних изложби, књижевних 
вечери и других уметничких програма. Ансамбл 
народних игара и песама Културно-уметничког 
друштва „14.октобар“ је најмасовнија и најквали-
тетнија секција овог Друштва, а у последње три 
деценије спада у 10-15 најбољих у нашој земљи. 
Посебно се издвајају по квалитету и вредности свог 
репертоара. Ансамбл је приказивао своје програме у 97 
градова некадашње Југославије, у многима и по више 
пута. Сви чланови Ансамбла су аматери. Највећи број 
чланова Ансамбла чине ученици и студенти. О самој 
вредности и значају ансамбла ,, 14. oктобар'' најбоље 
говоре подаци да он успешно ради већ 92 године, да су 
чланови Ансамбла  изузетне личности који се баве 
различитим професијама. Ансамбл је своје програме 
приказивао у 97 градова бивше Југославије, у многим 
градовима и по више пута. Такође, програмима су се 
представљали и у многим селима општине Крушевац.  
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Ансамбл је развио изузетну сарадњу са многим 
уметничким кућама, друштвима, ансамблима и 
уметницима, како у земљи тако и у иностранству. 
Истичу се:  

• Крушевачко позориште - у коме је ансамбл 
одржао многобројне концерте. У позоришним 
представама су играли и свирали чланови и музичари 
анасмбла. За више позоришних представа кореогра-
фију је урадио њихов уметнички руководилац; 

• Крушевачки хорови са којима су успостављали 
дугогодишњу сарадњу. Посебно се истиче сарадња са 
хором ''Бинички'' и  хором ''Свети кнез Лазар''; 

• Културно-просветна заједница Крушевац; 
• Културно-уметничка друштва: ''Бранко 

Крсмановић'' – Београд, ''Костолац'' – Костолац, 
''Абрашевић'' – Крагујевац, ''Абрашевић'' – Шабац, 
''Абрашевић'' – Краљево, ''Абрашевић'' - Чачак ''АНИП'' 
– Пожаревац,  '' Димитрије Котуровић '' – Београд, '' 
Ацо Маровић '' – Обилић,  '' Гусле '' – Кикинда, '' Његош 
'' – Цетиње, '' Оро '' – Ниш, '' Семберија '' – Бијељина, '' 
Бикавац '' – Вишеград, '' Текстилац '' – Бијело Поље, '' 
Братство '' – Травник, '' Трогир '' – Трогир, Дом културе 
Жалец; 

• Хумано друштво ''Добра нарав'' – Крушевац; 
• Српско културно удружење ''Вук Караџић '' – 

Бон (Немачка); 
• Српско културно удружење ''Карађорђевићи'' – 

Нирнберг (Немачка); 
• Српско културно удружење ''Младост'' – 

Минхен (Немачка); 
• Српска фолклорна група ''Растко'' – Лондон 

(Енглеска); 
• Фолклорни ансамбл ''Цар Лазар'' – Гмунден 

(Аустрија); 
• Фолклорне групе ''Гаврило Принцип'' и ''Божур'' 

– Чикаго (САД); 
• Културно-уметничко друштво „Младост“ – 

Темишвар (Румунија); 
• Инострани фолклорни ансамбли: ''Тихи'' и 

''Земја Лемборска'' – Пољска, ''Киндија'' и ''Панделасул'' 
– Румунија, ''Акритес Алмопијас'' – Грчка, ''Сицилиа 
Антика'' – Италија, ''Селме''– Шпанија; 

• Српска православно – црквена општина ''Свети 
Симеон Мироточиви''– Чикаго        (САД). 

• Бранко Марковић, кореограф, творац југо-
словенског уметничког фолклора; 

• Редитељи : Бата Путник, Небојша Брадић, Душан 
Јовановић, Мики Стаменковић, Спасоје Ж. Миловановић; 

• Песникиње Десанка Максимовић и Мира 
Алечковић. 

Више од 25 година у Србији се одржавала највећа 
смотра аматера под називом ''Сусрети другарства'', а 
један од три оснивача ове манифестације било је и КУД 
''14.октобар''. Сваке године, на овој манифестацији, 
учестовало је преко 150 друштава. Ликовна и 
литерарна, а посебно фолклорна секција друштва 
освајали су више пута највредније награде (прва, друга 
и трећа места). У Косовској Митровици, 1983. године, 
на такмичењу културно-уметничких друштава 
Југославије, Ансамбл ''14.октобар'' освојио је златну 
медаљу и Заставу такмичења у трајно власништво. 
Ансамбл ,, 14. октобар'' је 1987. године, у Тршићу, 
наступио на прослави ,,Два века Вука. Ансамбл 

''14.октобар'' наступио је три пута на Свечаностима 
слободе и пет пута на Видовданским свечаностима – на 
Слободишту, и у Крушевачком  позоришту. За висок 
уметнички домет добио је Плакету Слободишта. 
Ансамбл ''14.октобар'' организовао је, са великим 
успехом, четири Фестивала фолклора у граду. 
Програме најбољих ансамбала Србије пратило је више 
хиљада гледалаца у Хали спортова. На првом 
Фестивалу фолклорних ансамбала Србије, у Крагујевцу 
1982.године, у конкуренцији најбољих ансамбала 
Србије, Ансамбл ''14.октобар'' освојио друго место и 
добио Повељу Савеза аматера Србије и упућен на 
Међународни фестивал фолклора у Дижону 
(Француска). 

 Ансамбл ''14.октобар'' је до сада имао 58 успешних 
турнеја у истранству: у Португалу, Шпанији, Чешкој 
Републици, Мађарској, Турској, Сједињеним 
Америчким Државама – два пута, Енглеској – три пута, 
Бугарској – три пута, Чехословачкој – два пута, 
Француској – три пута, Италији – три пута, Румунији – 
шест пута, Швајцарској – 5 пута, Грчкој – 6 пута, 
Пољској – једанаест пута, Немачка – девет пута; 

Са великим успехом Ансамбл ''14.октобар'' 
учествовао је на 39 међународних фестивала фолклора, 
и то:  

• Француска – 4 пута: Хагенау 1977., Дижон 
1983., Монреал и Монрежо 2003. 

• Енглеска – 3 пута: Билингам и Ланкастер 1988. 
и Билингам 1997. 

• Грчка – 6 пута: Кардица 1989., Гефируди 1994., 
Аридеа 1998. и 1999., Науса 1999. и Крф 2000. 

• Румунија – 3 пута: Констанца 1995., Питешти 
1996., Констанца 1997. 

• Италија - 8 пута: Рокалумера и Агриђенто 
1998., Вико Еквензе, Кава де Тирени, Молитерно, Ноци, 
Ређо Калабрија и Агриђенто 2001. 

• Чехословачка : Виходња 1982. 
• Југославија : Београд 1982. 
• Португал : Порто 1989. 
• Шпанија – 3 пута: Понтеведра, Сарагоса и Лас 

Пресас 2000. 
• Чешка Република: Всетин 2002. 
• Мађарска: Пушпокладани 2004. 
• Турска: Афион 2008. 
• Пољска – 5 пута: Лемборк, Сиераковице 2010., 

Лемборк и Бруси 2011., Лемборк 2014. 
• Бугарска: Варна, Златни Пјасци 2017. 
 Највећи међународни успеси Ансамбла 

''14.октобар су: 
• Друго место на Интернационалном фестивалу 

фолклора у Дижону (Француска) 1983. године, у 
конкуренцији ансамбала из 40 земаља, са свих 
континената. 

• Прво  место на Интернационалном фестивалу 
фолклора у Хагенау (Француска), 1977. године. 

• Прво место на Интернационалном фестивалу 
фолклора у Пушпокладани  (Мађарска), 2004. године. 

• Веома успешнa гостовања у Сједињеним 
Америчким Државама (2006. и 2013.г.), a посебно,  
бриљантни концерти у чувеном Харис театру, у Чикагу. 

• Ансамбл ''14.октобар'' је за свој дугогодишњи и 
успешан рад, добио Златну плакету  Савеза аматера 
Србије - највише признање у овој области. 
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Табела 52 : Активности КУД ,, 14. октобар '' Крушевац 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број реализованих програма 23 19 22 

Број посетилаца 12.500 9.000 11.500 

 
Извор: КУД „ 14,,Октобар'' Крушевац 

 

 
Табела 53 : Број и структура запослених у КУД ,, 14. Октобар '' Крушевац 

 

Година 2015. 2016. 2017. 

Укупан број запослених 3 3 3 

• Управљачки кадар 1 (50% аут.хонорар) 1 (50% аут.хонорар) 1 (50% аут.хонорар) 

• Стручни кадар 3 3 3 

 

Извор: КУД „ 14,,Октобар'' Крушевац 

 

 
Табела 54 : Стручна спрема запослених у КУД ,, 14. Октобар '' Крушевац 

 

Степен стручне спреме 2015. 2016. 2017. 

IV 3 3 3 

Укупан број запослених 3 3 3 

 

Извор: КУД ,, 14,,Октобар'' Крушевац 

 

 

Табела 55 : Полна структура запослених у КУД ,, 14. Октобар '' Крушевац 
 

Година 2015. 2016. 2017. 

Жене / / / 

Мушкарци 3 3 3 

Укупан број запослених 3 3 3 

 

Извор: КУД ,, 14,,Октобар'' Крушевац 
 

 

Табела 56 : Финансијско пословање КУД ,, 14. Октобар '' Крушевац 
 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средстава – приходи 2.463.790 2.319.000 2.409.698 

Укупна потрошња средстава - расходи 2.409.110 2.161.000 2.313.170 

Приходи - расходи 54.680 158.000 96.527 

 

Извор: КУД  „ 14. Октобар'' Крушевац 

 

 

Табела 57 : Приходи и расходи КУД ,,14. Октобар '' Крушевац – средства из буџета града Крушевца 

 

Информација о буџету 2015. 2016. 2017. 

Укупан прилив средства из буџета града  2.372.850 2.319.000 2.409.698 

Укупна потрошња средства из буџета града 2.372.110 2.161.000 2.313.170 

 
Извор: КУД „14. Октобар'' Крушевац 
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Табела 58: Структура прихода КУД ,, 14. Октобар '' Крушевац 
 

Приход 2015. 2016. 2017. 

Укупан приход по годинама 2.463.790 2.319.000 2.409.698 

1. Буџетска средства - Град Крушевац 2.372.850 

(96,31%) 

2.319.000 

(100%) 

2.300.000 

(95,45%) 
2. Донације     90.940 

(3,69%) 
0,00% 

  109.698 
(4,55%) 

 

Извор: КУД ,, 14,,Октобар'' Крушевац 
 

 
 

График 13– Структура извора финансирања у % по годинама - КУД ,, 14. октобар '' Крушевац 
 

 

Табела 59 : Структура расхода КУД  “14. октобар“' 
 

Расход 2015. 2016. 2017. 

Укупан расход по годинама 2.409.110 2.161.000 2.313.170 

1. Укупна средства за зараде запослених 2.260.861 1.974.000 1.918.315 

2. Укупни материјални трошкови 148.249 187.000 394.855 

 Административни трошкови 2.061 / / 

 Редовно одржавање установе / 81.000 4.869 

 Материјални трошкови организације 

догађаја у култури  
134.274 51.000 231.142 

 Остали материјални трошкови 11.914 55.000 158.844 
 

Извор: КУД ,,14. Октобар'' Крушевац 

 

 
 

График 14- Структура расхода у % по годинама – КУД  14 октобар Крушевац 
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 МУЗИЧКА ШКОЛА ,,СТЕВАН ХРИСТИЋ“ – КРУШЕВАЦ -    

 
Музичка школа у Крушевцу основана је 1948. 

године, а почела је са радом 01.01.1949.године, огромним  
залагањем  истакнутог музичког педагога Николе 
Чоловића. На прослави јубилеја- десет година постојања, 
1958. године добија назив „Стеван Христић“ који и данас 
поносно носи и сведочи о таленту и заслугама нашег 
најистакнутијег композитора и великог човека. Данас 
МШ „Стеван Христић“ похађа 720 ученика, у свом 
саставу има Средњу музичку школу и  Основну музичку 
школу са издвојеним одељењима у Александровцу, 
Брусу, Варварину и Великом Шиљеговцу. У оквиру 
Основне музичке школе ученици се образују на следећим 
одсецима за класичну музику: клавирски, одсек 
хармоника, одсек жичаних инструмената (виолина, 
виолончело, гитара), дувачки одсек (флаута, кларинет, 

труба), одсек соло певања и српско традиционално свирање (фрула) и српско традиционално певање. 
 
 
 

У оквиру Средње музичке школе ученици се 
образују за подручје рада култура, уметност и јавно 
информисање, за образовне профиле: музички 
сарадник- теоретичар, музички извођач- класичне 
музике и дизајнер звука. О квалитету и преданости 
раду професора,наставника и ученика сведоче бројне 
награде на истакнутим такмичењима како 
републичким тако и међународним, а број награђених 
ученика се  са сваком наредном годином  повећава. У 
школској 2017/2018. години, години која претходи 
јубилеју- седамдесет година постојања и рада Музичке 
школе, ученици Музике школе освојили су преко 100  
првих, других и трећих награда  на републичким и 
међународним такмичењима, а чак 60 ученика је 
награђено „Видовданском наградом“ од стране Фонда 
за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца. Са оснивањем Средње музичке школе 1994. 
године почиње са радом женски, а потом и мешовити. 
Хор Средње Музичке школе је понос ученика и 
професора ове установе, освајао је бројна признања 
републичког и међународног ранга у земљи и 
иностранству ( Грчка, Република Чешка- Оломоуц, 
Румунија, Београд, Бијељина, Нови Пазар, Нови Сад...) 
под диригентском палицом најпре Снежане Милетић, а 
затим проф. Виолете Јовановски од 2002. до 2012. 
године, и проф. Радмиле Почанић од 2012. године. 
Редовно наступа на манифестацијама града Крушевца 
које су од општег културног и друштвеног значаја и 
тако, путем јавних наступа изграђује квалитет свог 
деловања. Програм који хор изводи је разнолик- 
духовна, световна музика, сви правци од ренесансне до 
савремених композиција данашњице. Оркестар 
хармоника СМШ „Стеван Христић“ основан је 1998. 
године под уметничким руководством професора 
Горана Арсића, освојио је бројна признања, а посебан 
је по својим бројним целовечерњим концертима. 
Критичари су оркестар хармоника Музичке школе 
оценили као нешто ново на нашој уметничкој сцени, 
као оркестар који, без претеривања, по репертоару и 
квалитету извођења заслужује велике концертне 

дворане. Музичка школа негује и развија потребу за 
културом и очувањем културног наслеђа, оспособљава 
ученике за репродуктивно креативан и музичко 
естески развој, као и за даље професионално 
школовање и бављење музиком. Има одличну сарадњу 
са Градском управом и бројним институцијама у граду 
Крушевцу, тако да  бројним јавним наступима ученика 
и професора на активан, предан и мотивисан начин 
доприноси културном и друштвеном животу града 
Крушевца. 

 
 Подаци о аматеризму у Крушевцу 
 
Аматерска друштва су често прва инстанца у 

упознавању младих са уметношћу и традиционалном 
културом, а у руралним срединама представљају 
једине активне носиоце културног живота. Аматерско 
стваралаштво представља значајан потенцијал, 
посебно када су у питању развој публике, 
партиципативност, промоција културне разноликости, 
као и народни обичаји, песме и игре. Аматеризам је 
плодно тло и за стварање врхунских уметничких 
достигнућа. 

 Према извештају Културног центра Крушевац на 
тероторији града Крушевца аматеризам у култури је 
јако добро развијен, где се као носиоци свих дешавања 
јављају активна културно уметничка друштва, која су 
део Културног центра Крушевац. Од сто једног 
насељеног места, колико има Град Крушевац, 
аматеризам у култури је препознатљив, у преко 
половини истих, који током године одржавају своје 
манифестације.  По том броју Крушевац је убедљиво 
на првом месту у овом делу Србије, а можда и шире. 
Тренутно Крушевац има активнох 20 Културно 
уметничких друштава и то:  

КУД „Бела Рада“ Мешево и Дољане; КУД „Ивица 
Јеремић Шицер“ Кукљин; КУД „Вук Караџић“ 
Жабаре, Треботин и Мала Врбница; КУД „Младост“ 
Макрешане; КУД „Цар Лазар“ Лазаревац; КУД 
„Пепељевац“ Пепељевац; КУД „Бистрица“ Дворане; 
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КУД „Полет“ Падеж; КУД „Ћуковац“ Велики 
Шиљеговац; КУД „Расина“ Велики Купци; КУД 
„Станислав Бинички“ Јасика; КУД „Каонички извори“ 
Каоник; КУД „Радомир Јаковљевић Јакша“ Велика 
Ломница; КУД „Радојкино коло“ Глободер; КУД 
„Герасим Вујић“ Коњух; КУД „Трмчаре“ Трмчаре; 
КУД „Миодраг Вучковић“ Здравиње; КУД 
„Чарапанка“ Крвавица; КУД „Ратко Јовановић“ Бела 
Вода; КУД „Чарапански вез“ Кобиље. 

Сва набројана друштва током године одржавају 
велики број значајних манифестација, као што су: 
„Падешки кладенац“, „Звездано Здравиње“, 
„Федраро“, „Беловодска Розета“ и друге. 

Манифестације културно – уметничких друштава 
су : 

 „Дани Светог Јована“, Трмчаре - Ова 
манифестација је сваке године седмог јула, и одржава 
се у код цркве Св.Јована у Трмчару, где учествују 
културно уметничка друштва са територије Града 
Крушевца.  

 „Дани конопљаре“, Читлук - Манифестација 
се одржава сваке године, другог дана Св.Тројице у 
насељеном месту Читлук, и једнодневна је, где у 
вечерњим сатима, у центру места се одржава пригодни 
културно уметнички програм, где поред КУД-ова 
наступају и познати вокални солисти. Посвећена је 
биљци, конпљи, од које се некад на обалама Мораве, 
на које се ово место наслања, правила тадашња 
гардероба. 

 „Дани Огњене Марије“, Крвавица - 
Културно спортска манифестација која траје седам 
дана, и везана је за црквени празник Огњене Марије. 
На овој манифестацији наступају позната културно 
уметничка друштва са територије нашег Града, као и 
КУД из побратимског места из Македоније. 

 „Дани Преображења“, Коморане - 
Једнодневна манифестација, која се сваке године 
одржава, 19-тог августа у порти манастира Св.Николе 
у Комарану код Коњуха. Поред наступа КУД-ова са 
територије Града Крушевца и певачких ансамбала, у 
госте долазе и друштва из Расинског округа. 

 „Ћирилица“, Треботин, Жабаре, М. Врбница - 
Манифестација се одржава сваке године 03. јула у 
Треботину „Код крушака“ на дан славе Св. Методија. 
Циљ је очување ћириличног писма и традиционланих 
обичаја овог краја. Пре подне поред спомен плоче и 
записа посвећеним Св. Методију колачар, који се бира 
сваке године, са мештанима врши обред сечења 
Славског колача, кађење и кићење Записа и спомен 
плоче. По подне се изводи пригодан обичајни програм, 
поставља се изложба калиграфских радова и старих 
експоната који су истовремено и сценографија 
програма. У програму учествује КУД из ове Месне 
заједнице, као и гости програма. 

 „Федраро“ Треботин, Жабаре, М. Врбница - 
Фестивал драмског аматеризма Расинског округа, где 
се пријављују аматерске позоришне представе. Јако 
велика и посећена манифестација, која траје неколико 
дана, која је такмичарског карактера и где најбоље 
представе по одлуци стручног жирија иду у Мало 
Црниће и Кулу, и која у свом саставу има и пратеће 
манифестације као што су Сусрети песника Србије и 
ликовна колонија. 

 „Падешки калденац'' – је међуокружна смотра 
изворног народног стваралаштва који су основали 
КУД ,, Полет'' Падеж и КПЗ општине Крушевац 1985. 
године, а одржава се у селу Падеж. Сабор има за циљ 
да сачува културну баштину села и краја кроз обичаје 
и игре, музику и песму, старе спортске дисциплине, 
стара заборављена јела. Сабор се организује првог 
викенда у септембру и траје два дана. Сабор није 
такмичарског карактера, а обавезно га прати селектор 
Савеза аматера Србије и одбора за народну уметност и 
одређује изворне групе за Републички сабор у Тополи. 
Сабор обухвата и рад ликовне колоније, изложбу 
ликовних радова насталих у претходној години рада 
колоније и друге изложбе, смотру гајдаша и гуслара, 
такмичење у припреми старинских јела, такмичење у 
старим спорт,дисциплинама ( бацање камена с рамена, 
надвалчење клипка, скок из места, бацање потковице у 
циљ итд.), саборски дефиле од центар села до 
амфитетра сабора, смотру изворних група и др. 

 „Дечије изворно народно стваралаштво“ 
Велика Ломница - манифестација се одржава од 2004-
те године у месту Велика Ломница. Смотра је 
такмичарског карактера, а две првопласиране екипе 
наступају на окружном такмичењу у Брусу. Чува од 
заборава обичаје нашег краја у извођењу деце. 

 „Ломнички ђердани “, Велика Ломница - 
Традиционална манифестација такмичење певача 
аматера, траје од 2007-е године и одржава се децембра 
месеца. Негује се изворно, народно и етно певање. 

 „Да се подсетимо“ Велика Ломница - 
Организтори ове манифестације су привремено 
одсутни чланови КУД-а и садашњи чланови као и 
Месна заједница. Омогућава сусрет чланова који су 
одсутни и подсећање на њихову младост и дружење. 
Поред домаћина сваке године долазе гостујућа 
друштва. 

 „Каоник фест“, Каоник - оджава се крајем 
јула или почетком августа месеца. Ревијалног је 
карактера и окупља квалитетна друштва из Србије и 
окружења. Фестивал се одржава један дан, са 
тенденцијом да се продужи на још неколико дана. 

 „Балканска фолклоријада“, Каоник - 
Манифестацију организује удружење грађана „Марко 
Милановић Цара“ која има за циљ, да поред дружења 
културно уметничких друштава са простора читавог 
Балкана, едукује децу у заштити у саобраћају. Траје 
један дан, ревијалног је карактера. 

 „Дани Радојке и Тинета Живковића“, 
Глободер - Манифестација посвећена великанима наше 
музике, Радојци и Тинету Живковићу, који потичу из 
овог места. Сваке године се одржава августа месеца, 
траје два дана где учешће узимају многобројна 
културно уметничка друштва, као и певачи који су 
некада сарађивали са овим врхунским уметницима, а и 
они млађи који и дан данас негују песме Радојке и 
Тинета. 

 „Вулетови дани“ Росица - Рибарска Бања – 
„Вулетови дани“ су специфично надметање певача 
аматера који наступају са изворним песмама, али 
обухвата и пратећи програм сачињен од концерата и 
наступа многих фолклорних ансамбала. Организује се 
у знак сећања на легендарног певача народних песама 
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Вукашина Вулета Јефтића, у његовом родном селу 
Росици и самој Рибарској Бањи. 

 „Звездано Здравиње“, Здравиње - 
Манифестација која сваке године траје од 08 - 28. 
августа, која у свома саставу има много пратећих 
програма, као што су: 

 Летња ликовна колонија 
 Звездано вече седме силе (дружење новинара) 
 Позоришне представе 
 Звездани котлић и Звездана препеченица 
 Наступ еминентних музичара 
 Наступ КУД'ова из целе Србије и дијаспоре 
 Звездана хармоника (такмичење хармоникаша) 
Овом великом и богатом културном 

манифестацијом, у току само једне године, 
продефилује јако велики број учесника програма. 

 „Зимска светосавска  ликовна колонија – 
Звездане зоре звезданог Здравиња“, Здравиње. Сваке 
године око Св.Саве, оджава се ова ликовна колонија, 
где најпознатији сликари Крушевачког краја узимају 
учешће, стварају уметничка дела која остају у овом 
селу. Колонија траје три дана, од 24-27.јануара. 

 ,,Дани Станислава Биничког'', Јасика - 
Тродневна манифестација, у славу Станислава 
Биничког, које се сваке године одржава у родном 
месту Јасици овог уметника. Манифестација има 
пратећу ликовну колонију, а свек године 27-ог јула на 
дан рођења Станислава Биничког одржава се 
централни програм са уметничком музиком. 

 „Бистричко коло,“ Дворане - Једна од 
најстаријих манифестација у нашем Граду, која траје 
седам дана на територији ове Месне заједнице која 
обухвата насељена места Дворане, Петина и Ловци. У 

свом саставу поред наступа бројних Културно 
уметничких друштава, има и ликовну колонију и 
изложбу насталих радова, такмичење у припреми 
гулаша, спортско вече рекреативаца, јавни час 
сликања, као и књижевне  вечери. 

 „Изложба олдтајмера“ Ђунис - 
Манифестација која је у почетку организована, као 
изложба олдтајмера старих трактора, али због великог 
интересовања, организатори су је проширили на све 
категорије старих возила. Манифестација обилује 
добрим културним садржајима, богатим музичким 
програмом, па представља спој народног духа, старих 
завичајних обичаја и актуелне иложбе старих 
аутомобила и трактора. Манифестација обухвата и 
спремање српских традиционланих јела и избор за 
најлепшу девојку. 

 „Расино заиграј“ Велики Купци - 
Фолклоријада „Расино заиграј“ се сваке године 
одржава у МЗ Велики Купци, такмичарског је 
карактера у две категорије, дечији и сениорски 
фолклор. Долази велики број КУД-ова који се друже, 
такмиче, а и да публици пруже задовољство уживања у 
нашем фолклору. Најбољи добијају пехаре и дипломе, 
као и могућност да наступају на Окружним смотрама 
фолклора. 

Када је реч о аматеризму у неким друштвима су 

стално запослена лица, која током читаве године брину 

о тим друштвима и њиховом раду, окупљају децу и све 

остале аматере за пробе по разноразним секцијама, 

чувају од заборава песме, приче и обичаје и све оно 

што чини идентитет српског бића и постојања на овим 

просторима. 

 

 

 КУД ,,Хенкел Мерима'' Крушевац 

 
КУД ,,Хенкел Мерима'' је основан је ратне 

1942. и тада је бројао петнаестак чланова који су 
приредбе одржавали у селима. Културно 
уметничко друштво наставило је са радом и 
наступима  и после Другог светског рата, јер је 
увек било ентузијаста који су желели да сачувају и 
промовишу наше народно стваралаштво, кроз игру 
и песму.Нажалост, нема сачуваних фрагмената о 
активностима друштва из овог ратног периода.  

Слика 25. Наступ КУД ,,Хенкел-Мерима, 2015. 
г. Током 76 године постојања и 36 непрекидног 
рада, ово културно уметничко друштво извело је 
на стотине концерата у земљи и иностранству.  
Културно-уметничко друштво „Хенкел Мерима“ 
традиционално, почетком школске године врши 
упис нових чланова у пионирски и омладински 
фолклорни ансамбл, као и певаче и музичаре. 
Одличну сарадњу имају са свим градским 
установама које се баве културом, другим КУД-

овима, Већем синдиката, Војском Србије, школама и предшколском установом. У свом саставу имају и пионирски 
ансамбл, који окупља предшколце и основце нижих разреда. Ту је и омладински ансамбл који броји око 40 
чланова, а активни су и ветерани. КУД ,,Хенкел Мерима“ наставља утабаним стазама професионалног и 
квалитетног рада. То поврђују гостовања на бројним фестивалима у Бугарској, Мађарској, Пољској, Норвешкој , 
Босни. Редовни су учесници и Културног лета Рибарске Бање, као и фестивала у Аранђеловцу. 
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 ХОР ,, СВЕТИ КНЕЗ ЛАЗАР'' КРУШЕВАЦ 

 
Хор ''Свети Кнез Лазар'' је основан 1991. године, по 
благослову Његовог Преосвештенства Епископа нишког 
Господина Иринеја, садашњег Патријарха Српског, а сада 
ради по благослову Епископа крушевачког Господина 
Давида. Диригент хора од самог оснивања је госпођа 
протиница Ружица Вешковац. Хор редовно учествује на 
свакој светој Литургији у Цркви Лазарици. Током свог 
дугогодишњег рада, хор је учествовао на фестивалима где 
је освајао бројне награде. Наступао је у Паризу, Прагу, 
Бечу, Будимпешти и другим градовима у  Европи и шире. 
Хор је до сада издао  четири CD-а. Гостујући диригент на 
овом диску је Катарина Божић. Она је завршила основне, 
мастер академске и специјалистичке студије дириговања 
на ФМУ у Београду у класи професора Бојана Суђића. Од 
2016. године асистент и диригент хора је и Теодора 
Вешковац, ученица СМС "Стеван Христић" у Крушевцу. 

 

 

 КАМЕРНИ МУШКИ ХОР ,, СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ'' КРУШЕВАЦ 

Камерни мушки хор ,,Станислав Бинички'' је основан крајем 1973. 
године у оквиру Друштва љубитеља старина и уметности Крушевац. 
Оснивањем хора од 20 чланова покренут је шири рад организације. Хор носи 
име познатог композитора Станислава Биничког (1872-1942.)  рођеног у селу 
Јасика крај Крушевца. За преко четири деценије постојања, кроз хор је 
прошло на десетине врсних певача и страствених заљубљеника у музику. 
Дугогодишњи уметнички руководилац хора духовне и световне музике био 
је мр Милорад Гале Радовановић. Духовна, родољубива, уметничка и 
световна музика коју хор изводи, презентована кроз 22 композиције и 
сачувана је на компаклт диску, у издању ПГП Радио телевизије Србије, под 
називом ,,У славу Крушевца''. Хор је учествовао на многим 
манифестацијама, смотрама, фестивалима, концертима, телевизијским и 
радио емисијама. Имао је и више јавних наступа у многим градовима 
Србије, али и ван ње : у Словенији (Жалец), Хрватској (Вараждин), Немачкој 
(1979.г.), Швајцарској (1979.г.), Грчкој (Крф, 1993г.; Зејтинлик и Света Гора, 
1995.г.)  и Пољској (учешће на Међународном фестивалу духовне музике у 
Хајновки, 2000.г.).  Хор је добитник многобројиних стручних и јавних 
признања и награда, како домаћих тако и међународних. 
Четрдесетогодишњи јубилеј хора је обележен издавањем монографије која је 
обухватила период од оснивања ансамбла до данашњих дана. Аутор 
Милорад Гале Радовановић, је на основу искуства и професионалних 

референци књигу конципирао у виду колажа у коме се преплићу детаљи везани за историјат хора и летопис, са 
извештајима и записницима, путописима, утисцима самих певача и казивањима знаменитих личности о хору. Сваке 
године, хор ,,Станислав Бинички'' организује Видовдански концерт у цркви Светог Ђорђа у Крушевцу.  

 
 
 ЕТНО ГРУПА ,, ЛАЗАРИЦЕ'' 
 

Етно група ,,Лазарице'' је настала 2010. год. Њен 
идејни творац је проф. музике Живка Петровић. Група 
је у почетку имала осам, али убрзо је прерасла у групу 
од преко 50 чланова и поштоваоца старе изворне 
народне музике, трудећи се да је отргну од заборава и 
представе је јавности у новом светлу. Због великог 
интересовања и жеље младих људи да се баве етно 
музиком, група је прерасла у ансамбл. ,,Лазарице" 
прикупљају записе старих песама и записе о народним 
обичајима и обредима. Осим на бројним културним, 
спортским и хуманитарним догађајима у Крушевцу и 
околини, учесници су и многих такмичења у земљи и 
иностранству. Добитници су и бројних награда и 
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признања. Победили су на XI Мајским свечаностима и 
Бијељини као и на VI и VII Етновизији у етно селу 
Латковац. Учесници су полуфиналне емисије другог 
серијала емисије ,,Шљивик''; победили су 2013. године 
на V Фестивалу изворне музике ,,Под Букуљом – крај 
извора''у Раниловцу; освајачи су 2. награде на 13. 
Мајским сусретима у Бијељини. Добитници су 
Видовданске похвале града за допринос очувању 
народне баштине.  

 
 ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ „ЛАЗАРИЦА“  
 
Фолклорни ансамбл „Лазарица“ из Крушевца је 

непрофитно аматерско Удружење играча, музичара и 
певача које има за циљ да сачува, оживи и прикаже 
српске обичаје кроз традиционални српски народни 
плес, музику и костиме, како би се подстакло очување 
српског културног наслеђа и традиције. Окупљају око 
200 чланова распоређених у 4 секције према 
индивидуалним афинитетима и интересовањима: 
фолклорну секцију, певачку групу, групу соло певача и 
оркестар народне музике. На иницијативу четворице 
оснивача ( Иван Јовановић, Иван Ивановић, Владимир 
Лукић, Иван Грујић ) и уз велики допринос и помоћ 
40-так ентузијаста, младих људи града Крушевца, 
дугогодишња идеја о формирању Фолклорног 
aнсамбла „Лазарица“ је из маште преточена у 
реалност. Прво неформално окупљање чланова 
догодило се 10.12.2010 године, да би убрзо уследила и 
званична регистрацја „Лазарице“ 07.02.2011 године. 
Упркос чињеници да је реч о младом 
непрофитабилном и самофинансирајућем ансамбу, 
који нема дугу традицију, остварили смо значајне 
успехе: бројне наступе у нашем граду, земљи и 
иностранству, ућешће у готово свим важнијим 
културним манифестацијама на локалном палну, 
гостовања на концертима културно-уметничких 
друштава наших пријатеља и колега, запажена учешћа 
на бројним националним и интернационалним 
смотрама фолклора и остварене награде на 
такмичењима културно – уметничких друштава. 
Ансамбл се састоји од: Првог извођачког ансамбла; 
Припремног ансамбла; Народног оркестра; Дечијег 
фолклорног ансамбла; Дечијег оркестра; Ансамбла 
ветерана и рекреативаца и Певачке групе. 

 
 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ОДЕЉЕЊА ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
Канцеларија за младе реализује активности кроз 

организовање различитих забавних садржаја 
намењених младима, као што су: концерти, пројекције 
документарних филмова, представе, изложбе слика и 
фотографија, радионице калиграфије, радионице 
креативног писања, радионице ,,мала школа 
филозофије'' и још многе друге активности усмерене 
ка потребама младих од 15-30 година . Све ове 
активност се планирају у оквиру Локалног акционог 
плана за младе, где су приоритетне области култура, 
слободно време и спорт. Активности се реализују 
финасирањем од стране града који препознаје значај 
улагања у младе. Сходно томе, град је обезбедио и 
простор за реализацију садржаја намењених младима - 
„Клуб за младе''. У клубу се реализују све побројане 
активности и  младима се пружа могућност да 

слободно време проведу квалитетно, кроз низ 
различитих културних садржаја које организује 
Канцеларија за младе, али и да се информишу о  
културним садржајима које нуде установе у култури. 

 Неопходно је поменути и удружење грађана 
који битно утичу на креирање и богаћење културног 
миљеа града Крушевца :  

Удружење ликовних уметника Крушевац; ,,ЛИК 
Студио'' Крушевац; Друштво српско-руског пријатељства 
,,Православље'' Удружење грађана ,,Извор'' Крушевац; 
удружење ,,Слободиште'' Крушевац; удружење 
,,Асоцијација за културу мира, толеранцију и музеј мира'' 
Крушевац; удружење ,,Перо'' Крушевац; Друштво за 
културу и туризам ''Вукашин Вуле Јевтић'' Рибаре; 
Удружење песника Србије ,,Поезија СРБ'' Крушевац; 
Удружење грађана ,,Фабрика уметности'' Крушевац; 
удружење ,,Романи де''; КК ,,Багдала'' Крушевац; 
удружење ,,Бисер'' Крушевац; удружење ,,Плаво и 
златно'' Крушевац; Друштво српско-шкотског 
пријатељства ,,ДСШП'' Крушева; Ансамбл ,,Божури 
царева града'' Крушевац; удружење сународника и 
пријатења Русије ,,Свеславица'' Крушевац; удружење 
,,Про логос'' Крушевац; уг ,,Српски витез'' Кукљин; 
Удружење ликовних ствараоца ,,Расиниус'' Крушевац; уг 
,,Змај'' Крушевац и многа друга удружења која имају 
регистрована седишта на територији града Крушевца. 
Удружења грађана која промовишу и афирмишу старе 
занате и рукотворине на територији града Крушевца су 
: "Етно Расина" Крушевац, "Домина", Крушевац и "Цар 
Лазар", Крушевац. Удружења имају за циљ промоцију 
рукотворина, очување традиционалних начина израде 
одевних предмета, сувенира и предмета за опремање 
ентеријера, као и подстицање производње рукотворина 
као перспективне, али недовољно развијене привредне 
активности. Удружења такође има за циљ да отргну од 
заборава старе занате као сто су ткање, плетење, хеклање, 
грнчарство, интарзија у дрвету, златовез, косовски вез, 
бели вез,..., исто тако удружења негују и савремене 
технике рукотворина – декупаж, цртање на стаклу, 
текстилу, израда накита новијим техникама;  

 
4. S W O T анализа 
 
SWOT анализа представља једноставан алат у 

оквиру стратегијског менаџмента који омогућава лаку 
и брзу, реалну процену тренутног положаја одређеног 
сектора у датом друштвеном – економском окружењу. 
SWOT је скраћеница од енглеских речи Strength ( снсге 
), Weaknesses ( слабости ), Opportunities ( могућности )  
и Threats ( претње ). Овај тип анализе служи за 
идентификацију субјективног доживљаја локалних 
актера о тренутном стању у локалној заједници. Снаге 
и слабости се односе на све уочене елементе на које 
сама заједница  и њени актери могу да утичу и да их 
мењају, док су могућности и претње елементи на које 
заједница не може да утиче, али може да их узме у 
обзир при дефинисању будућих активности. Зато су 
предности и слабости интерни фактори, док су 
могућности и претње екстерни фактори. Током израде 
SWOT анализе локалну заједницу треба описати 
онаквом каква јесте, а не како је замишљамо или 
желимо да буде. Суштина SWOT анализе је да се у што 
већој мери користе идентификоване предности и 
могућности из окружења, али и да препознају 
слабости, као претње из окружења и да се на њих 
реагује. 
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- Добра програмска орјентација, богати 

књижевни и архивски фондови  

-  Образован и стручно оспособљен 

кадар 

- Афирмација друштвених вредности и 

промовисање квалитетних културних 

садржаја 

- Задовољни корисници услуга 

- Богато културно-историјско наслеђе 

- Неговање традиције и богато 

савремено стваралаштво 

- Сарадња са локалним, регионалним и 

националним мадијима и присуство 

на друштвеним мрежама као начину 

комуникације 

- Недостатак просторних услова и 

дотрајалост објеката у култури 

- Недостатак и дотрајалост 

техничке опреме 

- Недовољно финансирање 

установа у култури 

- Недовољна заинтересованост 

грађана за културу 

- Недовољна повезаност установа у 

култури са образовним 

установама 

- Недовољна повезаност и сарадња 

са привредним субјектима 

- Недостатак законске регулативе у 

области спонзорства и 

донаторства 
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- Повећање финансијских средстава из 

буџета града, иностраних фондова и 

буџета РС  

- Изградња нових и проширење 

постојећих постора 

- Интезивнија сарадња са установама  

културе,  другим установама у земљи 

и  партнерима иностранству 

- Формирање установе –Центар за 

неговање народне традиције ,,14. 

октобар'' - Крушевац 

- Недостатак сензибилитета за 

програме културе 

- Реституција 

- Недостатак простора 

- Нерацинално планирање 

слободног времена младих 

- Недостатак надлежности локалне 

самоуправе у погледу заштите 

непокретних културних добара 

- Неразвијен концепт друштвено 

одговорног пословања 
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5. ДЕФИНИСАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА  
    КУЛТУРЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
Основни циљ доношења Плана развоја Града 

Крушевца, огледа се у креирању предуслова за 
дефинисање и спровођење јасне културне политике и 
развојне путање. Утврђивањем одређених критеријума 
потребно је створити локални културни идентитет и 
створити јасну слику о култури града Крушевца. 

Такође, овај документ нуди основу за креирање 
услова за рад установа културе, али и свих оних 
чиниоца друштва који се њоме баве, као и реализацију 
квалитетних културних програма.   

Из таквих настојања, дефинисане су мисија и 
визија и принципи Плана развоја културе Града 
Крушевца за период 2018-2023 године. 

Културна политика Града Крушевца мора бити 
јасно дефинисана кроз поштовање основних 
принципа, потреба и вредности:  

- Унапређење материјалних и људских 
капацитета у установама културе на територији  града 
Крушевца;  

- Стварање квалитетних услова за рад и 
стваралаштво свих актера у друштву;  

- Формирање алтернативне културне сцене и 
постављање нових културних образаца;  

- Подстицање стваралачког талента и 
интелектуалне отворености нарочито међу младима; - 
Афирмација аматерског стваралаштва;  

- Подизање квалитета културних програма 
дефинисањем приоритета; 

- Препознавање културног наслеђа као развојног 
ресурса – обезбедити основ за коришћење културног 
наслеђа као ресурса привредног развоја Града  

- Придобијање подршке јавности – подизање 
свести грађана о значају културног наслеђа, које их 
повезује са њиховим окружењем и историјом и помаже 
у преносу система вредности кроз генерације,  

- Подстицање презентације и интерпретације 
која доприноси разумевању културних вредности 
наслеђа код грађана, посебно деце и младих у Граду,  

- Унапређење међуинституционалне сарадње 
свих институција културе у Граду,  

- Успостављање међуресорне сарадње на 
релацији привреда-култура-туризам у циљу 
заједничког дефинисања приоритета.  

- Међународна сарадња и размена;  
- Економска валораизација културних добара и 

активности - културни туризам;  
- Толерантност – пуно поштовање родне,верске 

и националне равноправности;   
- Перманентна валоризација остварених 

резултата;   
 

5.1. Визија  
 
Култура је једна врста националне дужности, која 

никада није довољна сама по себи, већ је једна веза са 
заједницом са задатком и мисијом да је поведе у 
будућност. 

Град Крушевац је 2023 године, град који има 
развијене, препознатљиве програмски повезане и 
усклађене установе културе. Крушевац је град који 
омогућава промовисање културних вредности 
заједнице заинтересованим суграђанима уз довољну 
материјалну подршку и разумевање доносиоца одлука. 

 
5.2. Мисија 
 
Обезбедити услове у области културе који ће 

допринети заштити постојећих и унапређењу нових 
ресурса, као и промовисати културне понуде доступне 
свима и пружити првилегију свима да слободно 
уживају најдубљим мисаоним и креативним умећем у 
функцији слободне  и складне равнотеже духа коју 
називамо – лепота 

На културним радницима и уметницима је да 
мењају, иновирају, анализирају и буду покретачи, увек 
свесни моћи својих утицаја на дешавања, као и на 
узроке и последице културног наслеђа које се гради на 
прошлости, садашњости и будућности. И када 
помислимо да су уметничка дела уништена – она живе. 

 
5.3. Стратешки приоритети и циљеви развоја 
 
Базирано на постављеним приниципима и на 

идентификованим потребама, издвајају се и основна 
стратешка опредељења Града у погледу културног 
развитка из којих ће бити генерисани програми и 
пројекти.   

Општим циљевима поставља се оквир за решења 
за идентификоване проблеме које у будућности треба 
решити.  

Анализом стања установа у култури, а у складу са 
визијом развоја културе града Крушевца у оквиру овог 
стратешког документа дефинисани су следећи општи 
циљеви као основ и окосница развоја културе града 
Крушевца:  

1. Унапређење ресурса у култури града 
Крушевца; 

2. Развој културних потреба и равноправно 
учешће грађана у културном животу; 

3. Неговање српског језика и ћирилице; 
4. Заштита културног наслеђа и подршка развоју 

савременог стваралаштва. 
Самим тим дошло се до закључка да је неопходно 

предузимати адекватне активности у циљу решавања 
важних питања из области културе на локалном нивоу. 
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Општи циљ 1. Унапређење ресурса у култури града Крушевца 
 
 
За унапређење рада јавних установа културе, планирано је унапређење просторно-техничких и људских 

капацитета у циљу унапређења културне понуде града Крушевца.  

У оквиру овог општег циља, у табели испод су наведени планирани циљеви и активности. 
 

 
 

Посебни циљеви 

 

Активности 

 

 

1.1. Изградња и 

унапређење просторних 

капацитета установа 

културе 

 

 

 Обезбеђивање услова за проширење простора Народне библиотеке или 

изградња новог простора; 

 Адаптација позајмног и завичајног одељења Народне библиотеке; 

 Проширење простора или изградња наменске зграде Архива; 

 Реконструкција поткровља и дворишта «Уметничке галерије» Народног музеја 

 Адаптација градских запуштених објеката и простора за потребе културе; 

 Адаптација и доградња биоскопа «Крушевац» 

 Формирање листе приоритета капиталних инфраструктуралних инвестиција; 

 Комплетна реконструкција зграде Уметничког атељеа Народног музеја у 

улици Мајке Југовића 

 Реконструкција зграде бившег „Дома војске“ у концертну дворану 

 Реконстркција зграде бившег „Института за крмно биље“ 

 

 

1.2. Унапређење 

техничких капацитета 

установа културе 

 

 Унапређење ИТ опреме; 

 Набавка наменског возила за : Историјски архив, Културни центар и Народни 

музеј; 

 Опремање депоа Архива; 

 Набавка тонске и светлосне опреме у Крушевачком позоришту; 

 Набавка мобилне тонске и светлосне опреме за релизацију програма 

Културног центра; 

 Набвка градске бине са тонском и светлосном опремом. 

 

 

1.3. Унапређење људских 

ресурса установа културе 

 

 Повећање броја стручних кадрова; 

 Континуирана стручна едукација запослених; 

 Обука запослених у култури у области менаџмента у култури; 

 Континуирано праћење стања људских ресурса у установама културе 

 Формирање савета за културу као радно тело Скупштине града Крушевца. 

 
 

 
 
 

Општи циљ 2. Развој културних потреба и равноправно учешће грађанау културном животу 
 
Планирано унапређење развоја културних потреба и равноправно учешће грађана у културном животу града 

Крушевца, спровешће се кроз низ активности које ће допринети да се квалитетним услугама унапреди ефикасност 

културног система града Крушевца. Побољшање културног живота људи могуће је само кроз развијање 

квалитетне и доступне понуде културних садржаја.  
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У оквиру овог општег циља, у табели испод су наведени планирани циљеви и активности. 
 
 

 

Посебни циљеви 

 

Активности 

 

 

2.1. Подстицање и развој  

       културних потреба 

 

 

 Набавка нових и актуелних наслова књига; 

 Програмско повезивање установа културе; 

 Заједничко наступање установа културе на сајмовима туризма; 

 Израда заједничке публикације туристичке организације и 

установа културе; 

 Организовање изложби, презентација и научних скупова; 

 Унапређење сарадње установа културе са образовним 

институцијама; 

 Успостављање сарадње са установама културе у земљи и 

иностранству; 

 Укључивање волонтера у културни живот и реализацију програма; 

 Подстицање друштвено одговорног пословања; 

 Истраживање потреба грађана за новим културним садржајима; 

 Развој нових и иновативних услога и производа установа културе; 

 Радионице 3-Д штампе Народне библиотеке; 

 Оснивање градског оркестра; 

 Оснивање градског хора. 

 

 

2.2. Равноправно учешће  

       грађана у културном  

       животу 

 

   Повећање броја корисника мобилне библиотеке на сеоском  

     подручју; 

 Организовање уметничких радионица на сеоском подручју; 

 Сарадња установа и удружења грађана у култури са установама за 

незбринуту децу и осталим субјектима посвећеним осетљивим 

групама. 

 

 

2.3. Јачање улоге медија у  

       развоју културних  

       потреба 

 

 

    Континуирано промовисање културне баштине и медијима; 

 Израда документарних филмова о културном стваралашту. 

 

 

2.4. Развој потреба код  

      деце и младих за  

      учешће у креирању  

      културних садржаја 

 

    Подизање свести деце о значају културне баштине; 

 Увођење иновативних метода едукације младих о значају културне 

баштине 

 Успостављање сарадње са ученичким и студентским парламентима 

у области културе; 

 Подрашка реализацији јавних дебата, дискусија и расправа са 

младима о темама из области бриге о културном наслеђу; 

 Повезивање субјеката у областима културе, образовања, науке и 

социјалне политике. 
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Општи циљ 3. Неговање српског језика и ћирилице 
 
 

Језичка култура у јавном простору, као и заступљеност ћирилице као историјског писма српског народа је 
од изузетног значаја за очување његовог идетитета. 

 
У оквиру овог општег циља, у табели испод су наведени планирани циљеви и активности. 

 

Посебни циљеви Активности 

 

3.1. Афирмисање  

       српског језика и  

       српске ћирилице у  

       јавној употреби 

 

 Подстицање пројеката удружења грађана заснованих на неговању 

српског језика и ћирилице; 

 Подстицање програма установа културе који промовишу неговање 

српског језика и ћирилице. 

 

 

Општи циљ 4. Заштита културног наслеђа и подршка развоју савременог ставаралаштва 

 
Заштита и очување културне баштине је битна компонента овог стратешког документа и зато је неопходно 

спровести адекватне активности које се односе на континуирану бригу о културном наслеђу. Такође, неопходна је 
и подршка развоју и унапређењу савременог ставралаштва. 

 
 

У оквиру овог општег циља, у табели испод су наведени планирани циљеви и активности. 

 

Посебни циљеви 

 

Активности 

 

 

4.1. Континуирана  

       брига о културном 

       наслеђу 

 

 Обележавање 630 година Косовског боја и 115 година од откривања 

 Споменика косовским јунацима; 

 Израда монографаија везаних за културно историјско наслеђе; 

 Дигитализација завичајне збирке; 

 Оснивање Центра за неговање народне традиције  

“14.октобар”Крушевац; 

 Оснивање Завода за заштиту споменика културе у Крушевцу; 

 Континуирана брија о непокретном културном наслеђу; 

 Израда скулптура које представљају Косовски бој у малом формату. 

 

 

4.2. Подршка развоју и 

       унапређењу   

       савременог  

       стваралаштва 

 

 Увођење програма и пројеката из области савременог стваралаштва; 

 Организовање јавних дискусија о потреби подршке савременом 

ставаралаштву. 
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6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И 
ЕВАЛУАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

Имплементација, односно реализација Акционог 
Плана развоја културе града Крушевца за период 2018-
2023 године је сврха читавог процеса стратешког 
планирања и зато захтева повезивање планираних 
активности из Акционог плана са годишњим 
буџетским планирањем локалне самоуправе. За 
управљање процесом имплементације Плана развоја 
културе одговорно је Градско веће. Међутим, за 
оперативни рад, неопходно је формирати Тим за 
имплементацију Акционог плана, као и именовати 
његове чланове и дефинисати њихова задужења. Тим 
за имплементацију Плана ће за свој рад бити 
одговоран Градском већу.  

Основна сврха овог стратешког документа је да 
његова имплеменатација доведе до промене, односно 
до  унапређења културног живота у локалној 
заједници. Посебан задатак је да се утврди да ли је 
током имплементације промена стварно и настала. 
Сврха мониторинга и еваулације се пре свега односи 
на њихову директну везу са управљањем процесом 
имплементације стратегије, која треба да буде 
заснована на резултатима. Тим за имплементацију ће 
на основу планске комуникације, достављене 
документације и евалуационих упитника, добити тачне 
и правовремене информације. На основу тих 
информација Тим за имплементацију ће једном 
годишње подносити извештај Градском већу. Циљ 
извештавања је правовремено интервенисање у случају 
неопходности предузимања одређених мера, како би се 
Акциони план Плана развоја културе града Крушевца 
што успешније реализовао. 

 
 

Табела: План реализације Стратешког плана развоја културе Града Крушевца 2018-2023. 

Период 
Активности пре 

почетка периода 
Активности на крају периода 

2019. Израда 

једногодишњег 

оперативног 

програма 2019. 

- Извештај о имплементацији једногодишњег оперативног 

програма за 2019. годину 

- Ажурирање индикатора – статус имплементације 

Стратешког плана  

2020. Израда 

једногодишњег 

оперативног 

програма 2020. 

- Извештај о имплементацији једногодишњег оперативног 

програма за 2020. годину 

- Ажурирање индикатора – статус имплементације 

Стратешког плана  

2021. - Ревизија 

стратешког 

документа  

- Израда 

једногодишњег 

оперативног 

програма 2021. 

- Извештај о имплементацији једногодишњег оперативног 

програма за 2021. годину 

- Ажурирање индикатора – статус имплементације 

Стратешког плана  

- Урађена ревизија стратешког документа  

 

2022. Израда 

једногодишњег 

оперативног 

програма 2022. 

- Извештај о имплементацији једногодишњег оперативног 

програма за 2022. годину 

- Ажурирање индикатора – статус имплементације 

Стратешког плана  

2023. Израда финалног 

извештаја о 

реализацији 

Стратешког плана 

развоја културе 

Града Крушевца  

2018-2023.   

- Финални извештај о реализацији Стратешког плана ‒  

- Покретање поступка за израду новог стратешког документа 
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7. ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ 
    РАСПРАВИ  
 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 

2018-2023. године 
 

Јавна расправа Нацрта Плана развоја културе 
Града Крушевац одржана је кроз отворени састанак 
Комисије и представника града са удружењима 
грађана из области културе, дана 27.11.2018. године, у 
12 сати, у просторијама Расинског управног округа. 
Јавној презентацији присуствовала је заменик 
градоначелника Града Крушевца Весна Лазаревић, 
чланови Комисије за израду Плана развоја културе 
града: Момир Драгићевић, градски већник, др Јелена 
Милановић, проф. Пољопривредног факултета у 
Крушевцу, Ненад Соколовић, директор Историјског 
архива Крушевац, Виолета Капларевић, директор 
Културног центра Крушевац, Горан Васић, директор 
Народног музеја Крушевац, Драган Николић, 
уметнички руководилац КУД ,,14.октобар“ Крушевац, 
Љубиша Бата Ђидић, књижевник из Крушевца, 
Мирјана Златановић, представник Школске управе 
Крушевац, Александар Тодоровић, директор Музичке 
школе ,,Стеван Христић'' у Крушевцу, представници 
удружења „Еколина“, ,,Лазарице“, ,,Поезија СРБ'', 
фолклорни ансамбл ,,Лазарица'', ,,Етно Расина'', као и 
саветник у Одељењу за друштвене делатности Гордана 
Мирановић. Заменик градоначелника Весна Лазаревић 
је предложила да се у предлог Акционог плана унесу и 
следеће активности: адаптација и доградња биоскопа 
„Крушевац“, реконструкција бившег ,,Дома војске“ у 
концертну дворану, као и реконструкција зграде 
бившег ,,Института за крмно биље“ Крушевац. 
Предлози заменика градоначелника града Крушевца 
Весне Лазаревић су једногласно прихваћени са 
образложењем да План развоја културе Града 
Крушевца треба да садржи активности које треба да 
допринесу унапређењу културе на локалном нивоу. 

Нацрт Плана је био доступан грађанима на сајту 
града www.krusevac.rs у периоду од 03.12 -10.12.2018 
године и грађани су у овом периоду били у прилици да 
се упознају са Нацртом Плана и доставе своје 
предлоге, примедбе и коментаре. 

У току трајања јавне расправе, осим позитивних 
коментара, није било предлога и примедби на нацрт акта. 

 

Бр. 380 

Датум: 11.12.2018.                  Комисија за израду Плана 

К р у ш е в а ц                                   развоја културе 

 Момир Драгићевић, с.р. 

    
 
 
 
 
 
 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ 
 

1.  УНАПРЕЂЕЊЕ РЕСУРСА У КУЛТУРИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
У оквиру наведеног општег циља дефинисани су 

следећи посебни циљеви: 
1.1. Изградња и унапређење просторних капаци-

тета установа културе, 
1.2. Унапређење техничких капацитета установа 

културе, 
1.3. Унапређење људских ресурса установа културе. 
 
2.  РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ ПОТРЕБА И 

РАВНОПРАВНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 

КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ 
 
У оквиру наведеног општег циља дефинисани су 

следећи посебни циљеви: 
2.1. Подстицање и развој културних потреба, 
2.2. Равноправно и организовано учешће грађана у 

културном животу, 
2.3. Јачање улоге медија у развоју културних 

потреба, 
2.4. Развој потреба код деце и младих за учешће у 

креирању културних садржаја 
 
3. НЕГОВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

ЋИРИЛИЦЕ 
 
У оквиру наведеног општег циља дефинисан је 

следећи посебан циљ: 
3.1. Афирмисање српског језика и ћирилице у 

јавној употреби. 
 
4.  ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ САВРЕМЕНОГ 
СТВАРАЛАШТВА 

 
У оквиру наведеног општег циља дефинисани су 

следећи посебни циљеви: 
4.1. Континуирана брига о културном наслеђу. 
4.2. Подршка развоју и унапређењу савременог 

стваралаштва. 
 
5.  ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
Праћење и извештавање је неопходно како би се 

успешно реализовале активности предвиђене Планом 
развоја културе града Крушевца за период 2018-2023 
године koje подразумева: 

- активности на прикупљању података за по-
требе праћења индикатора и  

- активности на праћењу реализације годишњих 
акционих планова. 

Комисија за имплементацију Плана развоја 
културе града Крушевцаза период од 2018-2023 године 
сачиниће извештај о имплементацији овог документа  
једном годишње исти упутити Градском већу града 
Крушевца на разматрање и усвајање.  
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8. АКЦИОНИ ПЛАН развоја културе града крушевца 

 

1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ РЕСУРСА У КУЛТУРИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ : ИЗГРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА УСТАНОВА  КУЛТУРЕ 

 

Рок 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Активност 1.1.1. Обезбеђивање услова за проширење простора Народне библиотеке или изградњa новог простора 

2019-2023. Обезбеђен простор Број простора/објекат 

Одлука, решење, 

Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу“, 

Народна библиотека, изабрани 

извођачи радова 

Активност 1.1.2. Адаптација позајмног и завичајног одељења Народне библиотеке 

2019-2023. Адаптирани простори Број адаптираних одељења 
Извештај о 

примопредаји 
Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу“, 

Народна библиотека, изабрани 

извођачи радова 

Активност 1.1.3. Проширење простора или изградња наменске зграде Архива 

2019-2023. Обезбеђен простор Број простора/објекат 

Одлука, решење, 

Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу“, 

Историјски архив, изабрани 

извођачи радова 

Активност 1.1.4. Реконструкција поткровља и дворишта «Уметничке галерије» Народног музеја 

2019-2023. Комплетно реконструисана зграда Унапређен простор 
Извештај о 

примопредаји 
Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу“, 

Народни музеј, изабрани извођачи 

радова 

Активност 1.1.5. Адаптација и доградња биоскопа «Крушевац» 

2019-2023. Адаптиран и дограђен простор Број простора 
Извештај о 

примопредаји 
Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу“, 

Културни центар, изабрани извођачи 

радова 

Активност 1.1.6. Адаптација градских запуштених објеката и простора за потребе културе 

2019-2023. Адаптирани простори/ објекти Број адаптираних објеката 
Извештај о 

примопредаји 
Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу“, 

Установе културе, изабрани 

извођачи радова 

Активност 1.1.7. Формирање листе приоритета капиталних инфраструктурних инвестиција 

2019-2023. Унапређена инфраструктура Број реализованих пројеката Извештај Град Крушевац Установе културе 

Активност 1.1.8. Комплетна реконструкција зграде Уметничког атељеа Народног музеја у улуци Мајке Југовића 

2019-2023. Комплетно реконструисана зграда Унапређен простор Народног музеја 
Извештај о 

примопредаји 
Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу“, 

Народни музеј, изабрани извођачи 

радова 
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Активност 1.1.9. Реконструкција зграде бившег „Дома војске“ у концертну дворану 

2019-2023 Комплетно реконструисана зграда Унапређен простор 
Извештај о 

примопредаји 
Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу, 

изабрани извођачи радова 

Активност 1.1.10. Реконстркција зграде бившег „Института за крмно биље“ 

2019-2023 Комплетно реконструисана зграда Унапређен простор 
Извештај о 

примопредаји 
Град Крушевац 

ЈП за урбанизам и изградњу 

изабрани извођачи радова 

1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА УСТАНОВА  КУЛТУРЕ 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Активност 1.2.1.Унапређење ИТ опреме  

2019-2023. Унапређена опрема 
Број установа са унапређеном ИТ 

опремом 

Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац, 

 
Установе културе 

Активност 1.2.2. Набавка наменског возила за : Историјски архив, Културни центар и Народни музеј 

2019-2023. Набављена возила Унапређен рад Установа на терену 
Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац, општине 

Расинског округа 

Историјски архив 

Културни центар 

Народни музеј 

Активност 1.2.3. Опремање депоа Архива 

2019-2023. Опремљен депо Број полица и ормана 
Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац, општине 

Расинског округа 
Историјски архив 

Активност 1.2.4. Набавка тонске и светлосне опреме у Крушевачком позоришту 

2019-2023. Набављена опрема Унапређени услови рада 
Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац. Крушевачко 

позориште 
Крушевачко позориште 

Активност 1.2.5. Набавка мобилне тонске и светлосне опреме за реализацију програма Културног центра 

2019-2023. Набављена опрема Унапређени услови рада 
Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац 

Културни центар 
Културни центар 

Активност 1.2.6. Набавка градске бине са тонском и светлосном опремом 

2019-2023. Набављена бина са опремом 
Унапређен квалитет програмских 

активности 

Извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац 

 
Установе културе 

1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА УСТАНОВА  КУЛТУРЕ 

Рок 

 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Активност 1.3.1. Повећање броја стручних кадрова 

2019-2023. Повећана стручност кадрова Број стручних кадрова 

 

Сертификат о 

стручном 

усавршавању 

Град Крушевац Установе културе 
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Активност 1.3.2. Контирнуирана стручна едукација запослених  

2019-2023. Спроведена едукација Број семинара, радионица/полазника 
Сертификат о стручном 

усавршавању 
Град Крушевац Установе културе 

Активност 1.3.3.Обука запослених у култури у области менаџмента у култури 

2019-2023. Спроведена обука Број обучених радника 
Сертификат о 

завршеној обуци 
Град Крушевац Установе културе 

Активност 1.3.4. Континуирано праћење стања људских ресурса у установама културе 

2019-2023. Утврђено стање у области људских ресурса Израђена анализа стања Извештај 

Народна библиотека Србије, 

Архив Србије, Установе 

културе 

Установе културе 

Активност 1.3.5.Формирање Савета за културу као радно тело Скупштине града Крушевца 

2019. Формиран Савет Број седница савета 
Решење о формирању 

Савета 
Скупштина града 

Представници институција 

именованих у радно тело 

2. ОПШТИ ЦИЉ: РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ ПОТРЕБА И РАВНОПРАВНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ 

2.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: ПОДСТИЦАЊЕ И РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ ПОТРЕБА 

Рок 

 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Активност 2.1.1. Набавка нових и актуелних наслова књига 

Континуирано Набављени нови наслови Број нових наслова 

Увођење у каталог, 

извештај о 

примопредаји 

Град Крушевац, Министарство 

културе и информисања 

(МКИ) 

Народна библиотека 

Активност 2.1.2. Програмско повезивање установа културе  

2019-2023. Заједнички програми Број установа/програма 
Извештај о 

заједничком програму 

Програмски савети установа 

културе 
Установе културе 

Активност 2.1.3. Заједничко наступање установа културе на сајмовима туризма 

2019-2023. Заједнички наступ 
Број заједничких наступа на 

сајмовима туризма 
Извештај 

Установе културе, Туристичка 

организација Крушевца 

Установе културе, Туристичка 

организација Крушевца 

Активност 2.1.4. Израда заједничке публикације туристичке организације и установа културе 

2019-2023. Израђена заједничка публикација Број издатих публикација Извештај 
Установе културе, Туристичка 

организација Крушевца 

Установе културе, Туристичка 

организација Крушевца 

Активност 2.1.5.Организовање изложби, презентација и научних скупова  

2019-2023. 
Организоване изложбе, презентације  и 

скупови 
Број реализованих активности Извештај Град Крушевац Установе и организације у култури 

Активност 2.1.6. Унапређење сарадње установа  културе са образовним институцијама 

2019-2023. Унапређена сарадња Број заједничких активности Извештај Град Крушевац  

Установе и организације у култури и 

образовању, Центар за стручно 

усавршавање 
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Активност 2.1.7. Успостављање сарадње са установмаа културе у земљи и иностранству 

2019-2023. Успостављена сарадња Број заједничких пројеката Извештај 
Град Крушевац, установе 

културе 
Установе и организације у култури 

Активност 2.1.8. Укључивање волонтера у културни живот и реализацију програма 

2019-2023. Активно ушчешће грађана 
Број установа које ангажују 

волонтере/број волонтера 
Извештај Установе културе 

Канцеларија за младе, установе и 

организације у култури 

Активност 2.1.9. Подстицање друштвено одговорног пословања 

2019-2023. 
Сунфинансирани културни програми и 

пројеки 

Број суфинасираних програма и 

пројеката 
Уговор о донацији Установе културе 

Домаћа и страна правна и физичка 

лица 

Активност 2.1.10. Истраживање потреба грађана за новим културним садржајима 

2019-2023. Спроведено истраживање Број анкетираних грађана 
Извештај о 

истраживању 
Град Крушевац, Установе културе, удружења грађана 

Активност 2.1.11. Развој нових и иновативних услуга и производа установа културе 

2019-2023. Уведене нове услуге и производи Број нових услуга и корисника Извештај Град Крушевац Установе културе, удружења грађана 

Активност 2.1.12. Радионице 3-Д штампе Народне библиотеке 

2019-2023. Спроведене радионице Број радионица Извештај Народна билиотека Народна билиотека 

Активност 2.1.13. Оснивање градског оркестра  

2019-2023. Основан градски оркестар Унапређена културна потреба Одлука, решење Град Крушевац 
Културни центар, Музичка школа 

«Стеван Христић» 

Активност 2.1.14. Оснивање градског хора 

2019-2023. Основан градски хор Унапређена културна потреба Одлука, решење Град Крушевац 
Културни центар, Музичка школа 

«Стеван Христић» 

2.2. ПОСЕБАН  ЦИЉ: РАВНОПРАВНО И ОРГАНИЗОВАНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ  

Рок 
Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција 
Институције које 

учествују 

Активност 2.2.1.Повећање броја корисника мобилне библиотеке на сеоском подручју 

2019-2023. Повећан број  корисника Број корисника Извештај Народна билиотека Народна билиотека 

Активност 2.2.2. Организовање уметничких радионица на сеоском подручју 

2019-2023. Организоване радионице Број радионица/села Извештај Установе културе Установе културе 

Активност 2.2.3. Сарадња установа и удружења грађана у култури са установама за незбринуту децу и осталим субјектима посвећеним осетљивим групама.  

2019-2023. 
Већа доступност културних садржаја 

припадницима осетљивих група 
Број заједничких пројеката Извештај Установе културе 

Установе и организације у  култури 

и социјалној заштити 

2.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЕДИЈА У РАЗВОЈУ КУЛТУРНИХ ПОТРЕБА 

Рок 
Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција 
Институције које 

учествују 

Активност 2.3.1. Континуирано промовисање културне баштине у медијима 

2019-2023. Промовисана културна баштина 
Број емисија, прес клипига, 

штампаних медија, online портала 
Извештај Установе културе 

Установе културе, електонски и 
штампани медији, друштвене мреже, 
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платформе 

Активност 2.3.2. Израда документарних филмова о културном стваралаштву 

2019-2023. Израђени документарни филмови Број документарних филмова Извештај Град Крушевац 
Правна и физичка лица која се баве 

продукцијом 

2.4. ПОСЕБАН ЦИЉ:РАЗВОЈ ПОТРЕБА КОД ДЕЦЕ И МЛАДИХ ЗА УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА 

 

Рок 

 
Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Активност 2.4.1. Подизање свести деце о значају културне баштине 

2019-2023. Повећана свест деце о значају културе 

Број радионица, округлих столова и 

емисија намењених деци у области 

културе 

Извештај 
Установе културе, васпитно-

образовне установе 

Установе културе, васпитно-

образовне установе 

Активност 2.4.2. Увођење иновативних метода едукације младих о значају културне баштине 

2019-2023. Уведене нове методе 
Број иновативних метода/број 

едукованих 
Извештај 

Установе културе, васпитно-

образовне установе 

Установе културе, васпитно-

образовне установе, канцеларија за 

младе, Центар за стручно 

усавршавање 

Активност 2.4.3. Успостављање сарадње са ученичким и студентским парламентима у области културе 

2019-2023. Успостављена сарадња Број активности/пројеката Извештај 
Установе културе, васпитно-

образовне установе 

Установе културе, васпитно-

образовне установе, канцеларија за 

младе, високо-школске установе 

Активност 2.4.4. Подршка реализацији јавних дебата, дискусија и расправа са младима о темама из области бриге о културном наслеђу 

2019-2023. Одржане дебате, дискусије и расправе Број дебата, дискусија, расправа Извештај 
Установе и организације 

културе и образовања 

Установе и организације културе и 

образовања, медији, друштвене 

мреже 

Активност 2.4.5. Повезивање субјеката у областима културе, образовања, науке и социјалне политике 

2019-2023. 

Формиран међуресорни тим за креирање, 

спровођење и праћење културних програма и 

активности за децу и младе 

Број програма и активности за децу и 

младе 
Извештај 

Установе и организације 

културе, образовања, науке и 

социјалне заштите 

Установе и организације културе, 

образовања, науке и социјалне 

заштите 

3. ОПШТИ ЦИЉ: НЕГОВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЋИРИЛИЦЕ 

3.1. ПОСЕБАН ЦИЉ:АФИРМИСАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И  ЋИРИЛИЦЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ 

Рок 
Очекивани 

резултат 
Индикатор Извори верификације 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Активност 3.1.1. Подстицање пројеката ОЦД заснованих на неговању српског језика и ћирилице 

2019-2023. Реализовани пројекти Број пројеката Извештај Град Крушевац Организације културе и образовања 
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Активност 3.1.2. Подстицање програма установа културе који промовишу неговање српског језика и ћирилице 

2019-2023. Реализовани програми Број реализованих програма Извештај Град Крушевац Установе културе и образовања 

4. ОПШТИ ЦИЉ: ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ПОДРШКА РАЗВОЈУ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА 

4.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: КОНТИНУИРАНА БРИГА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ 

Рок Очекиван ирезултат Индикатор Извори верификације 
Одговорна 

институција 
Институције које 

учествују 

Активност 4.1.1. Обележавање 630 година  Косовског боја и 115 година од откривања Споменика косовским јунацима 

2019. Одржане манифестације - свечаности Број програма и учесника Извештај Град Крушевац Установе културе,  

Активност 4.1.2. Израда монографија везаних за културно историјско наслађе 

2019-2023. Израђене монографије Број израђених монографија Извештај Град Крушевац 
Историјски архив, Народна 
библиотека, Народни музеј 

Активност 4.1.3. Дигитализација завичајне збирке 

2019-2023. Дигитализоване збирке Број дигитализованих збирки Извештај Град Крушевац 
Историјски архив, Народна 
библиотека, Народни музеј 

Активност 4.1.5. Оснивање Центра за неговање народне традиције «14 октобар» Крушевац 

2019-2023. Основан Центар Унапређен рад КУД-а „14 октобар“ Акт надлежног органа Град Крушевац КУД»14 октобар» 

Активност 4.1.6. Оснивање Завода за заштиту споменика културе у Крушевцу 

2019-2023. Основан Завод 
Унапређена брига о културном 

наслеђу 
Акт надлежног органа 

Град Крушевац и општине 
Расинског округа, МКИ 

Град Крушевац и општине 
Расинског округа, МКИ 

Активност 4.1.7. Континуирана брига о непокретном културном наслеђу 

2019-2023. Очувано непокретно  кулктурно наслђе Број непокретних културних добара Извештај 
Град Крушевац 
Народни музеј 

Град Крушевац, Народни музеј, 
домаћи и страни донатори, 
удружења грађана 

Активност 4.1.8. Израда скулптура које  представљају Косовски бој  у малом формату  

2019-2023. Израђене скулптуре Број израђених скулптура Извештај 
Град Крушевац, 
Народни музеј 

Град Крушевац, Народни музеј, 
домаћи и страни донатори, 
удружења грађана 

4.2. ПОСЕБАН ЦИЉ : ПОДРШКА РАЗВОЈУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА 

Рок Очекиван ирезултат Индикатор Извори верификације 
Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Активност 4.2.1. Увођење програма и пројеката из области савременог стваралаштва 

2019-2023. Осмишљени програми и пројекти Број програма Извештај 
Град Крушевац, Установе 

културе 
Установе и организације културе 

Активност 4.2.2. Организовање јавних дискусија о потреби и начину подршке савременом стваралаштву 

2019-2023. 
Организовани тематски јавни скупови и 

трибине 

Број трибина, јавних скупова и 

предавања 
Извештај 

Град Крушевац, Установе 

културе 
Установе и организације културе 

 
 
 

 



                                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16             26.12.2018.               267 

  
491 
На основу члана 15. Закона о јавном здрављу ("Сл. 

гласник  Републике Србије", број 15/16) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца бр. 
8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2018-2025. ГОДИНA 
 

I  - Усваја се План јавног здравља  града Крушевца  
за период 2018-2025. година. 

 
II - Ову Одлуку са Планом објавити у "Службеном 

листу града Крушевца". 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-454/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 

*   *   * 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уводна реч Градоначелника 
 
Здравље је највреднији ресурс сваког појединца, 

породице, друштва, нације и најсигурнија инвестиција за 
будућност. 

Јавно здравље подстиче одговорност државе и 
друштва у обезбеђењу добробити за све грађане путем 
унапређења здравља и очувања здраве животне средине, 
побољшања социјалних, економских, културних и 
других фактора здравља.  

Здравствени проблеми у оквиру јавног здравља у 
Србији се решавају на свим нивоима, али се 
најефикасније решавање проблема може постићи у 
јединицама локалне самоуправе. Овај документ 
представља планиране будуће кораке и улагања, како би 
се оснажио и унапредио систем јавног здравља који има 
велики значај за унапређење и развој друштва у целини. 

Дугорочни циљеви су нам усмерени на превенцију, 
развој скрининг програма, креирање активности у 
области промоције здравља и здравих стилова живота, 
оремљеност установа, као и улагање у људске ресурсе. 

Превенција болести и заштита здравља је основа 
квалитетног живота сваког појединциа, коју треба 
властитим понашањем подржавати и развијати.  

У овом документу зацртали смо постизање таквог 
нивоа здравља који ће сваком становнику града 
Крушевца омогућити да води социјално и економски 
продуктиван живот, како би се здравље препознало као 
врхунска вредност, потенцијал и предуслов за развој 
заједнице. 

 
    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

   Јасмина Палуровић, с.р. 
  
Савет за здравље 
 
Скупштина града Крушевца, Решењем I бр. 022-230/16,   

I бр. 022-339/16 и I бр. 022-319/18, именовала је Савет за 
здравље, у следећем саставу: 

1. Марија Марковић, доктор медицине, предста-
вник локалне самоуправе, 

2. Предраг Милић, доктор медицине, представник 
локалне самоуправе,   

3. Милош Јаковљевић, доктор медицине, предста-
вник локалне самоуправе,  

4. mrph. Милош Обрадовић, представник локалне 
самоуправе,  

5. Сузана Ковачевић, медицинска сестра, 
представник локалне самоуправе,  

6. др Марина Костић, специјалиста медицине рада, 
представник Здравствене установе Дом здравља Крушевац, 

7. Прим.др Весна Гајић, специјалиста опште 
медицине, представник Здравствене установе Општа 
болница Крушевац, 

8. Латинка Милојевић, председник Удружења за 
борбу против шећерне болести, представник Удружења 
грађана из реда пацијената  

9. Томислав Томић, дипл.правник, представник 
Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање 
Крушевац, 

10. др Мирјана Аврамовић, епидемиолог, 
представник Завода за јавно здравље Крушевац, 

11. др Весна Марић, специјалиста хигијене, 
представник Завода за јавно здравље Крушевац. 

 
Радна група за израду плана Јавног здравља  
 
Радна група за израду предлога Плана јавног здравља 

града Крушевца за период 2018-2025. године, образована 
је Решењем I бр. 022-394/17 у следећем саставу: 

1. др Јелена Милановић, помоћник градоначелника 
за друштвене делатности, координатор, 

2. Прим.др Љубица Ђинђић, члан Градског већа за 
здравство, заменик координатора,  

3. Предраг Миленковић, помоћник градоначелника 
за омладину и спорт,  

4. Милан Радовић, директор Апотеке Крушевац, 
5. др Предраг Милић, Геронтолошки центар 

Крушевац, 
6. Слађана Чабрић, директор Центра за социјални 

рад Крушевац, 
7. Милена Ивановић, портпарол за аналитику, 

Полицијска управа Крушевац, 
8. Сузана Младеновић, начелник Одељења за по-

средовање Националне службе запошљавања Круше-
вац, 
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9. Марина Костић,вд директор Дома здравља Крушевац 
10. др Сретен Цуцкић, Дом здравља Крушевац, 
11. др Биљана Тутулић, Дом здравља Крушевац, 
12. др деч. психијатар, Драган Дроњак, Општа 

болница Крушевац, 
13. др Нада Вуковић, спец.соц.медицине, Завод 

зајавно здравље Крушевац,  
14. Милоје Богићевић, Удружење пензионера, 
15. Весна Анђелић, начелник Одељења за 

инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
16. Зорица Јовановић, начелник Одељења за 

друштвене делатности, 
17. Ивана Пајић, начелник Одељења за урбанизам 

и грађевинарство, 
18. Снежана Радуловић, начелник Одељења за 

инспекцијске послове, 
19. Душан Тодоровић, начелник Одељења за 

послове одбране и ванредне ситуације, 
20. Емина Тодоровић, Црвени крст Крушевац, 
21. Вања Ракић, Клуб за младе, 
22. Латинка Милојевић, Удружење за борбу против 

шећерне болести, 
23. Мирела Милојевић, СК Палестра за децу и 

омладину са посебним потребама, 
24. Љиљана Ђоковић, РТК. 
 
Методологија рада 
 
Процес израде Плана јавног здравља спроводи се 

од 21.9.2017. године и пролази кроз следеће фазе: 
1. Стварање предуслова за реализацију процеса 

израде Плана јавног здравља, 
2. Израда здравственог профила/слике здравља града, 
3. Стратешко и акционо планирае (кроз 4 обуке, 

... састанака и ... радионица), 
4. процес јавне расправе, 
5. усвајање стратешког документа од стране 

градске скупштиен. 
 
Стварање предуслова за реализацију процеса 

израде Плана јавног здравља  
 
Први корак у процесу израде Плана је било фор-

мирање Радне групе за израду и дефинисање  динамике  
будућих  активности.  У  припремној  фази договорено је 
да План јавног здравља буде стратешки документ који 
планира активности за период од 7 година (2018-2025.) уз 
детаљан план (акциони план) за 2018-2025. годину. 
Такође је договорено да ће у свакој наредној години коју 
обухвата  План  бити  спроведен  процес  процене  
постигнутих  резултата  у претходној години (ревизија), 
што ће уз стратешке правце из Плана бити основа за 
креирање детаљних активности за наредну годину.  

 Израда здравственог профила/слике здравља је 
један је од кључних корака у процесу израде  Плана 
јавног здравља. Подаци који су прикупљани демо-
графски  и  витални показатељи;  здравствени  пока-
затељи;  показатељи  активности  на  унапређењу 
социоекономски   услови, показатељи стања животне 
средине, урбани дизајн града/општине, организација 
заједнице, безбедност у заједници, рекреација и спорт, 
култура, медији, верске заједнице и организације, 

ставови и јавноздравствене потребе становништва и 
заједнице, финансирање и SWОТ анализа.  

Наведени  показатељи су прикупљени кроз  разли-
чите  базе  података, града/општине, испитивањем  
потреба  становништва  методом  брзе  процене  и  
анкетама  у широком консултативном процесу.  

Стратешко и акционо планирање – на основу 
прикупљених података кроз  реализацију  4  обуке  из  
области  стратешког  и  акционог  планирања, 
издефинисани су стратешки правци развоја града у 
области јавног здравља у наредних 7 година као и 
приоритети за наредне 3 године. У дефинисању и 
креирању конкретних активности, поред наведених 
података, кључну улогу је имала  и  анализа  локалних  
ресурса,  односно  реалне  могућности  локалне 
заједнице. Коначна верзија Плана ће бити предата у 
процес јавне расправе и биће буџетирана. 

Сви наведени облици занимања, као и   множина   
заједничких именица у мушком роду, у овом 
документу, односе се на оба граматичка рода  
(мушки  и  женски)у  складу  са  начелима и  
прописима  о  родној равноправности.  

 
ДЕО ПРВИ: ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФИЛ ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
  
1. ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
      КРУШЕВЦА  
 
Крушевац се налази у централном  делу  Републике  

Србије  и захвата најјужнији крај панонског обода и 
перипанонске Србије. Границе се простиру између 
43°22'21" и 43°42'17" северне географске ширине и 
21°9' и 21°34'8" источне географске дужине и 
обухватају део слива реке Расине, подручје доњег тока 
реке Западне Мораве, између планина Копаоника, 
Жељина и Јастрепца и простире се од граничних делова 
Шумадије до Јужне Србије.  

Доминантан морфолошки облик на овом подручју, 
представља планински гребен Великог Јастрепца, правца 
исток-запад. Северно од гребена пружа се неогена котлина 
Крушевца. У оквиру побрђа Јастрепца, Јухора и 
Мојсињских планина налази се ниско планинско подручје, 
док је равничарско подручје у долинама већих  водотокова.  
Долина  Западне  Мораве  је  једна  од  важнијих долина  у  
Србији.  Ова  долина  упоредничког  правца  је  важна  
трансверзала западне Србије. Као западни огранак 
моравско-вардарске удолине, она везује источну Србију и 
Босну и зато се кроз њу одвија саобраћај у оба правца, а 
котлине  у  њеном  саставу  су  стецишта  живота  и  
привреде  околних  крајева. Највећа  и  најважнија  котлина  
у  композитној  долини  Западне  Мораве  је Крушевачка 
котлина. Она је између Левча и Темнића на атару Жупе, 
подгорине Копаоника и Јастрепца на југу; Краљевачка 
котлина и Ибарска долина су западно од ње, док су 
великоморавска и јужноморавска долина на истоку. 

Природна предиспонираност терена је условила да 
путеви из Темнића, Жупе, подгорине Јастрепца и 
Копаоника воде ка Крушевачкој котлини и сви ови  
крајеви гравитирају према котлини. Ове карактеристике 
рељефа непосредно су утицале и на развој саобраћајне 
мреже. 
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Слика:  Положај града Крушевца  у Републици Србији 

 
 
 
 

Положај Србије у средишту Балкана, на раскршћу 
главних саобраћајних коридора VII и X условљава да се 
преко њене територије, природно пружају најкраће  
транзитне друмске  и  железничке  везе  западне  
Европе,  са  земљама јужног дела Европе, Блиског и 
Далеког Истока.  

Један  од  главних  саобраћајних  коридора  је  Е-75,  
који из југоисточне са североисточне стране.  
Крушевац  је  са  овим  правцем  повезан  државним 
магистралним путем М-5 (Појате-Крушевац-Краљево) 
код Појата, на 25км од Крушевца, преко кога се читаво 
подручје прикључује на мрежу европских ауто-путева.  

Магистрални путни правци, који у систему   
државних путева представљају основне носиоце  
саобраћаја  у  Србији,  пресецају  територију Крушевца 
дуж десне обале реке Западне Мораве.  

Магистрални путни правац М-5 (Појате-Крушевац-
Краљево-Чачак), је значајан западно-моравски коридор 
који се поклапа са правцем европског пута Е-761 и 
представља везу ауто-пута Београд-Ниш и будућег 
ауто-пута Београд-Јужни Јадран (веза на позицији 
Чачак-Пожега), систем лонгитудиналних веза које 
везују Румунију и Бугарску са Србијом.  

Железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега која је са 
североисточне стране повезана са пругом Београд- Ниш-

Сталаћ, а са западне стране пругом Сталаћ-Крушевац-
Краљево-Чачак-Ужице омогућава излаз на луку Бар.  

  
Територијална и просторна организација  
  
Територија  Града  Крушевца  се  простире  на  

површини  од  853,97  km2, обухвата  101  насеље  у  
којима  по  попису  из  2011.  године  живи  128.752 
становника.  

Формирана је у периоду 1963. до 1968. године 
припајањем комплетних територија укинутих  општина  
Велики  Купци  и  Велики  Шиљеговац,  дела подручја 
бивше општине Велика Дренова, као и издвајањем 
појединих насеља из суседних општина Трстеник 
(Глободер и Мачковац) и Варварин (Глобаре, 
Шашиловац, Крвавица, Падеж и Вратаре).  

У садашњој фази, територија административног 
подручја Крушевца, већ више од тридесет година 
егзистира у границама које приближно одговарају 
територијалној  обухватности  бившег среза  Крушевац,  
који  је  укинут  1953. године. Територија Града 
Крушевца обухвата 92. катастарске општине. Катастарске 
општине основане су премером земљишта у периоду 
успостављања катастра  у Србији  (1930 – 1937.)  и  њиме  
је обухваћено земљиште које је припадало становни-
цима насеља. 
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Слика   Формирање општине у периоду од 1963. до 1968. 
 
У основи, подручја катастарских општина нису 

подложна променама и представљају  административно  
-  статистичке  јединице,  осим у изузетним случајевима 
када су промене неопходне као што је случај код 
развоја већих градова где се градским подручјем 
временом обухватају атари приградских 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика:   Административна организација простора 

насеља у деловима или у потпуности 
 
Подручја  катастарских  општина  нису  подложна  

честим  променама  и представљају насељене јединице, 
у којима се само изузетно изврше неопходне промене. 
Тако су КО Крушевац, 1964. године припојени насе-
љени делови атара КО Бивоље и КО Лазарица.  

Просечна величина КО износи 8,5km, а највеће су 
КО Буци 37,15km и КО Велики Шиљеговац 32,28km, а 
следе КО Наупаре, Јабланица и Срндаље са више од 
25km. 

На основу Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) територију 
града Крушевца чине следећа насељена места и 
катастарске општине: 

 
 

Табела: Насељена места и катастарске општине 
 

Р.  
бр. 

Насељено место Катастарска општина 

1 2 3 

1. Бела Вода Бела Вода 

2. Беласица Беласица 

3. Бивоље Бивоље 

4. Бован Бован 

5. Бољевац Бољевац 

6. Брајковац Брајковац 

7. Буковица Буковица 

8. Буци Буци 

9. Велика Крушевица Велика Крушевица 

10. Велика Ломница Ломница 

11. Велики Купци Купци 

12. Мали Купци  

13. Велики Шиљеговац Велики Шиљеговац 

14. Бојинце  

15. Велико Головоде Велико Головоде 

16. Велико Крушинце Крушинце 

17. Мало Крушинце   

18. Витановац Витановац 

19. Вратаре Вратаре 

20. Вучак Вучак 

21. Гавез Гавез 

22. Гаглово Гаглово 

23. Гари Гари 

24. Глобаре Глобаре 

25. Глободер Глободер 

26. Горњи Степош Горњи Степош 

27. Гревци Гревци 

28. Гркљане Гркљане 

29. Дворане Дворане 

30. Дедина Дедина 

31. Дољане Дољане 

32. Доњи Степош Доњи Степош 

33. Ђунис Ђунис 

34. Здравиње Здравиње 

35. Зебица Зебица 

36. Зубовац Зубовац 

37. Јабланица Јабланица 

38. Јасика Јасика 

39. Јошје Јошје 

40. Каменаре Каменаре 

41. Каоник Каоник 

42. Капиџија Капиџија 

43. Кобиље Кобиље 

44. Коморане Коморане 

45. Коњух Коњух 

46. Крвавица Крвавица 

47. Крушевац Крушевац 

48. Кукљин Кукљин 

49. Лазаревац Лазаревац 

50. Лазарица Лазарица 

51. Липовац Липовац 

52. Ловци Ловци 

53. Лукавац Лукавац 
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Р.  
бр. 

Насељено место Катастарска општина 

1 2 3 

54. Љубава Љубава 

55. Мајдево Мајдево 

56. Суваја  

57. Макрешане Макрешане 

58. Мала Врбница Мала Врбница 

59. Мала Река Мала Река 

60. Мали Шиљеговац Мали Шиљеговац 

61. Мало Головоде Мало Головоде 

62. Мачковац Мачковац 

63. Мешево Мешево 

64. Модрица Модрица 

65. Мудраковац Мудраковац 

66. Наупаре Наупаре 

67. Падеж Падеж 

68. Пакашница Пакашница 

69. Паруновац Паруновац 

70. Пасјак Пасјак 

71. Пепељевац Пепељевац 

72. Бегово Брдо  

73. Кошеви  

74. Петина Петина 

75. Позлата Позлата 

76. Пољаци Пољаци 

77. Рибаре Рибаре 

78. Рибарска Бања  

79. Рлица Рлица 

80. Росица Росица 

81. Себечевац Себечевац 

82. Сеземче Сеземче 

83. Слатина Слатина 

84. Срндаље Срндаље 

85. Срње Срње 

86. Станци Станци 

87. Сушица Сушица 

88. Текија Текија 

89. Добромир Добромир 

90. Треботин Треботин 

91. Жабаре Жабаре 

92. Трмчаре Трмчаре 

93. Ћелије Ћелије 

94. Церова Церова 

95. Црквина Црквина 

96. Читлук Читлук 

97. Шавране Шавране 

98. Шанац Шанац 

99. Шашиловац Шашиловац 

100. Шогољ Шогољ 

101. Штитаре Штитаре 
 

1.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Повољне физичко-географске карактеристике ути-

цале су на то да овај крај има дугу прошлост 
насељености. Међусобним дејством климе, вегетације и 

других фактора створен је прави мозаик плодног 
земљишта. Најстарије стене метаморфизма (микаши-
сти,  гнајсеви). На  истоку  се  шкриљци  простиру  до  
Мојсињских планина  а  на  југу  обухвата  Јастребац  
са  својим  огранцима.  У  квартарне творевине спадају 
алувијални, делувијални и пролувијални генетски 
типови, а од  морфолошких  облика  развијене  су  
речне  терасе,  плавине  и  делувијалне падине, а налазе 
се у долинама Западне Мораве, Расине и на северним 
падинама Јастрепца.   

Најраспрострањенија је најнижа  и  најмлађа  речна  
тераса и захвата површину између Крушевца, Западне 
Мораве и Расине, а протеже се и западно од Читлука. О 
морфолошким особинама Крушевачке котлине писао је 
Боривоје Ж. Милојевић.  Он  истиче  планински  обод  
и  остатке  језерске  заравни  која достиже просечну 
висину од 362 м. Три абразионе терасе усечене по 
ободу Крушевачке котлине су траг овог старог језера. 
Поред тектонских елемената његово даље обликовање 
настало је даљим радом језерских таласа и процесима 
кроз све фазе његовог настајања и нестајања  
Панонског  мора  и  језера, а истовремено деловањем 
површинских токова, које траје и данас. Као резултат  
рада ових сила у садашњем рељефу и при ишчезавању 
језера, створене су две језерске терасе: Виша са 
асполутном висином 220-250м. Нижа дуж десне обале 
Расине чија је висина 180-220м.   

Крушевачка котлина је дугачка 35 км и простире се 
од Трстеничке сутеке на западу до Мрзеничке клисуре 
на истоку. Она је битна котлина у композитној долини  
Западне  Мораве. На ободу котлине  се  налазе  планине  
Јастребац, Копаоник, Гледићке, Мојсињке планине. 
Стари део Крушевца, Стара чаршија, се налази на 
алувијалној равни Западне Мораве. Прелаз из равни ка 
речној тераси се запажа испод Лазаревог града у правцу 
аутобуске станице.   

Хипсометрија  представља  висинску  зоналност  
терена.  Најнижа  тачка посматраног подручја је 140м и 
налази се на ушћу Расине у Западну Мораву док је 
највиша тачка је 1.491 м, врх Велика Ђулица на 
Јастрепцу. Највећи проценат површина у ха се налази 
између 100- 200м и 200-300м, односно износи 20,7% и 
38,9% територије. Најмањи део територије се налази у 
планинском делу изнад 1300 м н.в и то 0,2%. 

На подручју града влада умерено-континентални 
тип климе, са маритимним утицајима.  Наравно,  услед  
постојања  насеља  а  самим  тим  и објеката различитог 
обима и висине, долази до деформација вазушних маса. 
На територији града, магле нису честе али зато је 
присутна чешћа сумаглица, која је с једне стране везана 
и за аерозагађење.   

Ветрови дувају из правца севера, северозапада, југа 
и истока. Најповољнији је јужни ветар. Једна од 
неповољности је појава температурних инверзија, 
услед ујезеравања хладног и тежег ваздуха у котлини. 
Брдо Багдала је регулатор климатских појава на 
локалном нивоу а на нашто ширем подручју регулатор 
је Јастребац. Просечна годишња температура ваздуха 
на подручју Крушевца (метеоролошка станица 
Крушевац, на основу осматрања у периоду од 1961. до 
1990.) износи 10,80С. Средња годишња сума 
осунчавања изражена у часовима сијања Сунца је 
1789,8 сати. Просечно месечно трајање сијања Сунца је 
највеће у јулу 258,7 сати и у августу 251 сат. Годишње 
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количине падавина су релативно мале 647,5мм, тако да 
можемо рећи да је заступљен континентални 
плувиометријски режим.  

Хидрографска  мрежа  на  посматраном  простору  је  
веома  развијена  и састоји од три слива: Западно-
Моравског, Расинског (подслив) и слива Рибарске реке. 
Река Западна Морава је највећа и најважнија река, чија 
површина слива на територији Града износи 654,5км 2 , а 
дужина тока 25км. Укупан пад Западне Мораве на 
посматраној територији је само 19 метара (надморска 
висина на улазном делу је 153м. н.в., а на излазном 
134м.н.в.). Овако мали пад условио је споро кретање речне 
воде, меандрирање и формирање спрудова и ада. Сливови 
у оквиру Западне Мораве су: слив Расине, слив реке 
Пепељуше (58,16км 2 ), слив Падешке реке (42,47км 2 ) и 
слив Коњушког потока (31км 2 ). Слив реке Расине, који 
уједно припада Западно-Моравском сливу, је највећи слив 
на овој територији,  заузима  површину  од  373,9км  2  и  
има  пад  од  125  метара.  На територију Града улази на 
надморској висини од 260 метара између села Ћелије и 
Мајдево, а улива се у Западну Мораву код Шанца, на 135 
метара надморске висине.   

У оквиру слива Расине се налази 26 мањих 
сливова, чија је укупна дужина са  реком  Расином  
608км. Највећи сливови у Расинском сливу су  сливови:  
Гагловске реке, Модричке реке, Наупарске реке и 
Ломничке реке. Рибарска река са  својим  притокама  
припада Јужно-Моравском сливном подручју.  Рибар-
ска река постаје спајањем Големе реке и Бањског 
потока. У склопу Рибарске реке се налази 9 мањих 
сливова од којих су слив Срндаљске реке, слив 
Сушичке реке и слив Големе реке. Приликом оцене 
погодности терена за изградњу, врло је битно знати  
стање  подземних  вода,  односно  ниво  издани.  Према  
могућностима изградње терен је подељен на: Терене са 
неповољним условима изградње, где спадају 
делимично мочварни делови у близини река Расине и 
Западне Мораве. Терене са повољним условима  
изградње,  где  се  налазе  индустрије „Жупа“, “Трајал“, 
„Мерима“. Терене са оптимално повољним условима 
изградње, где спада насеље Читлук.   

Извори се најчешће јављају на додиру стена 
различите старости, на додиру дна и обода котлине и  
на додиру долинских равни и долинских страна. У 
погледу капацитета врло су неуједначени, па они са 
мањом издашношћу у току године пресушују. Ниво 
издани поред Западне Мораве и њених притока креће 
се минералних, термоминералних и термалних вода, 
што пружа велике могућности за њихово коришћење.  
Пример  је  Рибарска  бања,  која  је  категорисана  као  
бања од националног значаја.  Истражена  балнеолошка  
својства за 11 минералних извора: Рибарска бања - 
сумпоровита топла вода, Треботин - хладна алкално 
кисела, гвожђевито муријатична вода, Буци - хладна 
кисела вода, Мајдево - хладна минерална вода, Сеземча 
- хладна кисела вода, Слатина - хладна, слаба 
минерална вода, Ломница - хладна алкално кисело 
муријатична вода, Мрмош - земно алкална кисела вода, 
Дворане - хладна, слабо гвожђевита кисела вода, 
Читлук - кисела  вода,  Бела  Вода  -  кисела,  
гвожђевита,  садржи  селен  и магнезијум.   

Најплодније земљиште је оно у долини Западне 
Мораве, као и у доњим токовима река Расине и 

Пепељуше, где се налазе алувијалне и делувијалне 
равни. Најмање је деградиран северни део котлине где 
је заступљена смоница и јаче деградирана гајњача. У 
јужном делу се налазе подзоли и представљају јако 
деградирано  земљиште. Такође  запажа  се  и  појава  
киселих ливада а то представља проблем за сточарство, 
утолико више уколико се ове ливаде налазе на 
обронцима Јастрепца.   

Бонитетна вредност земљишта је подељена у  
седам бонитетних класа. Земљишта која се налазе у 
првој и другој бонитетној класи се налазе на равном 
терену у долинама река Расине и Западне Мораве. Ова 
земљишта су високе плодности и погодна за 
коришћење без ограничења. У трећу, четврту и пету 
бонитетну класу спадају она земљишта која су склона 
ерозији као и утицају подземних али и површинских 
вода, стога захтевају адекватан приступ обраде. Од 
укупне пољопривредне површине (49249ха), 36 065ха 
су оранице и баште, 3 574ха су воћњаци, а 1 999ха 
заузимају виногради. Оваква структура коришћења 
земљишта је у  скаду  са  природним  карактеристикама  
подручја  (низијска и брдска  зона, умерена клима,  
педолошка својства земљишта  итд.). Плодне површине 
под воћњацима и виноградима се према подацима из 
2005. смањују, а нарочито категорија оранице и башта 
на рачун грађевинских површина.    

Биљни  покривач  у  Крушевачкој  котлини  се  
одржао  само  местимице  и одавно је искрчен. Шума 
која је била доминантна на овом простору је искрчена 
где год је било могуће да би се добиле пољопривредне 
површине. На овим површинама се сада налазе 
културне биљке. Колико је крчење отишло далеко, 
говори нам и појава њива на Јастрепцу где би требало 
да буде шума. Велики значај има природни резерват 
беле брезе Прокоп и природни резерват чисте брезове 
шуме на Јастрепцу. Шумска вегетација Крушевца је 
рашчлањена на неколико јединица: - Комплекс шума 
врба и топола које се јављају дуж речних долина, - 
Комплекс ксеротермофилних шума сладуна и цера 
заузима топла и сува станишта брежуљкастог и брдског 
појаса, - Комплекс ксеромезофилних шума китњака 
јавља се као посебан шумски вегетацијски појас између 
брдског појаса сладуна и цера и појаса букових шума.   

У долинама је природна шумска вегетација топола, 
јова и врба, порастом висине наступају храстове и 
церове шуме и најзад на планинским падинама 
Јастрепца, буква. Због постојња разноликости  стани-
шта  и  заступљености различитих  биљних,  а  посебно  
шумских  заједница,  подручје  Крушевца  се одликује и 
разноврсном фауном, која представља основу за развој 
туризма и лова. На овом подручју живе зец, фазан, 
срнећа дивљач, дивља гуска и патка, лисица, дивља 
мачка, дивља свиња, вук итд., а на Јастрепцу постоји 
уређено ловиште са површином од 400ха, у којем се 
налазе европски јелен и дивље свиње, такође има 
зечева, јазаваца, куна и др. животиња, што пружа 
могућност за развој ловног туризма.   

 
1.2. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ  
  
Одликујући се веома повољним географским  

положајем, Крушевац и крушевачка област били су 
насељени још у праисторији. Археолошки налази 
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говоре о животу на овим просторима још у доба 
неолита. Ипак, трагање за пореклом Крушевца води нас 
у средњи век, у доба кнеза Лазара, који га је увео у 
историју као своју престоницу у осмој деценији XIV 
века.  

Године 1329. кнез Лазар Хребељановић рођен је у 
граду Прилепцу, код Новог Брда. Лазар је васпитаван 
на двору цара Душана, на коме је и његов отац Прибак 
био царев логотет (канцелар). За оно време Лазар је 
стекао високо образовање и цар Душан га је именовао 
за свога ставилца (чувара печата).  

Године 1353. цар Душан венчава Лазара својом 
рођаком Милицом, кћерком кнеза Вратка, угледног 
војсковође пореклом из споредне лозе Немањића. Није 
познато које године је тачно цар Урош доделио Лазару 
титулу кнеза и дао му на управу Поморавље. Најве-
роватније је то било 1366. када се Вукашин прогласио 
краљем. После смрти  цара Уроша, убрзо после  
Маричке битке, кнез Лазар постаје најмоћнији велможа 
на територији некадашњег српског царства.  

Године 1371. је саграђен Крушевац. Свестан да је 
његова држава угрожена од Турака, кнез Лазар 
одлучује да свој двор изгради на северу, даље од 
главних праваца  надирања  турске  војске.  Изабрао  је  
Крушевац,  који  је  својим  гео-стратешким положајем 
највише одговарао његовим потребама. Кнез Лазар је 
сазидао град, али је насеље постојало и пре тога. 
Изградњи утврђеног града приступило се  ужурбано. У 
ту сврху кнез Лазар је из Новог Брда довео  у Крушевац 
своје најбоље градитеље. Претпоставља се да је градња 
трајала до две  године,  мада  је  у  то  време  било  
нормално  да  градови  буду  и  касније дограђивани.  

Дана 28.06.1389. године одиграо се Бој на Косову . 
Током битке, заробљен је и погубљен  кнез  Лазар,  као  
и већи  број најугледнијих  српских  ратника.  

"Пођимо, браћо и чеда, пођимо на подвиг који је 
пред нама, угледајмо се на наградодавца Христа. Смрћу 
послужимо дужности, пролијмо крв нашу, искупимо 
живот смрћу и дајмо  удове наших тела непоштедно за 
отачаство наше, а Бог ће се свакако смиловати на 
остатке наше и неће истребити до краја род и земљу 
нашу", биле су речи кнеза Лазара пред битку.  

Године 1393. властела је не само признала Стефану 
пунолетство већ га је и прогласила "самодршцем и  
господаром српским".  Из  војних  и  политичких 
разлога, деспот Стефан одлучује да престоницу 
пресели у Београд. У првим годинама XV века, 
оправља београдску трврђаву, али утврђује и остале 
градове на територији своје државе. Пошто је чешће 
побољевао, одлучује да упркос противљењу  Турака  
правно реши  питање  наслеђа  престола. Године  1426. 
представља Ђурђа Бранковића клеру и властели као 
будућег владара. Ловећи на коњу, са соколом у руци, 
погодила га је кап у селу Главица, близу Крагујевца 
1427. године. Умро је сутрадан, под шатором. 
Сахрањен је у манастиру Ресава (Манасија).  

У Првом светском рату Крушевац је примио огроман 
број избеглица и многа министраства српске владе која су 
се повукла испред најезде непријатеља са севера. У 
завршним операцијама за ослобођење, крушевачки XII 
пешадијски пук “Цар Лазар” се  посебно  истакао.  Његов  
II  батаљон,  под  командом потпуковника Драгутина 
Гавриловића,  први  је  пробио  Солунски  фронт  15. 

септембра 1918. године. После месец дана незадрживих 
јуриша, крушевачки ратници су стигли у свој родни крај, 
који је ослобођен средином октобра.  

Почетком Другог светског рата, 6. априла 1941. 
године немачка авијација је бомбардовала Крушевац. 
Циљ: уништење војних завода Обилићево и Равњак.  

Десета моторизована дивизија, под командом 
генерала Еберхалда је 13. априла 1941. године 
окупирала град. У околини града, у зависности од 
опредељења, формирају  се  четнички  и  партизански  
одреди.  Бројне  диверзантске  акције партизанског 
покрета отпора имале су за последицу страшне 
одмазде, стрељање недужног становништва.  

Најзначајнији празник за град Крушевац свакако је 
Видовдан (28. јун), дубоко укорењен у свести 
становништва на овим просторима као дан погибије 
кнеза Лазара у борби  за чување своје државе и  народа. 
У народној свесловенској митологији Свети Вид 
означава врховно, свевидеће божанство. У српској 
народној традицији Видовдан се обележава као дан 
Косовског боја, стога га је српска црква од 1892.  
године,  озваничила  и уврстила у своје празнике, а 
после пророка Амоса и Светог Кнеза Лазара. 
Прославља се са свим атрибутима градске славе, као и 
Духови или Света Тројица. На Видовдан се такође  
сваке године, у цркви Лазарици, даје помен  косовским,  
али  и  свим другим изгинулим српским ратницима у 
ослободилачким ратовима. 

 
2. ВИТАЛНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
Демографска анализа рађена је на основу послед-

њег Пописа становништва из 2011. године и ранијих 
анализа и студија за поједина планска документа. Град 
Крушевац је административно и управно седиште 
Града као јединице локалне самоуправе и Расинског 
управног округа. Посматрано у односу на округ, али и 
као значајан идустријски центар, Крушевац-град  
заузима посебно место у окружења.Статистички   
подаци   о   броју становника по насељима посматрано 
у периоду од 1948. до 2011. год. показују да пораст 
броја становника није био равномеран и да је у великом 
броју насеља изражена депопулација.   

У периоду интензивног развоја индустрије и  
значајне урбанизације, миграциона кретања су имала 
значајану улогу у демографским карактеристикама и 
повећању броја  становника. Миграциони фактор је  
посебно изражен у Крушевцу, као јаком полариза-
цијском центру нарочито у периоду од 1971. до 1981.г. 
док се од 1991.г. ови процеси смирују, што се одражава 
на укупан број становника. Карактеристичан је 
интензиван пораст броја становника до 1991.г. (са 
37.238 на 77.122 становника за урбано подручје града, 
односно 57.971 за Крушевац -град) и благи пораст броја 
становника од 1991. до 2011.г. (урбано подручје  
81.399,  односно  Крушевац-град  58.745  становника)  
уз исказан негативан тренд у појединим приградским 
насељима, што у ранијим пописним периодима није      
био случај. 
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Табела  Кретање броја становника по пописним периодима 
  

Насеље 

Број становника 

По методологији ранијих пописа  
Методологија 

пописа 2002. 

 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 1991. 2002. 2011. 

Бегово Брдо 213  219  225  195  307  537  543  527  526  632  

Бивоље  2588  2769  3420  6905  212  186  332  185  330  275  

Дедина  1180  1332  1573  2006  2682  2798  2863  2753  2775  2687  

Капиџија  335  640  802  1141  1423  1560  1533  1523  1485  1563  

Крушевац град  13862  16638  21957  29509 53071 58808  59036  57971  57347  58745 

Лазарица  722  794  1450  3443  1447  1329  1566  1285  1521  1905  

Макрешане  1620  1713  1818  1806  1855  1772  1642  1754  1618  1414  

Мало Головоде  420  457  1001  3006  1934  2230  2482  2157  2369  2604  

Мудраковац  431  476  605  1033  1682  2808  3516  2652  3366  4059  

Пакашница  527  585  725  938  1040  1307  1979  1267  1929  2375  

Паруновац  1463  1569  1858  1865  2166  2157  2266  2136  2179  2026  

Читлук  1543  1663  1804  2155  2694  2978  3245  2912  3154  3114  

УКУПНОГУП  24904  28855  37238  54002  70513  78470  81003  77122  78599  81399  

 

Урбано подручје, односно подручје ГУП-а (укупно), обухвата Крушевац-град са 11 приградских насеља са 

укупно 81399 становника или око 63% укупног  популациони раст Крушевца је све слабијег интензитета, тако да је 

индекс пораста за период 2002. до 2011.г. за посматрано подручје око 102,  односно број становника је повећан за 

укупно 2.800 лица (просечно годишње за око 311 становника).  

Промене и тенденције у броју становника условљавају и промене у броју и структури домаћинстава. Укупан 

број домаћинстава на посматраном подручју према Попису из 2011.г. је 26.822 домаћинства, односно 20.036 

домаћинстава Крушевац-град. Просечна величина домаћинства на подручју ГУП-а је 3 члана по домаћинству, а 

највећу заступљеност имају домаћинства са два члана. 

 

Назив насеља 
Домаћинства Станови  

2011. 2002. 2011. 

Крушевац укупно 40.188 40.530 51.529 

Бегово Брдо  143  188  255  

Бивоље  106  82  104  

Дедина  845  821  999  

Капиџија  445  492  616  

Крушевацград  19342  20036  24145  

Лазарица  441  453  619  

Макрешане  462  410  546  

МалоГоловоде  731  806  909  

Мудраковац  960  1179  1517  

Пакашница  614  794  982  

Паруновац  677  658  803  

Читлук  873  903  1116  

ГУП  25639  26822  32611  
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Значајан  фактор  који  утиче  на  стопу  раста  

становништва, као  и на демографска кретања уопште, 
јесу мигрицаје. Токови и интензитет миграционих 
кретања,  посебно су значајни за Крушевац-град. 
Посматрано по  пописним периодима,  јављају  се  
знатне  осцилације:  у  периоду  до  1981.г.  изражен  је 
позитиван  миграциони  салдо, са  изузетно  високим  
стопама  за  приградска насеља  (преовлађују  
миграције  на  релацији  село-град),  у  периоду  1991.  
до последњи   пописни   период карактеристичан је 
негативан миграциони салдо (са тенденцијом миграција 
на релацији  град-град), што је последица слабљења  
поларизацијске-економске моћи Крушевца.  

Структуре  становништва  су  анализиране  на  
основну  карактеристика становништва по старости, 
полу, активности, школској спреми и др. и одређене су 
основне социо-економске карактеристике.  

 Пописа, испољена је тенденција „старења“ 
становништва, односно за подручје ГУП-а индекс 
старења је 0,8, а просечна старост становништва је 40,9 
година. На подручју ГУП-а најзаступљеније је 
средовечно становништво са 59%, а највећи удео 
млађег становништва има већина приградских насеља 
(око 21%). Тренд старења становништва је израженији 
у сеоском подручју у односу на урбано подручје, 
смањује се учешће младог становништва, а расте 
учешће становништва старијег од 60 година, које чини 
23% становништва планског подручја.  

Старосна  структура  посматрана  помоћу  
старосних  пирамида  за  Град Крушевац, остала насеља 
и подручје ГУП-а, указују да је Крушевац захваћен 
процесом старења становништва,  односно сви  
приказани типови пирамида припадају регресивном 
типу,  што указује да је процес старења у одмаклој 
фази-демографска старост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика  Старосна пирамида града Крушевца 
 
 

Економска  структура  становништва  заснива се на 

односу активног и издржаваног становништва, као и 

запослености становништва по гранама делатности. Удео 

активног у укупном становништву је 45%, док је удео и   

школског становништва. Од активног становништва које 

обавља занимање, највећи удео запослених је у 

терцијарном сектору 50%, у секундарном сектору 47%, а 

у примарном 2%, док је гледано по усвојеној класи-

фикацији  по гранама делатности највећа запосленост у 

прерађивачкој индустрији 33%.  

У анализи образовне структуре становништва од 

значаја је сагледавање писмености  и  школске спреме,  

тако  да се број неписмених се константно смањује, а  

највећа  заступљеност  је становништва са средњом 

школском  спремом (40%), а са високим образовањем 

око 11% од укупног броја становника, што је нешто 

изнад просека за Србију.  

 У националној структури најзаступљенији су Срби 

са 96%, а затим Роми 1%. Просечна густина насељености 

заподручје ГУП-а је око 1.080 становника / км2.  
  
 
 

Пројекција становништва  
  
На основу досадашњих промена и процеса у 

демографским кретањима на подручју Крушевца, 
израђена је прелиминарна процена броја становника до 
2025.  године. Пројекција је рађена  на  основу 
тенденција  и промена  броја становника и природног 
прираштаја по насељима у обухвату плана.  

Према резултатима пројекција, основна  каракте-
ристика  демографских кретања је благи пораст броја 
становника за Крушевац-град и укупно подручје ГУП-а и 
појава смањења броја становника у појединим при-
градским насељима (Бивоље, Дедина, Макрешане, 
Паруновац, Читлук). Тенденција популационог раста  у  
градском  насељу  ће  се  наставити,  али  блажим  темпом  
обзиром  на старосну  структуру, снижавање  стопе  
наталитета,  а  тиме  и  даље  старење становништва.  

Процене броја становника представљају 
„нултисценарио“, односно пројекцију без учешћа 
друштвено-економских  и социјалних тенденција и 
кретања, које би довеле до прерасподеле у економској 
структури становништва, опоравка наталитета и сл., 
што би довело до значајног одступања у односу на ову 
пројекцију.  
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Табела:  Број домаћинстава и станова по насељима 

 

Насеље 2002. 2011. Разлика 2015. 2021. 2025. 

Бегово Брдо 526 632 11,7 679 749 796 

Бивоље 330 275 -6,1 251 214 190 

Дедина 2775 2687 -9,7 2648 2590 2551 

Капиџија 1485 1563 8,6 1597 1649 1683 

Крушевац град 57347 58745 155,3 59366 60298 60919 

Лазарица 1521 1905 42,6 2075 2331 2501 

Макрешане 1618 1414 -22,6 1324 1188 1098 

Мало Головоде 2369 2604 26,1 2708 2865 2969 

Мудраковац 3366 4059 77,0 4367 4829 5137 

Пакашница 1929 2375 49,5 2573 2870 3068 

Паруновац 2179 2026 -17,0 1958 1856 1788 

Читлук 3154 3114 -4,4 3096 3070 3052 

ГУП укупно 78599 81399 311,1 82643 84510 85754 

 
 

3. ЗДРАВСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
На здравствено стање становништва указују подаци 

виталне статистике, односно,  индикатори  здравственог  
стања  становништва,  као  што  су  стопе рођења  и  
фертилитета,  маскулинитет, стопа смртности, очекивана 
дужина живота и многи други показатељи. 
Најкомплекснији показатељ здравственог стања 
становништва је очекивана дужина живота која према 
подацима Републичког завода за статистику износи 73,33 
године за мушкарце и 78,42 година за жене Града 
Крушевца. Србија је међу десетак земаља са најкраћим 

животним веком, што указује да нам је здравље веома 
угрожено. 

Стопа живорођења износи 7,5 промила, а стопа 
фертилитета 1,3 живорођена детета по једној жени у 
репродуктивном добу (15–49 година). Просту репро-
дукцију становништва обезбеђује стопа фертилитета од 
2,1, стопа виша од 2,1 доноси популациони пораст, а све 
што је ниже од 2,1 за резултат има смањење броја 
становника. У већини развијених земаља стопа 
фертилитета је испод 2,1, што значи депопулацију. У 
Републици Србији стопа фертилитета износи 1,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Извор: „Здравствено стање становништва града Крушевца“, ЗЗЈЗ Крушевац  
 
Слика 1. Трендови виталних карактеристика становништва Крушевца, 1991-2016. год.  
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На  графикону  бр. 1. су приказане  главне  одлике 

природног кретања становништва Крушевца у периоду 
од 1991. године до 2016. године. Стопе наталитета које  
имају сталан пад, док стопе морталитета имају сталан  
раст.  

Стопа природног прираштаја само 1991. године бил
а позитивна и има тренд опадања у посматраном период
у. Стопа смртности одојчади има изаражен тренд опадањ
а у посматраном периоду.   

У односу на Републику Србију у 2016. години Град 
Крушевац има већу стопу  морталитета,  а  мању  стопу  
наталитета,  тако  да  Град  Крушевац  има негативнији  
природни прираштај, односно израженију депопулацију.   

Важан показатељ процене здравственог стања стано
вништва је структура  
узрока смрти. Она представља процентуално учешће пој
единих узрока смрти према укупном броју умрлих лица 
и приказана је на графикону број 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: „Здравствено стање становништва града Крушевца“, ЗЗЈЗ, Крушевац, 2016.  

Слика 2. Водећи узроци смртности становништва града Крушевца у 2016. години 

 

 

 
Смртност становништва се може смањити 

превентивним деловањем здравственог система, не само 
градњом модерних клиничких центара, већ системом 
превенције се може допринети знатном побољшању 
здравственог стања становника и повећању дужине 
очекиваног трајања живота.  

 
3.1. ИНДИКАТОРИ ДОСТУПНОСТИ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Здравствена заштита становништва Града Крушевца 

остварује се радом односно здравствених установа које 
су предвиђене Уредбом о Плану мреже Републике 
Србије и оних које су у власништву приватних 
предузетника на подручју Града. Према  делатностима  
које  обављају  и  услугама  које  пружају  
корисницима, групишу  се  по  нивоима  као  установе  
примарне  и  секундарне  здравствене и пружања 
здравствених услуга, чији је оснивач Град Крушевац је 
Дом здравља Крушевац, чијим радом се обезбеђује 
здравствена заштита деце, школске деце и омладине, 
жена, одраслог становништва, запослених, 
стоматолошка здравствене заштита, услуге патронаже, 
као и радиолошке и лабораторијске дијагностике. 

На  терет  сопствених  средстава и ван области 
обавезног здравственог осигурања, а у складу са 
потребама и могућностима, наведене здравствене и у 
приватним здравственим установама, којих на подручју 
Града има укупно 75 (без приватних апотека –  извор: 

база података приватних здравствених установа Завода 
за јавно здравље Крушевац), од којих два дома 
здравља, 27 приватних лекарских (педијатријских, 
гинеколошких, опште медицине и осталих  ординација) 
и стоматолошких ординација (48 регистрованих на 
подручју Града). 

Државна установа секундарног нивоа, са седиштем 
на подручју Града Крушевца, је Општа болница 
Крушевац, чији је оснивач, Република Србија, и 
амбулантно поликлиничке услуге становништву Града 
Крушевца и осталих општина на подручју Расинског 
округа.   

Становницима Града Крушевца и осталих општина 
округа, доступне су и здравствене  услуге  из  области  
специјализоване рехабилитације које пружа Специјална 
болница за рехабилитацију коштано зглобних и 
дегенеративних стања и обољења Рибарска Бања, као и 
услуге из области јавно здравствене заштите 
природних ресурса и животне средине, заштите, 
унапређења и промоције здравља) које пружа Завод за 
јавно здравље Крушевац, такође као установе од 
општег и јавног значаја, под ингеренцијом Републике 
Србије. 

Фармацеутска  здравствена  делатност  се  обавља  у  
установи Апотека Крушевац, која на подручју Града 
Крушевца и Расинског округа, захваљујући развијеној 
мрежи пунктова са одговарајућим фармацеутским 
кадром обезбеђује снабдевање лековима и 
медицинским средствима.   
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3.1.1. Обезбеђеност лекарима 
 
На подучју града Крушевца здравствену заштиту 

становништву обезбеђују пет здравствених установа. 
Примарну здравствену заштиту становништву Града 
обезбеђује Дом здравља Крушевац и Апотека 
Крушевац.  Више нивое здравствене заштите 
обезбеђују Општа болница Крушевац, Специјална  

болница  Рибарска  Бања  и  Завод  за  јавно  здравље  
Крушевац.  Здравствену заштиту становништву 
обезбеђивало је 2.143 запослених радника у 2016. 
години (5% мањи број радника  у односу на број 
запослених  у 2012. години); у структури запослених, 
здравствени радници су заступљени са 74% (у 2012. 
години са 76%), а нездравствени (административни и 
технички) са 26% (у 2012. години са 24%). 

 

 

Табела 4. Кадровска структура запослених у здравственим установама 

града Крушевца у периоду 2012. године – 2016. године 

 

Запослени 
Број Удео (%) 

2012. 2016. 2013. 2016. 

Лекари 386 349 17 16 

Стоматолози 30 25 1 1 

Фармацеути 71 70 3 3 

Здравствени сарадници 20 19 1 1 

Виша стручна спрема 165 186 7 9 

Средња стручна спрема 1041 943 46 44 

Нижа стручна спрема 16 9 1 0,4 
Административно-технички 
радници 518 542 23 25 

УКУПНО 2247 2143 100 100 

 
Извор: Здравствено статистички годишњак РС 2012-2016., Институт за јавно здравље Србије 
           Здравствено-статистички извештаји 2012-2016. год., Завод за јавно здравље Крушевац 
 

 
У структури  здравствених радника са високом 

стручном спремом у посматраном периоду, заступљеност 
појединих области здравствене делатности којима 
припадају се није значајније мењала (75-76% лекара, 5-6% 
стоматолога, високом стручном спремом). Највећи  пад  
броја запослених  здравствених радника са високом 
стручном спремом је међу стоматолозима (17%) и 
лекарима (10% мањи број лекара у 2016. години у односу 
на стање из 2012. године). Треба истаћи да је од укупног  
броја  запослених  лекара,  специјалиста  различитих  грана  
и области здравствене делатности 87%, што представља 
један од предуслова и говори у прилог сталног  унапређења 
квалитета  здравствене  заштите  и  пружених здравствених 
услуга становницима Града Крушевца.    

Обезбеђеност  становника  здравственим  радни-
цима,  посебно  лекарима, представља један од зна-
чајних индикатора доступности здравствене заштите. 
На подручју Града Крушевца она износи у 2012. години 
331 становника на једног лекара, а у 2016. години 354 
становника на једног лекара и представља смањење 
доступности упосматраном периоду, пре свега услед 
смањења броја запослених лекара у државним 
здравственим установама у Граду. Од значаја за 
сагледавање доступности  здравствених  услуга  је  осим 
измена у кадровским ресурсима потребно узети у обзир 
и измене у броју и структури становништва Града у 
смислу  смањења  популације  деце  и  омладине  и  
радно активногконтингента становника, уз стални 
пораст становника старијих добних група.   

Као резултат тих процеса, али и процеса пораста 
обољевања и измена у патологији болести, услед 

нездравог окружења и све интензивнијег загађивања 
природне и радне средине, али и процеса деловања 
угрожавајућих фактора из домена  нездравих стилова  
живота, су нарастајуће здравствене потребе свих 
популационих група становника Града Крушевца. 

Број лекара на 1000 становника Града Крушевца је 
у 2016. години износио 2,8, колико и у Републици 
Србији у истом периоду (у 2012. години је износио 3 
лекара на 1000 становника Града Крушевца). 
Посматрано по областима примарне здравствене 
заштите које представљају ''капију и улаз у здравствени 
систем'' уопште, па и систем на подручју Града  
Крушевца, обезбеђеност се кретала у следећим  
границама (оквирима):   

• у здравственој заштити деце 615 мале деце од 0 
до 6 година на једног лекара/педијатра у Дому здравља 
Крушевац (у 2012. години је износила 594 детета по 
лекару – прописани норматив за лекаре у овој области 
износи лекар - педијатар на 850 мале деце);  

• у здравственој заштити школске деце и омладине 
је лекар/педијатар на 1450 детета школског узраста (у 
2012. години, 1078 детета по лекару), што у односу  на  
норматив  законодавца,  1500  деце  овог  узраста  по  
лекару, представља још увек добру обезбеђеност деце 
на подручју Града,  

 • у здравственој заштити жена 6865 жена по 
једном гинекологу у 2016.години (у 2012. години 7768 
жена по гинекологу Дома здравља Крушевац) – што 
представља смањену обезбеђеност популације жена 
Града  Крушевца  у односу на законски оквир од 6500 
жена старости 15 и више година по али истовремено 
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побољшање обезбеђености из 2012. године; у  односу  
на ниво обезбеђености из 2012. године; 

• у здравственој заштити одраслих 1205 одраслих 
лица по једном лекару опште медицине/специјалисти 
опште и ургентне медицине у 2016. години (899 
одраслих лица по лекару у 2012. години), што у односу 
на законом предвиђених 1600  лица  старости 19  и 
више  година  представља добру обезбеђеност, иако са 
уоченим трендом пада.  

 
3.1.2. Обухват жена здравственом заштитом 
 
Један од индикатора доступности здравствених 

услуга представљен је степеном обухвата  жена  
здравственом  заштитом. Према  процењеном броју 
становника у 2016. години, број жена од 15 и више 
година старости је у Крушевцу износио 54.923, а број 
жена генеративног доба (од 15-49 година) 24.564. У 
2016. години је примарну здравствену заштиту жена од 
15 и више година  старости  обезбеђивало  8  
гинеколога,  па  је  ниво  обезбеђености  ове 
популационе  групе био нижи од законом прописане (у 
области пружања здравствених услуга у државним 
установама примарног нивоа).    

Од укупног броја реализованих посета у служби за 
здравствену заштиту жена у току 2016. године, 
превентивних је било знатно више (68%), куративних 
32%. Радом тима изабрани лекар/гинеколог и сестра 
популацији жена Града Крушевца обезбеђиване су 
здравствене услуге различитог садржаја и обима, у 
складу са здравственим потребама жена различитих 
добних група: превентивни прегледи и услуге у вези са 
планирањем породице, превентивни прегледи и услуге 
са циљем раног откривања и благовременог лечења 
малигних промена на гениталним органима и на дојци, 
превентивни прегледи жена у периоду трудноће и 
бабиња, контролни прегледи, гинеколошки и 
ултразвучни,трудница са циљем праћења трудноће и 
активности на психофизичкој припреми трудница за 
порођај; све активности, праћене су и редовним 
здравствено васпитним порукама и активностима, 
обезбеђиване радом одговарајућих саветовалишних 
делова службе за здравствену заштиту жена.   

У току 2016. године је задржан тренд великог 
просечног броја остварених контролних прегледа по 
једној трудници - износио је око 15 посета; просечно је 
по једној трудници реализовано и 4 ултразвучна 
прегледа. У Саветовалишту за планирање породице 
реализовано је 470 посета; кроз психофизичку 
припрему за порођај прошло је 324 трудница. 

 

Врста прегледа Година 

Превентивне посете 2012. 2016. 

Гинеколошки преглед 659 4.176 

Скрининг прегледи 10.559 13.256 

Планирање породице 2.296 470 

Прев. Преглед труднице 837 958 

Контролни  преглед труднице 11.635 13.288 

Превентивни преглед породиље 865 517 

УЗ преглед труднице 2.655 3.510 

УКУПНО 30.023 36.499 

Куративне посете 2012. 2016. 

Први преглед 4.094 5.774 

Поновни преглед 3.717 2.979 

Посебни преглед  358 

Кратка посета 5.642 8.443 

УКУПНО 13.453 17.554 

 

Извор: Здравствено статистички извештаји ЗЗЈЗ 

Крушевац, 2012-2016. год. 
 
 
Регистровани и пријављени број прекида трудноће 

који бележи континуирани пад, као резултат присутне 
субрегистрације током вишегодишњег периода, а 
истовремено искуствено присутан евидентан пораст 
броја прекида трудноће, тренд пада стопе наталитета 
(7,5 промила у 2016. години) и фертилитета (1,3 
живорођена детета по једној жени генеративног 
периода) и негативан природни прираштај у дугом 
временском периоду, указују на тешку ситуацију у 
свим друштвеним областима, па и у јавно здравственој 
сфери Града Крушевца, узроковану изразито 
негативним демографским кретањима.   

 
3.2. ИНДИКАТОРИ ЕФИКАСНОСТИ  

       ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
3.2.1. Просечан број посета по изабраном лекару 
 
Према  процењеном  броју становника у 2016. 

години број одраслих становника, старости 19 и више 
година на територији Града Крушевца је износио 
101.253 (у 2012. години 106.934.) Здравствену заштиту 
овој популационој групи је у Граду Крушевцу пружало 
63 лекара (у 2012. години 77 лекара); у служби кућног 
лечења и неге 4 лекара и 17 медицинских 
сестара/техничара (у 2012. години 7 лекара  и 14 
техничара). Пријем и збрињавање хитних стања у 
устнови и на терену обављао је тим од 17 лекара , 25 
сестара и 14 возача, као и 2 возача санитета (у 2012. 
години 35 лекара, 32 техничара и 21 возач, као и 6 
возача санитетског превоза). 

Изабрани лекари су у пружању здравствене 
заштите одраслој популацији Града Крушевца највећи 
део радног времена посвећивали лечењу пацијената. 
Дневна оптерећеност укупним бројем посета је 
износила 34, од којих је 33 било куративних, а само 
једна посета превентивног карактера (у 2012. години је 
укупан број посета лекару био већи, али је дневна 
оптерећеност лекара била мања и износила је 29 посета 
по лекару, са истим односом заступљености 
превентивног рада према куративном).   

Просечан број посета по једном одраслом 
становнику лекару/специјалисти опште медицине у 
току 2016. године износио је непуних 5 посета (4,8), 
при чему је превентивну посету у просеку остварило 
тек свако десето одрасло лице Града Крушевца (дневна 
оптерећеност лекара превентивом је изузетно ниска и 
износи свега 0,1 посета). Оптерећеност лекара кућним  
посетама у служби кућног лечења и неге је у току 2016. 
године износила 15 посета/прегледа дневно (у 2012. 
години је била знатно мања - 3 посете/прегледа дневно. 
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Табела   Просечна оптерећеност запослених и коришћење здравствених услуга 

                                                 у здравственој заштити одраслих 
 

Индикатори 
Година 

2012 2016 

Број лекара у службама здрав заштите одраслих 77 63 

Број лекара у службама Хитне медицинске помоћи  35 17 

Број лекара у службама Кућног лечења и неге  7 4 

Годишња оптерећеност лекара  6317 7513 

Дневна оптерећеност лекара  29 34 

Годишња оптерећеност лекара кућним посетама  1615 3395 

Дневна оптерећеност лекара кућним посетама   15 

Просечан број прегледа на 1 корисника  4,5 4,8 

Просечан број куративних пр. на 1 корисника  4,4 4,7 

Просечан број превентивних пр. на 1 корисника  0,1 0,1 

 

  
На основу података евидентно је да би лекари у здравственој заштити одраслих фокус требали померити са 

куративне на превентивну медицину. 
 

Врста прегледа Година 

Превентивне посете 2012. 2016. 

Превентивни прегледи 5268 3806 

Скрининг прегледи 1085 4524 

Спровођење имунизације 8661 11189 

УКУПНО 15014 19519 

Куративне посете 2012. 2016. 

Први преглед 178993 170146 

Поновни преглед 253297 247962 

Посебни преглед 5361 4521 

Кратка посета 33722 31143 

УКУПНО 471373 453772 

 

Извор: Здравствено статистички извештаји ЗЗЈЗ Крушевац, 2012-2016. год. 

 

 

Према проценама броја становника Републичког 

завода за статистику из 2016. године, популација деце 

на подручју Града Крушевца представљена је бројем од 

7.381 деце од 0 до 6 година (у 2012. години 9498 

деце).Здравствену заштиту ове популације у Дому 

здравља Крушевац обезбеђује 12 лекара/педијатара (у 

2012. години, било је 16 лекара/педијатара). Радом 

тима: изабрани лекар –  педијатар и сестра, као и радом  

здравствених  сарадника: психолога и дефектолога у 

развојном саветовалишту, прати се раст и развој деце 

од рођења до навршених седам година и поласка у 

школу, са посебним акцентом на праћењу раста и 

развоја новорођенчета и одојчета до навршене прве 

године живота; обављају се превентивни прегледи пре 

упућивања деце у установе за колективни боравак и 

спровођење имунизације/вакцинације деце, као и рад са 

болесном децом у делу пружања куративних прегледа и 

услуга     
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Табела 8. Посете у служби за здравствену заштиту мале и предшколске деце 
 

Врста прегледа Година 

Превентивне посете 2012. 2016. 

Новорођенчади и одојчади 3467 4546 

Од 1. године до поласка у школу 7249 5480 

Пре упућивања у установе за колективни боравак 2785 2516 

Спровођење имунизације/вакцинације 10940 11972 

УКУПНО 24441 24614 

Куративне посете 2012. 2016. 

Први преглед 39312 43636 

Поновни преглед 14756 12261 

Посебни преглед 72 152 

Кратка посета 2266 3865 

УКУПНО 56405 59914 

 

Извор: Здравствено статистички извештаји ЗЗЈЗ Крушевац, 2012-2016. год. 

 

 

У структури укупног броја реализованих посета, 

рад са болесном децом далеко заступљенији од 

превентивног рада са здравом децом (око 30% услуга). 

Дневна оптерећеност лекара је износила 32 посете, од 

којих је 23 куративних и 9 превентивних посета (у 

2012. години је укупан број посета лекару био мањи, са 

знатно мањом дневном оптерећеношћу - 23 посете по 

лекару, са истим односом заступљености по детету 

остварено у току 2016. године, од којих 8 куративних, а 

непуне две посете превентивног карактера, за разлику 

од обима коришћења здравствених услуга код  деце  у  

2012.  години  када  је  од  истог  броја  посета  по  

детету  (8,5) превентивних посета било скоро 3, што 

говори у прилог потребе за даљим побољшањем 

наведеног односа и померања тежишта деловања ка 

превенцији. 

 

 

Табела 9. Просечна оптерећеност запослених и коришћење здравствених услуга у здравственој 

заштити мале и предшколске децембар 

 

Индикатори 
Година 

2012. 2016. 

Број лекара 16 12 

Годишња оптерећеност лекара 5053 7044 

Дневна оптерећеност лекара 23 32 

Дневна оптерећеност лекара куративним посетама 16 23 

Дневна оптерећеност лекара првентивним посетама 7 9 

Просечан број посета по 1 детету 8,5 9,4 

Просечан број куративних посета по 1 детету 5,9 8,1 

Просечан број превентивних посета по 1 детету 2,6 1,4 

 

Извор: Здравствено статистички извештаји ЗЗЈЗ Крушевац, 2012-2016. год. 

 
Према проценама броја становника Републичког 

завода за статистику из 2016.  године, популација 
школске деце и омладине на подручју Града Крушевца 
представљена је бројем од 14.997 деце од 7 до 18 
година (у 2012. години 17.254 деце). Здравствену 
заштиту ове популације у Дому здравља Крушевац 
обезбеђује 10 лекара/педијатара (у 2012. години, било 
је 16 лекара/педијатара). Радом тима: изабрани лекар-
педијатар и сестра са здравом и болесном децом, као и 
здравствено васпитним радом у саветовалишту за 
младе, прати се раст и развој деце у основном и средње 

школском периоду, периоду пубертета и ране 
здравствено васпитне активности које имају за циљ 
промоцију и усвајање здравог начина понашања и 
здравих навика код младих, васпитање младих за 
преузимање одговорности за сопствено  здравље, за 
његово очување и стално унапређење. Обављају се 
превентивни прегледи пре упућивања деце у установе 
за колективни боравак и наставак спровођења 
имунизације/вакцинације започете у предшколском 
периоду, као и рад са болесном децом и омладином у 
делу пружања куративних прегледа и услуга. 
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Табела 10. Посете у служби за здравствену заштиту школске деце и омладине 

 

 Врсте прегледа Година 

Превентивне посете 2012. 2016. 

Превентивни и контролни прегледи 6731 6731 6911 

Пре упућивања у устаное за колективни боравак 3899 5043 

Спровођење имунизације/вакцинације 153  

УКУПНО 10783 11954 

Куративне посете 2012 2016 

Први преглед 20686 32276 

Поновни преглед 7437 14138 

Посебни преглед 109 199 

Кратка посета 3850 3743 

УКУПНО 32081 52356 
 

Извор: Здравствено статистички извештаји ЗЗЈЗ Крушевац, 2012-2016. год. 

 

 
У структури укупног броја реализованих посета, 

рад са болесном децом далеко заступљенији од 
превентивног рада са здравом децом (око 19% услуга). 
Дневна оптерећеност лекара  је  износила  29  посета,од 
којих  је око 24 куративних и око 5 превентивних 
посета (у 2012. години је укупан број посета лекару био 
око 30% запослених лекара/педијатара резултовао 
знатно мањом дневном оптерећеношћу – око 12 посета 
по лекару,са бољим односом заступљености 
превентивног рада према куративном (на три куративне 
посете реализована је једна превентивна посета, док је 
у 2016. години на око 5 куративнихреализована једна 
превентивна посета).  

Коришћење здравствених услуга, које се сагледава 
кроз остварен просечан број посета у току године по 
једном детету наведеног узраста, бележи пораст у 
посматраном периоду - у 2016. години износи у 
просеку око 4 остварене посете по једном школском 
детету, од којих су око 3 биле куративног, а знатно 
мање од једне посете превентивног карактера; у 2012. 
години коришћење услуга ове службе је било мање, јер 
је по једном детету остварено мање од 3 посете, али је 
коришћење превентивних посета/прегледа забележило 
веће вредности (код 6 од 10. школске деце остварен је 
превентивни преглед),што указује на потребу за даљим 
побољшањем наведеног  односа и усмераањем ка 
превентивним активностима. 

 

 
Табела 11. Просечна оптерећеност запослених и коришћење здравствених услуга у здравственој 

заштити школске деце и омладине 
 

Индикатори 
Година 

2012. 2016. 

Број лекара 16 10 

Годишња оптерећенот лекара 2679 6431 

Дневна оптерећеност лекара 12 29 

Дневна оптерећеност лекара куративним посетама 9 24 

Дневна оптерећеност лекара превентиввним посетама 3 5 

Просечан број посета по 1 детету 2,5 3,8 

Просечан број куративних посета по 1 детету 1,9 3,4 

Просечан број превентивних посета по 1 детету 0,6 0,4 
 
 

Извор: Здравствено статистички извештаји ЗЗЈЗ Крушевац, 2012-2016. год. 
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У 2016. години је примарну здравствену заштиту 

жена од 15 и више година старости (54923 жена) 
обезбеђивало 8 гинеколога у Дому здравља Крушевац 
(од којих су два лекара била на специјалистичком 
стажу), док је у протеклом периоду (у 2012. години) 
број гинеколога био за један мањи. 

 Од укупног броја реализованих посета у служби за 
здравствену заштиту жена у току 2016. године, 
превентивних је било знатно више (68%), куративних 
32%. Дневна оптерећеност гинеколога куративним 
прегледима је износила што представља знатно већу 
оптерећеност укупним бројем посета по једном 
гинекологу у току радног дана, у односу на прописане 
вредности годишње и дневне оптерећености гинеколога 
(6500 прегледа годишње, 30 прегледа дневно).  

Добар однос превентивних и куративних прегледа 
указује на повољан степен ефикасности запослених, на 
чему треба континуирано радити, како би се допринело 
сталном унапређењу квалитета пружених здрвствених 
услуга популацији жена Града Крушевца.   

 Коришћење  услуга  у  овој  служби  не  прелази  
просечно  једну  посету годишње по једној жени 
старости 15 и више година са подручја Града Крушевца 
у току 2016.године; просечан број превентивних 
прегледа износи 0,7,а куративних прегледа 0,3, што 
значи да је од десет прегледаних жена седам остварило 
превентивну, а само три куративну посету, што 
представља повољан однос у смислу превентивног 
деловања и сагледавања значаја превенције на очувању 
репродуктивног и укупног здравља жена. 

 

 

Табела 12. Просечна оптерећеност запослених и коришћење здравствених услуга у здравственој 

             заштити жена 

 

Индикатори 
Година 

2012. 2016. 

Број лекара 7 8 

Годишња оптерећенот лекара 6211 6757 

Дневна оптерећеност лекара 28 31 

Дневна оптерећеност лекара куративним посетама 8,7 10 

Дневна оптерећеност лекара превентиввним посетама 19,5 21 

Просечан број посета по 1 детету 0,8 1,0 

Просечан број куративних посета по 1 детету 0,2 0,3 

Просечан број превентивних посета по 1 детету 0,6 0,7 

 

Извор: Здравствено статистички извештаји ЗЗЈЗ Крушевац, 2012-2016. год. 

 

 

3.2.2. Здравствени трошкови и финансирање 

 

Табела 13. Издвојена средства у буџету града Крушевца  за примарну здравствену заштиту 

за период 2014-2018. год.: 

 

Година 
Издвојена средства 

 (дин.) 

2014. 14.100.000,00 

2015. 14.047.200,00 

2016. 23.000.000,00 

2016. 1.800.000,00 

2018. 12.300.000,00 

 

 Видимо да је ове године издвојено мање средстава од ранијих година.  
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3.3. ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА 

 

 Индикатори квалитета здравствене заштите су: 

  удео преентивних прегледа, 

  број откривене деце са сметњама у развоју, 

  скрининг дијабетеса, 

  скрининг карцинома колона. 

 
Први индикатор квалитета здравствене заштите, 

односно, удео превентивних прегледа је приказан за 
одраслу популацију, предшколску децу, школску децу 
и омладину и за женску популацију. 

 
3.3.1. Удео превентивних преледа код одраслог 

становништва 
 
Удео превентивних прегледа и услуга код одраслог 

становништва је изузетно низак и износи свега 2 
процента што је значајна смерница за будуће акције 
којима би тежиште морало бити на интензивирању 
превентивног рада у здравственој заштити одраслог 
становништва и посебно радно активног контингента 
становништва. 

 
3.3.2. Удео превентивних прегледа у 
здравственој заштити деце претшколског 
узраста 

 
Удео превентивних прегледа и услуга у  

здравственој  заштити  деце предшколског узраста је 
15%. Обзиром да се ради о вулнерабилној популацији 
са израженим потребама у смислу редовног праћења 
раста и развоја, раног откривања потенцијалних 
сметњи у развоју и адекватног и благовременог 
предузимања одговарајућих мера, неопходан је 
континутет  и стално унапређење обезбеђивања и 
реализације превентивних мера и активности.   

 
3.3.3. Удео превентивних прегледа у 

здравственој заштити деце школског узраста  

 
Удео превентивних прегледа и услуга у  

здравственој  заштити деце школског узраста (7-18 
година) је 12%, што је неповољнији однос него удео 
превентивних прегледа код деце предшколског узраста. 
Потреба за његовим порастом је основана и базира се 
на неопходности очувања и унапређења здравља 
младих, као носиоца будућег радно активног 
контингента становништва града Крушевца.  

 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОБАВЕЗНИХ  
ИМУНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ГРАДА КРУШЕВЦА 2012-2016. ГОД. 

 
 Имунизација BCG вакцином на територији 

ГрадаКрушевца 2012 -2016. г. обавља се у високом 
проценту (97%) у породилишту Опште болнице 
Крушевац, док се један број деце која су рођена у 
другим медицинским центрима вакцинишу одмах по 
рођењу у њима (Краљево, Ћуприја и др).  

 Вакцинација против дечије парализе (Pentaxim) 
на територији Града Крушевца 2012 -2016. години 

извршена је са просечним обухватом од 96% од 
укупног броја живорођене деце. Ревакцинација 
(Pentaksimom или OPV за децу која су пропустила 
редовну вакцинацију) у другој години живота био 86%. 
Обухват ревакцинацијом OPV у седмој години био је 
92%, а у четрнаестој години свега 89%.   

  Вакцинација против дифтерије тетануса и 
пертусиса (Pentaxim, DTP) на територији Града 
Крушевац 2012 -2016. години извршена је са просечним 
обухватом од 97%  од броја планиране деце. Током 
претходне године редовно је испоручивана ова вакцина 
по плану потреба тако да није било несташице, то јест 
вакцинисана су и ревакцинисана сва она деца која су 
позивана  за  примање  исте.  Ревакцинација  деце у 
другој  години  је извршена у високом проценту (92%). 
Ревакцинација деце у седмој- 95% обухват, и 
четрнаестој години - обухват од 92%. Морамо да 
напоменемо да су испоруке DT и dT pro adultis биле 
мање од планираних количина за 2016. годину.  

 Имунизација  против морбила, рубеоле и 
паротитиса извршена је на територији Града Крушевца 
2012 -2016. години извршена је са просечним 
обухватом од 83%. Ревакцинација у седмој години била 
је са 92% обухвата.  

 Вакцинација против хепатита Б територији Града 
Крушевца 2012 -2016. извршена са 95%.  

 Вакцинација против хепатита B по експозицији 
обављана је углавном код здравствених радника.   

 
Закључак: 
 
Примовакцинација је протекла са одличним 

обухватом преко 95% за све вакцине изузев код ММР 
вакцинације где је обухват био 85%. Повремена 
пролонгирана испорука појединих вакцина довела је до 
одлагања вакцинације па се запажа опадање обухвата 
имунизацијом у старијим узрастима нпр. за ОПВ или 
ДТ про адултис у задатом петогодишњем периоду. 
Обухват ревакцинацијом ММР је био у опадању, да би 
се обухват у 2016. г. због неповољне епидемиолошке 
ситуације поново поправио на 92% али још увек нисмо 
задовољни (није постигнуто 95%). 

Нарушавање неких базичних принципа у 
организацији спровођења програма вакцинација доводи 
до вишеструких позивања родитеља,односно деце ради 
примања вакцина што ствара сумњу код једног броја 
грађана посебно медицинској јавности у квалитет 
имунобиолошких препарата због кашњења која се 
раније нису дешавала. 

 
3.3.4. Број откривене деце са сметњама у развоју 
 
Према подацима исказаним у периодичним, 

здравствено-статистичким извештајима о пруженим 
здравственим услугама/прегледима деци са сметњама у 
развоју, као и деци која су обавила редовне 
превентивне прегледе у служби здравствене заштите 
деце и омладине Дома здравља Крушевац, може се у 
извесној мери стећи увид у сложену проблематику 
стања и рада са овом децом.  



26.12.2018.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                                         
 

 

285 

Укупан број деце ометене у психофизичком 
развоју (деце са психомоторном заосталошћу, телесном 
инвалидношћу, са говорним манама, са сметњама слуха 
и вида, као и са дијагнозама церебралне парализе и 
мишићне дистрофије и комбинованим аномалијама) је 
по подацима из 2012. године износио 149, од којих је 
145 (97%) било обухваћено сталним процесом 
рехабилитације, а 4 (3%) привременом рехаби-
литацијом; од укупног броја ове деце, дванаесторо (8%) 
је било  млађег узраста (од 0 до 3 год). Подаци из 
2016.године говоре у прилог знатног погоршања стања, 
обзиром на велики пораст како укупног броја деце, 
тако и оних најмлађег узраста: 298 је износио укупан 
број деце са сметњама (два пута више него у 2012. 
години), 215 је било под сталним процесом рехаби-
литације (72%), 83 под привременом рехабилитацијом 
(28%); узраста млађег од 3 године, било је 32 детета од 
укупног броја деце (11%).  

Према извештајним подацима из 2016. године, 
након спроведених превентивних прегледа деце пред 
упис у основну школу и деце у непарним разредима 
основне и средње школе на подручју Града,од укупно 
6.321 прегледане деце (42% од укупног броја деце 
узраста од 7 до 18 година), најчешћа  утврђена  стања  
су:  лоше  телесно  држање  (51%),  средња  телесна 
развијеност (45%), кариес I степена (29%), ортодонтске 
аномалије (16%); остале аномалије система и органа, од 

значаја за правилан раст и развој деце, утврђене су у 
далеко мањем проценту, што свакако представља добар 
показатељ стања здравља деце у посматраном периоду. 

Треба истаћи да је за правилно сагледавање и 
предузимање одређених здравствених  мера  код  деце,  
посебно код деце са сметњама и аномалијама 
утврђеним у најранијем периоду живота, неопходно 
располагати детаљнијим и свебухватним подацима.    

 
3.3.5. Удео превентивних прегледа у 

здравственој заштити жена 
 
Удео превентивних прегледа и услуга у 

здравственој заштити жена је 68%, што представља 
знатно повољнији  однос у смислу сагледавања значаја 
превентивног рада са становништвом и његовом 
применом у пракси, у односу на заступљеност 
превентивних прегледа и услуга у осталим областима 
примарне здравствене заштите.   

  
Спровођење програма за рано откривање рака 

дојке на подручју Крушевца за 2014-2016.г.  
  
На подручју града Крушевца укупан обухват 

жена прегледом за рано откривање рака дојке је 11,9% 
до 19,4 % (у односу на број осигураница у Крушевцу 
које су циљна група за поменути преглед).   

 

Табела 14. Приказ обухвата жена (које имају здравствено осигурање) програмом за рано откривање 

рака дојке у Дому здравља Крушевац у периоду 2014-2016. год. 

 

Година 

Број жена које имају здравствено осигурање 

Планирано Позване Одбила преглед Прегледане 
Искључене из 

скрининга 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

2014. 9866 100 10919 110,7 452 4,7 1772 18 145 1,5 

2015. 8850  100  3892  44  165  4,2  1052  11,9  67  0,76  

2016. 8860  100  12297  138  1440  16,3  1718  19,4  397  4,5  

 

 

Табела приказује искод рада у  току  спровођења  

програма  за  рано  откривање рака дојке 2014- 2016. 

години, али указује, на известан начин, и на квалитет 

спроведеног програма. Подаци указују да је позивање 

обухватило 44% до преко 100% циљне популације. 

Обухват превентивним прегледом, мамографијом, није 

био нарочито висок -обзиром на тешкоће које су 

постојале у почетку везано за кадар (одлазак једног 

доктора супервизора из Опште болнице Крушевац). 

 

Табела 14. Приказ резултата програма за рано откривање рака дојке  

                 у Дому здравља Крушевац 2014-2016. године 

 

Мерени исходи 

Г о д и н а  

2014. 2015. 2016.  

Број мамографија 

1772 1052 1718 

бр. % бр. % бр. % 

Позитивни резултати мамографије  227 12,8 228 21,7 228 13,3 

Дијагностикован рак дојке (хистопатолошки потврђен) 5  0,28  2  0,19  6  0,35  

Потврђен рак /Позитивни налази мамографије  5/227  2,2  2/228  0,9  6/228  2,6  
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У 2016. години урађено је 2230 мамографија у 
Крушевцу и Трстенику (организовани скрининг) као и 
660 мамографија у Ћићевцу посредством мобилног 
мамографа КЦ Ниш (покретни мамограф) тако да је на 
територији Расинског округа у 2016. години урађено 
укупно 2890 мамографија и откривено 6 малигних 
тумора (сви су из Крушевца).  

У 2016. години Дом здравља Крушевац је 
регистровао 13,3% позитивних налаза, у Дому здравља 
Ћићевац 5,3% позитивних резултата а у Дом здравља 

Трстеник 1,2% позитивних налаза. Велики диспаритет у 
поменутим домовима здравља указује и да би у даљем 
раду на спровођењу овог програма требало ставити 
акценат на унапређење квалитета пружених здравствених 
услуга у оквиру програма. Отежавајућа околност за 
спровођење овог скрининга у 2016. години је одлазак 
супервизора из Опште болнице Крушевац те се дуже 
чекало на супервизорска очитавања снимака Нишу. 
Повратне информације о допунским дијагностичким 
процедурама нису обавезно стизале до домова здравља. 

 

Табела 15. Приказ заступљености допунске дијагностике у оквиру програма за рано откривање 

рака дојке у Дому здравља Крушевац 

 

Резултати мамографије Допунска дијагностика 
Позитивни 
резултати 

мамографије 
Број Ултразвук Мамографија 

БЕТ 
КОР 

Укупно 

2014. 227 181 8 38 227 

2015. 228 105 31 8 144 

2016. 228 87 28 6 121 

 
Изазови у реализацији Акционог плана  
 
• Недостатак електронске базе података за 

прикупљање и обраду података добијених у току 
спровођења програма за рано откривање рака.  

• Преобимна документација за вођење у току 
спровођења програма за рано откривање рака.   

• Нетачни  подаци  о  осигураницама  (промена  
броја  телефона,  промена  адресе, промена статуса 
осигурања и сл.).  

• Ангажовање локалне самоуправе у обезбеђивању 
недостајућих података о циљној популацији жена, ради 
повећања обухвата.  

• Нагло повећање оптерећености кадра.   
Очигледно непостојање јединственог стручно 

методолошког приступа у конкретном спровођењу 
програма за рано откривање рака.  

• За сада, изостаје одржив начин дистрибуције 
повратних информација и кретања жена кроз систем 
здравствене заштите (тзв. „слање жена даље“).  

 
Идентификовани позитивни аспекти у 

реализацији Акционог плана  
  
Стварање  функционалне  повезаности,  поверења  и  

заједничке  доктрине између актера у програму за рано 
откривање рака грлића материце што је предуслов за 
унапређење квалитета услуга у спровођењу овог 
програма.  

 
Предлог мера за унапређење квалитета рада у 

спровођењу Акционог плана  
  
• Креирати електронскe базе података за 

прикупљање и обраду података добијених у току 
спровођења програма за рано откривање рака.  

• Направити ревизију постојеће и креирање 
једноставније, прегледније и јединствене документа-
ције која се користи  у програму за рано откривање 
рака грлића материце.  

• Редовно ажурирати података о осигураницама.  

• Доедукација  лекара  –  уједначити  стручно  
методолошког  приступа у конкретном спровођењу 
програма за рано откривање рака.  

 • креирати јасну, јединствену и  једноставну 
процедуру у вези дистрибуције повратних информација 
о женама из скрининга.  

• Убрзати кретања жена кроз систем здравствене 
заштите, као и враћање информација са секундарног на 
примарни ниво здравствене заштите.  

 • окакшати и убрзати женама решавање здравстве-
ног проблема на секундарном нивоу  кроз  веће  анга-
жовање  Дома  здравља -  заказивања прегледа посредо-
вањем тима Дома здравља.  

 • Унапредити квалитет социјалне мобилизације у 
циљу повећања обухвата жена прегледом на рано 
откривање рака дојке и већег учешћа локалне само-
управе у подржавању овог програма-повећати обухват.  

• Мотивисати жене да узму учешће у скринингу 
рака дојке кроз здравствено васпитни рад изабраног 
лекара, патронажне сестре, сестре која позива на 
скрининг, кроз разна предавања, посредством локалних 
медија итд.,  у циљу већег одазива жена на скрининг 
рака дојке. Повећати обухват жена скринингом. 

• Омогућити укључивање у скининг особа које су 
вољне да се укључе, али их пречава чињеница да нису 
обухваћене социјалним осигурањем. 

 
Спровођење програма за рано откривањерака  

грлића  материце на подручју Крушевца за период 
2013- 2016. године  

  
Укупан обухват жена прегледом за рано откривање 

рака грлића материце је  (у односу на број осигураница 
које су циљна група за поменути преглед), се кретао од 
35,6% до 58,5% за подручје града Крушевца. Просечан 
обухват циљне популације скринингом на рак грлића 
материце био је 53% за четворогодишњи период 2013-
2016. г. У табели бр. 1 приказани су подаци о одазиву. 
Познато је да је жељени обухват 75% циљне 
популације и да он још увек није постигнут. 
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Табела 16. Приказ обухвата жена које имају здравствено осигурање програмом за рано откривае рака грлића 

материце у Дому здравља Крушевац у периоду 2013-2016. године 
 

Дом 
здравља 

Број жена које имају здравствено осигурање 

Планирано Позване Одбиле  Обухват (%) 

бр. % бр. % бр. % бр. % 

2013. 11.650 100 12.578 113,7 4.159 33,1 7.190 57,2 

2014. 10.922 100 11.624 106,4 1.414 12,9 6.388 58,5 

2015. 9.660 100 8.151 84,4   5.280 54,7 

2016. 10.870 100 12.183 112   3.873 35,6 

Укупно 42.517 100 44.536    22.731 53% 

 
 
Табела приказује исход рада у  току  спровођења  

програма  за  рано откривање рака грлића материце 
2013-2016. године, али указује, на известан начин, и на 
квалитет спроведеног програма. Подаци очигледне 

неуједначености у приступу реализацији програма 
између два дома здравља, али се очекује да ће се оне 
превазићи у даљем спровођењу овог програма 
стицањем искустава и применом доктринарних ставова.   

 

 

Табела 17. Приказ резултата програма за рано откривање рака грлића материце 

у Дому здравља Крушевац у периоду 2013-2016. године 
 

Мерени исходи 

Дом здравља 

2013. 2014. 2015. 2016. 

бр. % бр. % бр. % бр. % 

 Преканцерозне лези 20  0,3  31  0,5  37  0,7  37  0,96  

Дијагностикован рак грлића материце 

(хистопатолошки потврђен) 6 0,08 3 0,05 2 0,04 2 0,05 
Дијагностикован инвзивни рак грлића 
материце 0 0 2 0,031 2 0,04 2 0,05 

Неадекватни налази из техничких разлога  67 0,9 121 1,9 72 1,4 18 0,46 

Позване на колпоскопију 1305 18,2 1627 25,5 930 17,6 755 19,5 

Поновљен брис 269 3,7 201 3,1 91 1,7 144 3,7 

Урађена биопсија 173 2,4 181 2,8 170 3,2 109 2,8 

 
 
У 2013. години, Дом здравља Крушевац је 

регистровао 22,5% позитивних налаза.   
У  2014.  години,  Дом  здравља  Крушевац  је  

регистровао  21,5%(1398) позитивних налаза.   
У  2015.  години,  Дом  здравља  Крушевац  је  

регистровао  18,5%  (979) позитивних налаза.  
У  2016.  години,  Дом  здравља  Крушевац  је  

регистровао  12,2%  (473) позитивних налаза.   
Обзиром да је очекивани удео позитивних налаза 8%, 

указује на велики диспаритет у поменутим домо-вима 
здравља и да би у даљем раду на спровођењу овог про-
грама  требало  ставити  акценат  на  унапређење  квалитета  
пружених здравствених услуга у оквиру програма.  

Одржани су састанци свих актера у спровођењу 
скрининга рака грлића (28.03.2014; 8.10.2014.; 
11.12.2014, 15.01.2016; 21.04.2016.; 10.11.2016). Било је 
десетак гостовања на локалним медијима. По потреби 
су обављане консултације са представницима 
Канцеларије, Института Батут, као и са тимовима 

Домова здравља (Крушевац и Трстеник). Размењено је 
више дописа са домовима здравља. 

 
Изазови у реализацији Акционог плана  
  
• Непостојање електронске базе податка за 

прикупљање и обраду података добијених у току 
спровођења програма за рано откривање рака.  

• Нетачни подаци о осигураницама (промена броја 
телефона, промена адресе, промена статуса осигурања 
и сл.).  

• Преобимна документација за вођење у току 
спровођења програма за рано откривање рака.   

• Потреба за занављањем кадра. Нагло повећање 
оптерећености кадра.  

• Очигледно непостојање јединственог стручно 
методолошког приступа у конкретном спровођењу 
програма за рано откривање рака у ова два дома здравља.  
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• Изостајање верификације од стране супервизора 
за све налазе из Дома здравља Трстеник и значајног 
дела налаза из Дома здравља Крушевац.  

Сви наши напори у смислу мотивације 
супервизора (предлог за  новчану надокнаду) нису 
уродили плодом.  

• Спорно је питање да ли гинеколози који су 
цитоскринери могу или би требало, или не би требало 
да гледају плочице које они узоркују. Познат стручни  
приступ  том питању  није могуће извести у оним 
домовима здравља на Расинском округу у којима ради 
само један гинеколог, уколико се не уведе 
централизација у реализацији овог програма на 
Расинском округу.  

 • Са аспекта квалитета, спорно је и питање 
потребног броја случајева, одн.густине узорка у 
појединим домовима здравља на Расинском округу, 
што такође намеће идеју о централизацији у 
реализацији овог програма на Расинском округу.  

• Још увек изостаје одржив начин дистрибуције 
повратних информација и кретања жена кроз систем 
здравствене заштите (тзв. „слање жена даље“).  

• Код великог броја жена (чак и код образованих 
жена) постоје страх, стид и недовољан фонд знања и 
свести о значају раног откривања рака грлића материце.  

 
Идентификовани позитивни аспекти у 

реализацији Акционог плана 
 
• Унапређење квалитета здравствених услуга у 

области здрвствене заштите жена. 
• Добра сарадња између свих актера у програму за 

рано откривање рака грлића материце. 
• Стварање функционалне повезаности, поверења и 

заједничке доктрине између актера у пгораму за рано 
откривање рака грлића материце што је предуслов за уна-
пређење квалитета услуга у спровођењу овог програма. 

• Укључивање локалне самоуправе у обезбеђивању 
услова за социјалну мобилизацију кроз трибине, 
предавања и достављање података о женама, 
скринингна рак грелића материце добија на значају што 
предвиђа и бољи одазив жена у наредном периоду. 

 
Предлог мера за побољшање одрживости 

скрининга рака грлића 
 
• Покренути централну Цитолошку лабораторију за 

рано откривање рака грлића материце, у ОБ Крушевац, 
за ниво Расинског округа (организовати и едуковати 
здравствене раднике). Потребно је обезбедити нове 
специјализације из  патологије, као и пријем новог 
кадра за прво и друго читање у цитолабораторији. 

• Исказати потребу за обезбеђивањем два рачунара 
на ДЗ Крушевац ради електронског вођења 
документације у скринингу рака грлића материце. 

• Проширити супервизију скрининга насве 
изабране гинекологе. 

• Повећати обухват жена скринингом рака грлића 
материце кроз повећано позивање и непосредно 
уручивање позитивних писама посредством 
патронажних сестара. Потребно је постићи договор са 
поштом везано за бесплатно слање позивних писама. 

• Постићи договор са МУП-ом везано за 
достављање базе циљне популације. 

• Ревизија постојеће и креирање једноставније, 
прегледније и јединствене документације која се користи 
у програму за рано откривање рака грлића материце. 

• Редовно ажурирање базе података о 
осигураницима потражити помоћ локалне самоуправе. 

• Радити на промоцији скрининга рака грлића 
материце и рака дојке интензивније у наредном 
периоду ради постизањавећег одзива жена а тиме и 
већи обухват скринингом. 

• Унапредити квалитет социјалне мобилизације у 
циљу повећања обухвата жена прегледом на рано 
откривање рака  грлића материце и већег учешћа 
локалне самоуправе у подржавању овог програма и 
повећања обухвата. 

• Направити софтвер као подршку спровођењу 
организованог скрининга рака грлића материце за 
прикупљање и обраду података добијених у току 
спровођења програма за рано откривање рака. 

• Обезбедити женама брже решавање здравственог 
проблема уколико су дијагностиковане у току 
скриннга, скратити чекања на секундарном нивоу кроз 
заказивања прегледа посредством тима Дома здравља. 

• Молимо за помоћ у укључивању у скрининг 
особа које су овљне да се укључе, али их спречава 
чињеница да нису обухваћене социјалним осигурањем. 

 
3.4. ИНДИКАТОРИ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА 

СТАНОВНИКА  
 
Индикатори здравстеног стања становништва су:  
 • очекивано трајање живота,  
• смртност одојчади, перинатална смртност,  
• специфичне стопе смртности (стандардизоване по 

узрасту),  
• опажено здравље (самопроцена здравља). 
 
3.4.1. Очекивано трајање живота 
 
Очекивано трајање живота живорођене деце у 

Крушевцу је за особе мушког пола 73,33 године, а за 
особе женског пола 78,42 године. Просечна старост 
становника Града Крушевца је 43,72 година, а у 
Републици Србији важан индикатор здравственог 
стања становништва, што значи да наведеним 
показатељем не можемо бити задовољни, јер према 
наведеном критеријуму се налазимо међу 10 земаља с 
најкраћим животним веком.   

 
3.4.2. Смртност одојчади и перинатална смртност 
 
Стопа смртности одојчади (на хиљаду живоро-

ђених) је за Град Крушевац у  2016.  години износила 
4,3 промила, а стопа перинаталне смртности је изно-
сила 2,15 промила. Стопе смрности одојчади и перина-
талне смртности су ниже него у Републици Србији за 
2016. годину. 

 
3.4.3. Специфичне стопе смртности 

(стандардизоване по узрасту) 
 
Стопа  смртности  у  2016.  години је на територији 

Града Крушевца износила 15,4 умрлих на 1000 
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становника и виша је него у Републици Србији (14,3). 
Стандардизована стопа смртности за укупну попула-
цију (у односу на Евопску стандардну популацију) 
износи 1563 умрлих на 100000 становника. Стандарди-
зована стопа смртности за мушкарце износи 1765 
умрлих на 100000 становника, а жена 1389 умрлих на 
100000 становника.   

 
Специфичне стопе умирања по полу и добним 

групама приказане су у табели. 
 
Табела 18. Морталитет становништва Крушевца 

према полу и добним групама 
 

Добна група 
Специфична стопа (на 1000000) 

У М Ж 

0 104,28 199,20 0,00 

1-4 23,55 0,00 50,48 

5-9 0,00 0,00 0,00 

10-14 15,71 0,00 32,28 

15-19 15,34 29,81 0,00 

20-24 42,83 27,82 58,63 

25-29 14,59 0,00 30,86 

30-34 91,37 101,39 80,73 

35-39 103,39 136,43 69,65 

40-44 166,91 177,27 156,46 

45-49 363,64 532,32 198,51 

 
Специфичне стопе смртности мушкараца су веће у 

скоро свим добним групама у односу на стопе 
смртности жена. Највећа разлика се уочава у добним 
грушпама 50-54, 70 – 74, 65-69 и 40-44 година. 

 
3.4.4. Маскулинитет  
 
Индикатор здравственог стања становништва је и 

маскулинитет, односно, однос броја мушкараца према 
броју жена. На боље здравствено стање становништва 
указује негативна стопа маскулинитета, која је нижа од 
1000. За Град Крушевац стопа маскулинитета је 
негативна и износи 956,50промила, што значи бољу 
здравствену заштуту жена, смањену смртност жена 
фертибилног доба и продужење животног века. 

 
3.5. ИНДИКАТОРИ ДЕТЕРМИНАНТИ 

ЗДРАВЉА 
 
Индикатори детерминанти здравља су: 
- преваленција пушења и 
- укупно конзумирање алкохола 
 
3.5.1. Преваленција пушења 
 
Ради добијања неких оријентационих сазнања о броју 

пушача Завод за јавно здравље је урадио истраживање. 
Време истраживања. 31. јануар 2017. године. 

Предмет овог истраживања је поштовање Закона о 
заштити становништва од изложености дуванском 

диму у Спортском центру Крушевац. Општи циљ 
истраживања је утврђивање колико се поштује Закон о 
заштити становништва од изложености дуванском 
диму у спортском центру Крушевац. 

Посебни циљеви су утврђивање распрострање-
ности пушења међу запосленима у овој установи, као и 
испитивање њихових вредносних ставова и навика у 
вези пушења на радном месту. 

 
Метод истраживања 
 
Врста студије: студија пресека 
Инструмент испитивања: анкета 
 
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Укупан број анкетираних особа износи 65 од којих 

је 31 пушача (48,6%). Од укупног броја испитаника 25 
је мушког пола (30,4%) и 40 женског пола (61,5%). 

Нема статистичке значајности у дистрибуцији 
навике пушења и пола односно подједнако често пуше 
мушкарци и жене. 

Од 31 испитаника који су се изјаснили као пушачи, 
78,9% имају дугогодишњи пушачки стаж (10 и више 
година). 

На питање „да ли сте упознати да је у вашој установи 
спроведена нека казнена мера против оних који нису 
поштовали Закон о заштити становништва од 
изложености дуванском диму“, велика већина испитаника 
(90,9%) се изјаснила да није било изречених казни. 

Нешто мање од половине анкетираних у спортском 
центру крушевац (49,5%) сматра да Закон није 
допринео смањењу броја пушача у њиховој установи. 
Више од половине анкетираних пушача (59,8%) 
изјаснило се да не намерава да остави пушење, док је 
једна трећина (34,2%) спремна да остави цигарете. 
Већина анкетираних (63%) сматра да би се смањењем 
броја пушача у нашој земљи смањио број оболелих од 
кардиоваскуларних и малигних болести. 

Поводом Националног дана без дуванског дима у 
сарадњи са Патронажном службом Дома здравља 
Крушевац и ученицима Медицинске школе, 
заинтересованим пушачима (15 особа) мерен је притисак 
пре и после попушене цигарете. Овом приликом, на 
опште изненађење свим особама притисак био исти или 
(у два случаја), нижи после испушене цигарете. 
Обзиромда је опште познато да цигарете дижу крвни 
притисак, претпостављамо да се ради о пушачима са 
дугогодишњим пушачким стажом и да је њихов 
организам навикао на одређену дозу никотина, па је 
сходно томе и реаговао на дувански дим. 

Зашто смо се определили за ову установу? Зато 
што смо сматрали да је ова установа репрезент 
здравствених стилова живота и очекивали смо да су 
запослени самим својим занимањем опредељени за 
здрав живот. На жалост, нисмо добили очекиване 
резултате, самим податком да у установи готово 
половина запослених пуши, што је показатељ, да 
занимање само по себи не говори у прилог одговорног 
понашања за сопствено здравље. 

Едукација и упознавањ запослених о штетности по 
здравље не само пушења, већ и других негативних 
облика понашања, може се остварити кроз 
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континуирану, суштинску и партнерску сарадњу са 
здравственим установама које се баве едукацијом, 
односноваспитањем за здравље. 

 
3.5.2. Укупно конзумирање алкохола 
 
Болести зависности су најраспрострањенији и 

један од најозбиљнијих социомедицинских проблема. 
Социјални фактори (средина), који олакшавају 
злоупотребу психоактивних супстанци су многобројни: 
пре свега породичниодноси, односи у школи, у 
друштву, разни обичаји, навике, предрасуде . . . 

Последице по здравље услед употребе алкохола су 
бројне. Највећа обољења су катар једњака и желуца, 
чир и рак желуца, алкохолна цироза јетре, 
кардиоваскуларна обољења, запаљење панкреаса, 
кожне промене, алкохолна епилепсија и атрофија 
мозга. Алкохол се сматра као ризико фактор за ширење 
Сиде и других болести које се преносе полним путем. 
Алкохол код младих изазива лажно самопоуздање, 
лажну одлучност и некритичност. Завод за јавно 
здравље је урадио истраживање. 

Предмет овог истраживања је учесталост употребе 
алкохола међу ученицима средњих школа у Крушевцу. 
Време истраживања: 18-31. март 2015. године. 

Општи циљ истраживања је утврђивање 
учесталости пијења алкохола младих у односу на пол, 
разред, успех, школу коју похађају и породичну 
ситуацију. 

Посебни циљеви су испитивање вредносних 
ставова ученика о употреби алкохола и утврђивање 
нивоа знања о последицама употребе алкохола на 
људски организам. 

 
Метод истраживања 
 
По методу случајног узорка, истраживање је 

обухватило сва одељења од првог до четвртог разреда у 
три средње школе у Крушевцу: гимназије, хемијске и 
музичке. 

Укупан број анкетираних ученика је 383. По 
школама број анкетираних ученика износи: 

 
- гимназија: 129 ученика 
- хемијска: 232 ученика и 
- музичка: 22 ученика. 
 
Резултати истраживања 
 
Број ученика који редовно или повремено 

конзумирају алкохол 
 
Од 383 ученика, колико их је анкетирано, 313 

ученика се изјаснило да редовно или повремено 
конзумира алкохол што процентуално износи 81,7%. 

У односу на број ученика који пију макар и 
неколико пута годишње, 18,2% (57 ученика) пије 1-2 
пута недељно, а то у односу на укупан број 
анкетираних износи 14,9%. број оних који пију 1 – 2 
пута месечно износи 37,1% у односу на укупан број 
конзумената, односно 30,3% од укупног броја 
анкетираних. Највећиброј ученика алкохол пије 
неколико пута годишње и износи 44,7% у односу на 

број оних који су се изјаснили да редовно или 
повремено пију, односно 36,6% у односу на укупан број 
анкетираних. 

Број оних који су алкохол пробали пре 12 године 
живота износи чак 39,5% у односу на укупан број 
ученика који су одговорили на ово питање, док је после 
12 године живота први контакт са алкохолом имало 
46,7% ученика. 

Највећи избор алкохолних пића су пиво и вино, 
док се 12,4% ученикаизјаснило да конзумира жестока 
пића. 

Од 377 ученика, који су одговорили на питање „ Да 
ли си се некад напио?“ 

50,4% је одговорило потврдно. Од тога се 48,5% 
ученика алкохолом опило једном, 35,9% ученика  се 
напило 10 пута, а више од 10 пута се напило 15,6% 
ученика. 

Број оних који су приликом пијанства изазвали 
неки проблем је 35 ученика (25 дечака и 10 девојака), 
што износи 17,7% од укупног броја оних који су се бар 
једном  или више пута напили. 

 
Дистрибуција учесталости злоупотребе 

алкохола  - по школама 
 
Гимназија 
 
Од 129 анкетираних ученика у Гимназији 18 се 

изјаснило да редовно конзумира алкохол, 61 повремено 
и 49 ученика сматра да не конзумира алкохол и поред 
тогашто је међу њима било ученика који су навели 1 до 
2 пута месечно знатан број оних који пију неколико 
пута годишње. 

Могући разлог ове неподударности највероватније 
је неразумевање самог појма „конзумирање“па су 
ученици наводили да не конзумирају алкохол, али да 
месечно или годишње попију „по коју чашицу“. 

На основу тога, следи закључак који указује на 
велики проценат, чак 82,9% оних који су редовно или 
повремено конзумирали алкохол. Заправо, подаци 
указују да редовно или повремено алкохол конзумира 
107 ученик, што је процентуално, у односу на укупан 
број анкетираних, а по учесталости конзумирања, 
износи 13% ученикапије једном до два пута недељно, 
42% ученика пије једном до два пута месечно и 44,8% 
ученика пије неколико пута годишње. 

Чињеница је да највећи број ученика пије алкохол 
1-2 пута месечно или неколико пута годишње, може се 
закључити да се ради о пијењу алкохола у посебним 
приликама, али се мора имати у виду чињеница да се 
врло лако може развити склооност ка чешћем пијењу „с 
поводом“ или „без повода“. 

Отуда произилази и потреба за превентивним 
активностима, како просветних тако и здравствених 
радника. 

 
Хемијска школа 
 
Укупоан број анкетираних у овој школи је био 232 

ученика. Редовно или повремено алкохол пије 192 
ученика што износи 82,7%. 

Проблем неразумевања појма „конзумирање“ 
уочен је и у овој школи, обзиром да 37 ученика наводи 
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да редовно пије, 85 ученика пије повремено, а 110 
ученика наводи да не конзумира алкохол, иако се из 
каснијих одговора уочава да од истих, 11 ученика ипак 
пије 1 – 2 пута недељно, 16 ученика пије 1-2 пута  
месечно и 43 ученика пије неколико пута годишње. 

Сходно томе, можемо да констатујемо да од 82,7% 
ученика који наводе да повремено или редовно 
конзумирају алкохол, 21,8% алкохол конзумира 1-2 
пута недељно, 33,3% ученика алкохол конзумира 1-2 
пута месечно и 44,7% ученика алкохол конзумира 
неколико пута годишње. 

 
Музичка школа 
 
У музичкој школи анкетирано је 22 ученика од 

којих 15 пије, што износи 68,2%. утврђено је да само 
један ученик пије једном недељно, 7 ученика пије 
једном до два пута месечно и 7 ученика неколико пута 
годишње. 

 
Дистрибуција учесталости алкохола по полу 
 
Од 383 анкетираних ученика, 144 је мушког пола и 

239 женског пола. 
Од 144 ученика мушког пола свих разреда 98 

(68%) ученика је навело да редовно (35) или повремено 
(63)конзумира алкохол, док се 45 (31,2%) ученика 
изјаснило да не пије, с тим што 28 (19,8%) ученика у 
каснијим одговорима наводе да ипак пију. 

Општи закључак је да у мушкој популацији 
алкохол пије 126 ученика, што процентуално износи 
87,5%. Утврђено је да једном до два пута недељно 
алкохол конзумира 33 ученика (26,2%), једном до два 
пута месечно 62 ученика (49,2%) и неколико пута 
годишње 31 ученик (24,6%). 

Од 239 ученица, 116 (48,5%) се изјаснило да 
редовно или повремено конзумира алкохол, док је 123 
(51,4%) на ово питање одговорило негативно, с тим 
што 72 ученице (31,1%) у каснијим одговорима наводе 
да ипак пију. 

И ако постоје нејасноће око појмова, ипак можемо 
да констатујемода 188 ученица редовно или повремено 
пије алкохол (78,7%) и по 24 пије једном до два пута 
недељно (12,8%), 54 пије једном до два пута месечно 
(28,7%) и 110 пије алкохол неколико пута годишње 
(58,5%). 

 
Дистрибуција учесталости злоупотребе алкохола 

по школском успеху 
 
Од 383 ученика свих разреда неведених средњих 

школа, одличних ученика је 95, врлодобрих 140, 
добрих 121, довољних 15, недовољних 3, док 9 ученика 
није дало податке о постигнутом школском успеху. 

Од 95 одличних ученика, 74,7% конзумира 
алкохол. У односу на број конзумената, недељно 
алкохол конзумира 5,6% ученика, једном до два пута 
месечно алкохол конзумира 35,2% ученика и 59,2% 
ученика алкохол конзумира неколико пута годишње. 

Од 140 ученика који су постигли врло добар успех, 
79,3% ученика редовно или повремено конзумира 
алкохол и то: 19,8% ученика алкохол конзумира једном 
до два пута недељно, 49,6% ученика алкохол 

конзумира једном до два пута месечно и 40,5% ученика 
алкохол конзумира неколико пута годишње.   

Добар успех има 121 ученик, од којих 104 редовно 
или повремено пију, што процентуално износи 86%. Од 
тога 22,1% ученика алкохол конзумира једном до два 
пута недељно, 32,7% ученика алкохол конзумира 
једном до два пута месечно, а 45,2% ученика алкохол 
конзумира неколико пута годишње.  

Довољан успех је постигло 15 ученика и сви 
повремено или рдовно конзумирају алкохол: 40% 
ученика алкохол пије једном до два пута недељно, 40% 
ученика пије једном до два пута месечно, а 20% 
ученика пије неколико пута годишње.  

Недовољних ученика је троје од којих се један 
ученик изјаснио да пије недељно, један месечно и један 
неколико пута годишње.  

 
Дистрибуција учесталости злоупотребе 

алкохола по узрасту (разреду) испитаника 
 
Укупан број анкетираних у првом разреду три 

школе износио је 120 ученика од којих 93 ученика 
(77,5%) редовно или повремено конзумира алкохол. 
Једном до два пута недељно алкохол конзумира 18,2% 
ученика, једном до два пута месечно алкохол 
конзумира 32,2% ученика и неколико пута годишње 
49,5% ученика.  

У другом разреду је анкетирано 103 ученика од 
којих 81,5% ученика редовно или повремено конзумира 
алкохол и то: 10,7% ученика алкохол пије једном до два 
пута недељно, 42,8% ученика алкохол пије једном до 
два пута месечно и 46,4% ученика пије неколико пута 
годишње.  

Од 88 ученика трећег разреда 81,8% односно 72 
ученика конзумира алкохол. Од тога 11,1% ученика 
пије једном до два пута недељно, 41,6% ученика пије 
једном до два пута месечно и 47,2% ученика пије 
неколико пута годишње.  

У четвртом разреду је анкетирано 72 ученика од 
којих 88,8% односно 64 ученика пије алкохол. Највећи 
проценат, 35,9% ученика алкохол пије  једном до два 
пута недељно, 31,2% ученика пије једном до два пута 
месечно и 32,8% ученика алкохол пије неколико пута 
годишње. 

 
Дистрибуција одговора испитаника о нивоу знања 

о последицама злоупотребе алкохола 
 
Од 383 ученика који су одговорили на питање о 

штетности редовне употребе алкохола, чак 91,6% 
односно 351 ученик зна да алкохол доводи до 
поремећаја здравља.  

Такође, велики је постотак оних (85,9%) који 
верују да алкохол ствара како  психичку тако и физичку 
завосност.  

Да алкохол делује депресивно на централни нервни 
систем зна 230 ученика, односно 60% од укупно 372 
ученика који су се изјаснили по овом питању.  

Нешто мање од половине ученика (41,7%), односно 
их 160 одговорило је да под дејством алкохола долази 
до смањења потенције, 36% ученика сматра да алкохол 
повећава потенцију док осталих 69 ученика од укупно 
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358 који су се изјаснили по овом питању, сматра да 
алкохол уопште не утиче на сексуалну моћ (19,2%). 

Већина ученика (79,3%) верује да шоља јаке, црне 
кафе или хладан туш помаже да се неко брже отрезни 
од алкохола. Свега 7,8% ученика зна да кафа или 
хладна вода не могу убрзати процес елиминације 
алкохола из организма док се 12,8% ученика изјаснило 
да не зна одговор на ово питање. 

Дакле, већина ученика зна неке од наведених 
последица конзумирања алкохола, али подаци о 
употреби алкохола младих јасно указују да, на жалост, 
већина тих ученика конзумира алкохол.  

 
Дистрибуција ставова ученика о злоупотреби 

алкохола 
 
Анализом података који се односе на ставове 

ученика у вези са конзумирањем алкохола, добили смо 
следеће резултате: 

Скоро половина анкетираних ученика има 
толерантан став о конзумирању алкохола. Да је у реду 
ако деци повремено дамо да пробају мало пива или 
вина сматра 53,3% ученика.  

На питање „Да ли је алкохол потребан да би журка 
успела?“, 49,9% ученика је одговорило да није 
потребан, док остали сматрају алкохол саставним 
делом успеле журке (35,6%) или су неодлучни (14,4%).  

Половина анкетираних ученика (48,8%) сматра да 
нема ничег лошег у томе ако се неко повремено опија 
на свадбама или журкама, а 37% ученика мисли да 
алкохол помаже за опуштање када је неко љут, 
изнервиран или тужан.  

И ако су у претходним одговорима испитаници 
показали став високе толеранције о конзумирању 
алкохола, већина ученика (76,4%) има позитиван став 
према људима који уопште не пију и сматра да такви 
људи нису уштогљени и досадни.  

 
Дистрибуција одговора испитаника о 

породичном окружењу 
 
У узорку ученика који је сачињавало 383 испи-

таника, њих 334 живи у потпуној породици, односно у 
породици са оба родитеља (87,2%). Мањи број ученика 
живи са једним од родитеља (11,2%), а само 6 
испитаника неживи са родитељима.  

У породицама 371 испитаника, 114 очева никада не 
пију (30,7%), повремено алкохол конзумирају 241 (64,9%), 
често пије 11 очева (2,9%), а редовно 5 очева (1,3%). 

Од 381 испитаника који су дали податке о 
учесталости пијења својих мајки, 328 испитаника тврди 
да њихове мајке никада не пију (86%), 50 ученика се 
изјаснило да њихове мајке повремено пију (13,1%), док 
мајке два ученика пију често и једна редовно. 

Ови подаци недвосмислено Указују да је 
учесталост пијења алкохола израженија код очева 
наших испитаника.  

Међутим, детаљна анализа ових података указује 
на чпињеницу да 77 од 108 ученика чији родитељи 
уопште не пију, ипак, повремено конзумирају алкохол 
(71,2%). 

Велики број ученика (82), чији очеви никада не 
пију (114) су се такође, изјаснили да редовно (12), 

месечно (31) и годишње (39) пију алкохол, што износи 
(71,9%). 

Они ученици чије мајке никада не пију (328) су 
такође, склони пијењу алкохола. Од наведеног броја 
чак 262 ученика, односно 79,8% пије алкохол и то: 49 
ученика пије једном до два пута недељно (18,7%), 92 
ученика пије једном до два пута месечно (35,1%) и 121 
ученик алкохол пије неколико пута годишње (46,1%). 

У породицама у којима оба родитеља повремено 
пију (39) чак 37 ученика и сами конзумирају алкохол 
(94,8%). 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
 Генерални закључак који можемо да изведемо, на 

основу резултата овог истраживања, био би да већина 
ученика у средњим школама на подручју града 
Крушевца конзумира алкохол (81,7%). Највећи 
проценат конзумената пије алкохол неколико пута 
годишње. Највероватније се алкохол конзумира у 
посебним приликама (журка, прослава рођендана...) 
што је у складу са изнетим ставовима ученика да „нема 
ничег лошег у томе да се неко повремено опије“. 

 
 Анализом ставова ученика по питању 

конзумирања алкохола, увидели смо да скоро половина 
анкетираних ученика има толерантан став у односу 
наалкохол, иако преко 70% испитаника има позитиван 
став према људима који никада не пију. Без обзира на 
овакав позитиван став према људима који не пију, више 
од половине наших испитаника (50,4%) сеприликом 
употребе алкохолних пића опијало и при томе је велики 
број ученика изазвао неки проблем (свађу, тучу... ). 
Очигледно је да период сазревања младих људи прате 
поступци и понашање које је у супротности не само са 
знањима о последицама пијења, већ и са сопственим 
ставовима.  

 
 Претходна анализа нам показује завидан ниво 

знања наших ученика о испитиваном проблему. 
Истовремено, на основу резултата можемо да 
закључимо да располагање знањима и чињеницама не 
подразумева здраво понашање. Дакле, информације 
саме по себи нису довољне да се спречи и сузбије 
употреба алкохола.   

 
 Упечатљиви резултати које смо добили у овом 

истраживању односе се на конзумирање алкохола у 
односу на пол. Из наведених подата смо уочили да је 
учесталост пијења код мушкараца већа (недељно и 
месечно) него код девојака које претежно конзумирају 
алкохол у посебним приликама, неколико пута 
годишње. Слични резултати су добијени и за родитеље 
наших испитаника. Наиме, запажа се да је недељно и 
месечно пијење алкохола много израженије код очева 
него код мајки.  

 
 Резултати истраживања указују да је утицај 

породице на младе у периоду адолесценције по питању 
односа према алкохолу готово незнатан. Наиме, велики 
број ученика, независно од породичног окружења без 
алкохола, редовно или повремено ипак конзумира 
алкохол. Доминантан утицај у том периоду имају групе 
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вршњака. Ипак, утицај породице се не сме занемарити. 
Стабилност породичних односа и заузимање јасног 
става у вези конзумирања алкохола од непроцењиве је 
важности за формирање ставова и навика младих. Мора 
се имати у виду податак да је чак 150 анкетираних 
ученика алкохол пробало пре 12. године (39,5%) и то у 
породичном кругу, што говори у прилог толерантног 
односа одраслих према „пробању“ алкохола деце.  

 Посматрајући процентуално број ученика који 
пију по разредима, уочава се растући тренд од првог до 
четвртог разреда (од 77,5% до 88,8%). Нарочито 
забрињава податак да са годинама учесталост 
конзумирања алкохола расте – у четвртом разреду 2/3 
ученика пије неколико пута недељно или месечно. 

 
 Резултати добијени овом студијом пресека 

довољан су разлог за  покретање и спровођење 
промотивно-превентивних активности на спречавању и 
сузбијању конзумирања алкохола младих у којима би 
требало да учествују како стручњаци у јавном 
здравству, просветни радници, психолози, педагоѕи 
тако и родитељи, али и сами млади. Приоритет би 
требало дати програмима који представљају 
комбинацију метода модификација понашања, као и 
савладавања вештина одупирања социјалном притиску. 

 

 Организација слободног времена младих усмерена 
ка усвајању здравих стилова живота не сме остати 
приоритет само просветних и здраствених радника. 

 
4. ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ НА 

УНАПРЕЂЕЊУ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА И 
ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ 

 
Активности промоције здравља у Граду се одвијају 

у оквиру Центра за промоцију здравља Завода за јавно 
здравље, Крушевац, васпитно-образовних установа, 
здравствених установа, Црвеног крста, Центра за 
социјални рад, градске апотеке, Канцеларије за младе, 
Удружења дијабетичара и других актера  развијеног 
невладиног сектора.  

 
4.1. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Основна делатност Предшколске установе „Ната 

Вељковић“ је васпитање, образовање, нега и исхрана, 
превентивно-здравствена и социјална заштита деце 
узраста до 6,5 година.  

Активности на унапређењу здравља становништва 
и превенцију болести одвијају се на нивоу васпитних 
група и вртића, на нивоу Установе и града.  

 
 

Табела:  Активности на унапређењу здравља становништва и превенцију болести 
 

Датум Манифестација 
Учесници на нивоу  

вртића 

Учесници на нивоу 

Установе 

Октобар Дечија недеља Јаслене и васпитне групе Сви вртићи 

16.октобар 
Светски дан  

правилне исхране 

Јаслене и васпитне  

 групе 
„Колибри“ 

21.новембар Светски дан детета Васпитне групе „Невен“ 

Децембар Треће дете Старије и ппп. Групе „Колибри“ 

Децембар  Новогодишњи програм Деца и васпитачи Драмска играоница 

25. јануар Дан Светог Саве Васпитне групе „Лептирић“ 

8. март Дан жена Јаслене и васпитне групе „Звончић“ 

21. март Дан пролећа Јаслене и васпитне групе „Невен“ 

2. април Међународни дан дечије књиге Старије и ппп. Групе Сви вртићи 
15. април Дан Установе ППП. Групе Најуспешније тачке свих 

вртића 
22. април Дан планете земље 

Акција уређења објекта и 
дворишта вртића 

Јаслене и васпитне групе Јаслене и васпитне групе 

Април Изложба васкршњих 
декорација 

Васпитне групе Васпитне групе 

10. мај Међународни дан физичке 
активности „Игре без граница“ 

Ппп. групе Ппп. групе 

15. мај Међународни дан породице Васпитне групе Васпитне групе 

Мај Недеља здравих зуба Васпитне групе Васпитне групе 

Јун Завршна приредба 

предшколаца 

Ппп. групе Ппп. групе 

Јун Треће дете Старије и ппп. групе „Звончић“ 
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4.2. ОСНОВНО И СРЕДЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
  
Здравствено васпитање у школама спроводи се 

организоваем разних манифестација као што су „Дан 
здраве хране“. У манифестацији учествују сви ученици, 
наставници, родитељи и представници Завода за јавно 
здравље Крушевац. На часовима ликовне културе и 
секција организују се креативне радионице на којима 
ученици од воћа и поврћа праве различите фигуре на тему 
„Здрава храна – здрав живот“. У холовима школа 
постављају се изложбе ликовних радова и фигура од воћа 
и поврћа, као и плакати „Пирамида исхране“ са 
текстовима о здравој исхрани. Организују се предавање за 
ученике о правилној исхрани. На дан обелоежавања праве 
се и јестиви део изложбе који садржи различито воће и 
поврће, као и домаће производе здраве хране. Родитељи и 
наставници доносе домаће зимице, сокове, црни хлеб, 
макробиотичке кифле и многе друге домаће производе. 

Активности које се спроводе у школама према 
Годишњим плановима рада школе: 

 У оквиру рада еколошких секција (акције 
сакупљања секундарних сировина, уређење школског 
дворишта, неговање и чување цвећа, предавање на тему 
штетност алкохола, дувана, дроге...); 

 На часовима одељењског старешине од 1. до 8. 
разреда (теме: Правилна исхрана, У здравом телу здрав 
дух, Спорт и здравље, Да нам зуби буду здрави, Здрави 
стилови живота, ДКР – уређење школског дворишта, 
Заштита животне средине, Чистоћа је пола здравља, 
Здравље је највеће богатство...); 

 У оквиру рада Тимова за здравство и превенцију 
болести зависности (предавања на теме: Репродуктивно 
здравље, Одговоран однос према себи и свом здрављу, 
Психоактивне супстанце, компјутерска зависност); 

 У оквиру рада Тимова за заштиту животне 
средине и сарадњу са еколошким организацијама града 
(уређење школског дворишта (посађено је 5 садница 
полонија и два четинара), сакупљање секундарних 
сировина, опремање хола цвећем и одржавање, 
обележавање значајних еколошких датума... ); 

 Пројекат „Покренимо нашу децу“ за ученике 
разредне наставе – циљ пројекта је промоција здравља 
и физичке активности у циљу смањења деформитета 
код деце, ученици свакоднево имају петнаестоминутну 
физичку активност.; 

 Сарадња са Заводом за јавно здравље и 
Школским диспанзером – спровођење систематских и 
стоматолошких прегледа; превентивне активности у 
виду предавања, презентација; 

 Спортска такмичења, недеља школског спорта, 
јесењи и пролећни крос за ученике, учешће у 
хуманитарним спортским дешавањима. Промовисање, 
предлагање мера, учешће у активностима у циљу 
смањивања насиља, а повећања толеранције и 
конструктивног решавања конфликата, популарисање 
здравих стилова живота, упознавање родитеља, 
старатеља са важећим законима, конвенцијама, 
протоколима о заштити деце, односно ученика од 
занемаривања и злостављања и другим документима од 
значаја за правилан развој деце, односно ученика у 
циљу представљања корака и начина поступања 
установе, пружање подршке и помоћи родитељима у 
осмишљавању слободног времена деце, односно 
ученика, саветодавно-инструкт. и терап. рад са 
ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања. Пружање 
подршке ученицима из осетљивих друштвених група, 
организовање и реализовање радионица, предавања, 
трибина и других активности за ученике из области 
менталног здравља, Саветодавни рад са 
родитељима/старатељима ученика који имају различите 
тешкоће у развоју, учењу и понашању, радионица за 
наставнике на тему „Како унапредити квалитет свог 
живота“. Све еко активности изводи и прати велики 
број ученика и наставника. Ученици су показали 
велики степен одговорности и еколошке писмености. 

 
4.3. АКТИВНОСТИ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА И 

ВАСПИТАЊА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ 

 
4.3.1. Спровођење активности промоције 

здравља усмерене на осетљиве групације 
становништва 

 
Едукација стновништва у здравственим установама 

 
Компаративна анализа о спровођењу здравственог 

васпитања и унапређења знања становништва и посета 
патронажних сестара у однсоу на претходну годину, 
као и за претходних пет година, са препорукама. 

 
Табела Спровођење едукације становништва у 

здравственим установама по годинама 
  

Година 

Индиви- 
дуални  
ЗВ рад 
(број 

услуга) 

Групни 
ЗВ рад (бр. 

услуга) 

Патрона-
жне по-  
сете (бр. 
посета 

здравом 
станов- 
ништву 

Патрона-
жне по-  
сете (бр. 
посета 

оболелом 
станов- 
ништву 

Патро- 
нажне 
посете 

(укупно) 

2012 12.687 2.654 12.646 8.459 29.327 

2013 10.124 2.239 8.598 6.314 23.674 

2014 7.632 2.421 8.111 6.688 22.119 

2015 6.194 2.434 9.687 7.502 23.136 

2016 5.524 2.520 4.841 5.452 15.857 

 
Завод за јавно здравље Крушевац је протеклих 

година вршио координацију, пружао стручно 
методолошку помоћ и пратио спровођење активности 
промоције здравља здравствених установа у оквиру 
националних стратегија и програма здравствене 
заштите у поливалентној патронажној служби на 
подручју Расинског округа.  

Активности службе поливалентне патронаже су 
усмерене ка унапређењу и очувању здравља 
становништва, развоју здравог окружења и афирмацији 
здравих стилова живота.  

Најчешће обрађиване теме здравствено васпитног 
рада су: Промоција репродуктивног здравља, Здрави 
стилови живота, Превенција и рано откривање ХНО, 
Превенција и рано откривање заразних болести, Значај 
личне и опште хигијене, Значај правилне исхране, 
Превенција болести зависности и др. 

Праћењем петогодишњег обима услуга патронажне 
службе ДЗ Крушевац уочава се пад укупног броја 
посета. Узрок значајног пада броја посета у 2014. 
години је промена начина евидентирања. Наиме, по 
речима координатора васпитања за здравље, суштински 
је број посета остао готово исти, али се у извештају 
приказују само оне услуге које фактурише РФЗО.  
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ПРОБЛЕМИ 
 
Већ смо напоменули да је постојао и проблем 

евиденције здравствено васпитних активности. Наиме, 
велики број активности које су протеклих година 
приказане у извештајима, новим начином 
евидентирања последње три године не подлежу 
фактурисању од стране РФЗО, тако да се привидно 
смањио обим услуга.  

 
ПРЕПОРУКЕ 
 
 Унапређење знања и вештина едукатора у области 

промоције здравља кроз континуирану едукацију 
запослених 

 Добра и континуирана комуникација са партнерима 
 Ангажовање патронажнх сестара 100% на 

здравствено васпитним активностима 
 
Унапређење знања становништва  
(истраживање ЗЗЈЗ Крушевац) 
 
Завод за јавно здравље Крушевац је у току 

протеклих пет година спровео низ истраживања о 
знању, ставовима и навикама становништва у граду 
Крушевцу у вези са здрављем. 

 
Испитивање навика и понашања жена града 

Крушевца у вези са превентивним прегледима 
 
Предмет овог истраживања су навике и понашање 

жена града Крушевца у вези са редовним превентивним 
прегледима. 

Карактеристике испитаница које су узете у 
разматрање у односу на циљеве су: старост и школска 
спрема. 

Одређен је узорак од 200 жена запослених у 
средњим школама у граду, Предшколској установи 
„Ната Вељковић“, као и у Здравственом центру 
Крушевац. Приликом обраде података одбачени су 
упитници који нису били комплетно или ваљано 
попуњени, тако да је, након ове тријаже, укупан број 
анкетираних износио 188. 

 
ЗАКЉУЧЦИ 
 
 У граду Крушевцу велики број запослених жена у 

просвети и здравству (42,5%) припада категорији 
пушача. 

 Велики број жена (74,5%) има навику да пешачи 
тридесет минута свакодневно. 

 Трећина испитаница (31,3%) посећује лекара 
ради контроле здравља. 

 Већина жена (72,8%) је изјавила да у њиховој 
установи није било организовања систематских 
прегледа у последње три године или никад. 

 Мање од трећине жена (29,8%) врши самопреглед 
дојки једном месечно. 

 Скоро половина жена (42,5%) је била на прегледу 
дојки код лекара у току прошле године. 

 Половина испитаница (51,6%) је у току прошле 
године урадила Папаниколау. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА 
 
Неопходно је да здравствени радници раде на 

едукацији и информисању грађена о значају 
превентивних прегледа.  

 
Испитивање произвођача, продаваца и купаца о 

здрвствено безбедној храни на Старој пијаци у 
Крушевцу поводом светског дана здравља „Од њиве 
до трпезе – здравствено исправна храна“ 

 
Анкета за произвођаче (50 особа) 
 
Трећина испитаних (34%) се изјаснила да користи 

пестициде, петина (22%) да не користи, док је близу 
половине (44%) изјавило да понекад користи 
пестициде.  

Готово сви испитаници који су се изјаснили да 
користе пестициде (97,4%), изјавили су да поштују све 
препоруке. Велика већина испитаника (82%) зна да се 
воће и поврће може загадити поливањем. 

Половина испитаних (54%) је изјавила да користи 
и природно и вештачко ђубриво, нешто више од 
трећине (36%) да користи природно (стајско) ђубриво, 
а сваки десети произвођач (10%) да користи вештгачко. 

Половина испитаника (50%) је изјавила да не 
контролише своје производе, трећина (34%) да 
контролише само на захтев инспекције, док 16% тврди да 
контролише своје производе на сопствену иницијативу.  

 
Анкета за препродавце (50 особа) 
 
При куповини намирница за продају најчешће 

обратае пажњу на: 
 
а) изглед, боју и свежину – 18%,  
б) цену – 6%,  
в) произвођача – 12%,  
г) све наведено – 64% 
 
Велика већина испитаника (92%) се изјаснила да 

конзумирају намирнице које продају.  
Велика већина испитаника (92%) је изјавила да 

није имала здравствене проблеме, док је 8% испитаних 
изјавило да је имало здравствене проблеме након 
конзумирања тих намирница.  

Нешто више од четвртине испитаних препродаваца 
(28%) је изјавило да не контролише исправност 
намирница, око трећине испитаних (34%) да 
контролише на своју иницијативу, док је 38% 
препродаваца изјавило да контролише те производе 
само на захтев инспекције.  

Већина испитаних препродаваца (78%) је изјавила 
да на нашем тржишту нема понуде званичних 
произвођача органске хране. 

 
Анкета за купце (57 особа) 
 
Намирнице купују 
а) код одабраног продавца – 49,1%, 
б) не бирам продавце – 26,3% 
в) како кад – 24,5% 
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При куповини производа најчешће обраћате пажњу 
на  

а) изглед, боју и свежину – 26,3%, 

б) цену – 15,7% 

в) оба – 57,9% 
 
Велика већина испитаних купаца (89,5%) изјавила 

је да увек пере воће и поврће пре употребе, док је 7% 
иситаника рекло да то ради понекад, а 3,5% да не пере.   

Већина испитаних купаца (89,5%) купује месо и 
месне прерађевине на пијаци. 

Већина испитаника (80,7%) није имала здравствене 
проблеме, док је једна петина (19,2%) имала проблеме 
након коришћења намирница са зелене пијаце.  

 
Унапређење здравља вулнерабилних група 
 
Компаративна анализа унапређења знања ученика 

основних и средњих школа у области промоције 
здравља у односу на претходну годину са датим 
препорукама.  

 
Табела: Ученици основних школа обухваћени 

програмима у области промоције здравља 
 

Година Број ОШ 
Број  

предавања 

 
Број  

ученика 
обухваћених 
предавањима 

 

2012 18 255 3792 

2013 18 182 3183 

2014 18 320 5921 

2015 18 294 5909 

2016 18 232 5484 
 
ЗЗЈЗ Крушевац и Домови здравља на подручју 

Расинског округа су у протеклом петогодишњем 
периоду континуирано спроводили едукацију ученика 
основних школа. 

Најчешће теме које су том приликом обрађиване 
су: 

 Правилна исхрана 

 Штетност дуванског дима 

 Болести зависности 

 Сида 

 Репродуктивно здравље 

 Орално здравље 

 Брига о телу 

 Заштита животне средине 

 
ПРОБЛЕМИ 
 
 Проблем адекватног праћења унапређења знања 

и вештина ученика 
 Проблем адекватне еиденције обухвата ученика 

предавањима 
 

ПРЕДЛОГ МЕРА 
 
 Унапређење знања и вештина едукатора у 

области промоције здравља кроз континуирану едука-
цију запослених 

 Добра и континуирана комуникација са 
партнерима 

 Добра и континуирна евиденција здравствено 
васпитног рада свих програмских активности како у 
основним, тако и у средњим школама, као и број 
обухваћених ученика, наставника и родитеља. 

 
Табела:  Ученици средњих школа обухваћени 

програмима у области промоције здравља 
 

Година Број СШ 
Број  

предавања 

Број ученика 
обухваћених 
предавањима 

2012 7 108 2174 
2013 14 288 5591 
2014 14 293 5924 
2015 13 313 5201 
2016 13 329 4943 

 
Најчешће обрађиване теме у средњим школама су: 
 Сида и полно преносиве болести 
 Репродуктивно здравље 
 Болести зависности 

 
ПРОБЛЕМИ 
 
 Проблем адекватног праћења унапређења знања и 

вештина ученика  
 Најчешћи проблем организовања здравствено 

васпитног рада у средњим школама је недостатак 
термина, због великог фонда часова редовне наставе. 

 
ПРЕДЛОГ МЕРА 
 
 Унапређење знања и вештина едукатора у области 

промоције здравља кроз континуирану едукацију 
запослених 

 Добра и континуирана комуникација са 
партнерима  

 Уврстити здравствено васпитни рад у програмске 
активности како основних, тако средњих школа. 

 
4.3.2. Истраживање самопроцене за депресију 

ученика прве и друге године медицинске школе 
 
Према подацима Светске здравствене 

организације, на глобалном нивоу 322 милиона људи 
пати од депресије (4,4% светске популације). Депресија 
је један од водећих оптерећења становника болести у 
Србији. Према подацима из извештаја Светске 
здравствене организације из 2017. године, од депресије 
у Србији пати 419.302 особе (5% популације). У односу 
на претходна истраживања здравља становништва 
Србије из 2000. и 2006. године, запажено је повећање 
учесталости депресије. 

Депресија је болест коју карактерише туга, губитак 
интересовања за догађаје из непосредне околине, уз 
немогућност обављања свакодневних активности у 
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трајању од најмање две недеље. Људи који пате од 
депресије имају неколико карактеристичних симптома: 
губитак енергије, промену апетита, поремећај сна, 
анксиозност, смањену конценрацију, осећање 
безвредности, кривице и безнађа и мисли о 
самоповређивању или о самоубиству.  

Поводом Светског дана здравља под слоганом 
“Депресија – хајде да разговарамо” ЗЗЈЗ Крушевац је 
спровео истраживање у три одељења Медицинске 
школе у Крушевцу. 

Предмет овог истраживања је самопроцена 
депресије код ученика једног одељења прве и два 
одељења друге године Медицинске школе у Крушевцу. 

Одређен је случајни узорак ученика прве и друге 
године Медицинске школе у Крушевцу. 

 
Број анкетираних – 30 ученика прве године и 57 

ученика друге године Медицинске школе 
 
На питање колико често сте у последње две недеље 

имали смањено интересовање или задовољство за 
обављање послова или догађаја око вас велика већина 
анкетираних (61 ученик – 70,1%) се изјаснило да се 
понекад осећају тако, више од 7 дана се осећа тако 12 
ученика, односно 13,7%, без таквих тегоба има свега 4 
ученика (4,5%), док се сваког дана тако осећа 8 
ученика, односно 9,1%. 

Када је у питању осећање празнине, 
нерасположења или безнадежнсти највише њих, 56 
ученика (64,3%) нема никада таква стања, 20 ученика 
се тек понекад тако осећа (22,9%), њих 8 су у таквом 
стању дуже од 7 дана (9,1%) и чак њих 13, односно 
(14,9%) се тако осећа скоро сваки дан. 

Када су у питању проблеми са спавањем – 
тешкоћама уснивања или буђења током ноћи или 
прекомерног спавања, скоро две трећине 56 ученика 
(64,3%) се изјаснило да нема таквих проблема, 20 
ученика (22,9%) има проблема са спавањем понекад, 
њих 8 (9,1%) се тако осећа дуже од недељу дана, а 13 
ученика (14,9%) таквих проблема има свакодневно.  

На питање  “Колико често осећате умор/брзо 
замарање или немате довољно  енергије, њих 34,4% се 
изјаснило да се никада тако не осећају, понекад се тако 
осећа 37,9%, дуже од недељу дана се тако осећа 10,5%, 
а чак 17,2% ученика се тако осећа скоро сваки дан.  

Када су у питању проблеми са смањеним или 
појачаним апетитом 28,7% испитаника се изјаснило да 
нема таквих проблема, понекад се то дешава код 43,6% 
испитаника, чешће је то случај код 10,3% ученика, док 
се тај проблем свакодневно  дешава код 17,2% ученика.  

Када се говори о негативном размишљању о себи 
или доживљају неуспешности, или да су у нечему 
изневерили себе или своју породицу скоро трећина 
ученика нема такав осећај (34,4%), 44,8% се тако осећа 
понекад, 10,3% ученика се тако осећа дуже од недељу 
дана и исто толико ученика има осећај кривице и 
неуспешности скоро сваки дан.  

Када су у питању тешкоће у концентрацији, нпр. 
читању  новина или гледању ТВ-а, велика већина 
(63,2%) нема проблема у концентрацији, 33,3% ученика 
се изјаснило да овакве проблеме има понекад, 11,4% 
губе концентрацију за овакве ствари чешће, а 
свакодневно се овако осећа свега 3,4% ученика.  

Више од половине испитаника (66,6%) се никада 
не осећа успорено у кретању и говору или обрнуто, 
25,2% ученика се тако осећа понекад, 6,9% се тако 
осећа дуже од недељу дана, док се ни један ученик не 
осећа тако свакодневно. 

На питање “Да ли размишљате да би било боље да 
вас “нема” (да сте мртви), или да себи, на неки начин, 
прекратите живот”, највећи број ученика(81,6%) 
одговорило је да се никада тако не осећају, 14,9% 
ученика такве идеје имају понекад, док се њих четворо, 
односно 4,5% ако осећа свакодневно. 

 
ЗАКЉУЧЦИ 
 
У Медицинској школи у Крушевцу међу учени-

цима једног одељења прве и два одељења друге 
године: 

 
 9,1% ученика свакодневно има смањено 

интересовање или задовољство за обављање 
свакодневних послова или за догађаје око њих.  

 14,9% ученика се свакодневно осећа празно, 
нерасположено или безнадежно. 

 14,9% ученика има свакодневних проблема са 
спавањем (прекомерно спавање или немогућност 
спавања) 

 17,9% ученика се свакодневно осећа уморно и без 
довољно енергије. 

 17,2% ученика скоро сваки дан има проблема са 
појачаним или смањеним апетитом. 

 10,3% ученика готово сваки дан негативно 
размишља о себи и има доживљај неуспешности и 
осећај да су изневерили себе и своју породицу. 

 велика већина ученика нема проблема у 
концентрацији за нпр. Читање  новина или гледања ТВ-
а, док тај проблем свакодневно има свега 3,4% ученика. 

 више од половине испитаника (66,6%) се никада 
не осећа успорено у кретању или говору (или 
узнемирено, убрзано и неуобичајено). 

 забрињавајући и узнемирујући податак је да 4 
ученика свакодневно размишља да би било боље да их 
нема и да не неки начин себи прекрате живот! 

 
Општи закључак је да су емотивни проблеми 

ученика Медицинске школе ове генерације изражени у 
великој мери. Овај узорак није репрезентативан, па не 
можемо овакве резултате да генерализујемо на 
целокупну генерацију, али се морамо замислити над 
чињеницом да у односу на величину узорка, велики 
број ученика има 10 и више бодова.  

На основу стручног мишљења, ове особе би 
требало да затраже стручну помоћ. Оваквом врстом 
испитивања, дошли смо до закључка да готово 
половина одељења прве године (14 од 30 ученика) и 
четвртина ученика друге године (14 од 58) има више од 
10 бодова, односно, по речима струњака, депресивна 
стања. Овај податак је алармантан, међутим, 
претпостављамо да, обзиром да су питања у упитнику 
тако конципирана, да их на скали процене од 1-10 
можемо различито тумачити у зависности од приступа 
и доживљаја сваког појединачног испитаника, као и у 
зависности од разумевања истих. 
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ПРЕДЛОГ МЕРА 
 
 Неопходно је да здравствени радници раде на 

едукацији и информисању грађана о узроцима и 
могућим последицама депресије, како би депресивне 
особе препознале симптоме и затражиле помоћ. 

 Такође је неопходан разговор о депресији како са 
члановима породице и пријатељима, тако и у школама, 
радним местима и медијима.  

 ЗЗЈЗ Крушевац ће резултате ове анализе доствити 
психолошко-педагошкој служби Медицинске школе 
ради стручне анализе и предузимања конкретних мера.  

 
4.3.3. Обележени датуми из календара здравља 
 
 „Европска недеља превенције рака грлића 

материце“ (2012., 2013., 2014., 2016.) – трибине, 
предавања, истраживање и сл.  

 Национални дан без дуванског дима“ (2012., 
2013., 2014, 2016.) – предавања, наградни конкурси, 
штандови са пропагандним материјалом у школама, 
истраживање о броју пушача међу младима, ликовне 
радионице, отворена писма ученицима о штетности 
дуванског дима. 

 „Март – месец борбе против рака“ (2012., 2013, 
2014., 2015, 2016.) – истраживање о здравственом 
стању жена у менопаузи, предавања за наставнике, 
предавања за родитеље и ученике, медијски наступи. 

 „Међународни дан деце оболеле од рака“ (2014., 
2015., 2016.) – давање упутстава и смерница домовима 
здравља поводом обележавања, медијски наступи. 

 Национални дан борбе против рака дојке“ (2013., 
2014., 2015., 2016.) – давање упутстава и смерница 
домовима здравља поводом обележавања, медијски 
наступи. 

 „Светски дан бубрега“ (2013., 2014., 2015., 2016.) 
– давање упутстава и смерница домовима здравља 
поводом обележавања, медијски наступи. 

 „Светски дан вода“ (2012., 2013., 2014., 2015., 
2015.) – Предавања за ученике у школама, узорковање 
вода из јавних водних објеката који нису на градској 
водоводној мрежи, дезинфекција индивидуалних 
сеоских бунара, креирање и штампање пропагандног 
материјала, медијски наступи. 

 „Светски дан здравља“ (2012., 2013., 2014., 2016.) 
– Јавне манифестације, истраживање о учесталости 
коришћења антибиотика, посете старачким 
домаћинствима корисницима геронто-домаћица, 
едукације едукатора о векторским заразним болестима, 
истраживање о учесталости употребе алкохола међу 
младима средњих школа у Крушевцу, спортска 
такмичења међу средњошколцима у Крушевцу. 

 „Дан планете земље“ (2013.) – Луткарске 
позоришне представе, прикупљање пет амбалаже у 
школама, креирање и штампање постера „Лименко“, 
креирање и штампање лифлета и упутстава о 
компостирању и санирању кућних отпадних вода.  

 „Међународни дан физичке активности“ (2013., 
2014., 2015., 2016.) – Игре без граница у основним 
школама, спортска такмичења, презентовање разних 
спортских активности и предавања о значају редовних 
физичких активности и рекреативног бављења спортом 
за опште здравље за децу предшколског узраста.  

 „Недеља здравља уста и зуба“ (2012., 2013., 
2014., 2015., 2016.) – Јавне манифестације, 
демонстрације правилног прања зуба, позоришне 
представа у вртићима, наградни конкурси, превентивни 
прегледи ученика сеоских подручја у мобилној 
стоматолошкој ординацији.  

 „Недеља имунизацације“ (2013., 2015., 2016.) – 
Давање упутстава и смерница домовима здравља 
поводом обележавања, предавања и радионице за 
родитеље, медијски наступи.  

 „Дан сећања на преминуле од СИДЕ“ (2012., 
2013., 2014., 2015., 2016.) – Јавне маниестације, 
штандови са пропагандним материјалом по школама, 
отворена писма ученицима основних и средњих школа, 
предавања, паљење свећа. 

 „Светски дан без дуванског дима“ (2012., 2013., 
2014., 2015., 2016.) – Спортске активности, наградни 
конкурси, ликовне радионице, изложбе, предавања, 
радионице, креирање и штампање пропагандног 
материјала и мајица.  

 “Светски дан заштите животне средине“ (20111, 
2012., 2013., 2014., 2015., 2015.) – Изложбе фотографија 
– примери добре праксе, акције чишћења јавних 
простора, позоришне представе ученика, јавне 
манифестације и подела пропагандног материјала 
грађанима, чишћење школских дворишта и садања 
цвећа и дрвећа од стране ученика. 

 „Светски дан борбе против хепатитиса“ (2014.) – 
Трибина, предавања за ученике и наставнике.  

 „Светски дан срца“ (2012., 2013., 2014., 2015., 
2016.)  - Спортска такмичења ученика, наставника и 
здравствених радника, дан рекреације, јавне 
манифестације (мерење притиска, шећера, холестерола 
и телесне тежине), креирање и израда пропагандног 
материјала (заставице „Ти си моје срце) и мајице. 

 Октобар – месец правилне исхране“ (2012., 2013., 
2014., 2015., 2016.) – Предавања и радионице за 
предшколце, ученике и родитеље, презентације 
правилне исхране, културно-уметнички програми, 
изложбе дечијих ликовних радова и радова од воћа и 
поврћа, наградни конкурси, квизови, завршне 
манифестације, додела захвалница и награда за 
најуспешније учеснике.   

 „Међународни дан старих“ (2013., 2014., 2015., 
2015.) – Обилазак старачких домаћинстава – корисника 
геронто-домаћица (мерење притиска и давање савета за 
унапређење здравља, посета Геронтолошког центра и 
разговор са корисницима.  

 „Светски дан менталног здраља“ (2015., 2016.) – 
предавања за родитеље деце ометене у развоју „Како 
помоћи деци у одрастању“, спортска такмичења деце 
ометене у развоју, продајне изложбе дечијих радова и 
прављених предмета од папира и дрвета.  

 „Светски дан борбе против СИДЕ“ (2012., 2013., 
2014., 2015., 2016.) – Предавања и радионице за 
ученике основних и средњих школа, трибине, 
концерти, јавне манифестације, штандови са 
пропагандним материјалом по школама. 

 „Светски дан сећања на преминуле од СИДЕ“ (2014., 
2015., 2016.) – Предавања и радионице за ученике 
основних и средњих школа, јавне манифестације, 
штандови са пропагандним материјалом по школама, 
паљење свећа на јавним местима и сл.. 
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4.3.4. Здравствено васпитни материјал креиран 
у Заводу за јавно здравље Крушевац 

 
 Лифлет о СИДИ „Не можеш да знаш док се не 

тестирашЖ“ и „Шта све треба да знаш о СИДИ“ за 
ученике средњих и основних школа 

 Лифлет о штетности дуванског дима „Ја сам 
одлучио, а ти? За ученике средњих и основних школа 

 Лифлет „Дрога је замка за наивне“ за ученике 
основних школа 

 Лифлет „Безбедност деце у саобраћају“ и 
„Пешачка дозвола за прваке“ за ученике првог разреда 
основних школа 

 Заставице „Ти си моје срце“ за учеснике 
манифестација поводом Светског дана срца 

 Мајице „Ти си моје срце“ и „У срцу здравља“ 
поводом обележавања Светског дана срца за учеснике 
манифестације 

 Лифлет „Правилна исхрана – укус здравља“ за 
родитеље и ученике основних школа 

 Лифлет „Дан планете земље“ и „Зелена 
генерација“ за ученике основних школа и наставнике 

 Лифлет „Чиста вода за здрав свет“ намењен 
ученицима основних школа о значају воде са 
упутствима за штедњу и очување водних ресурса 

 Лифлет „Чувајмо воду“ намењен сеоским 
домаћинствима са упутствима о заштити бунара од 
загађења, чишћењу и одржавању бунара и дезинфек-
цији воде за пиће 

 Лифлет „Да отпад буде богатство“ за ученике 
основних школа 

 Постер „Лименко“ за ученике основних школа 
 Лифлет „Светски дан заштите животне средине“ 

за ученике основних школа 
 
4.4. РАД САВЕТОВАЛИШТА ЗАВОДА ЗА 

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ 
 

Саветовалиште за ДПСТ – добровољно поверљиво 
и аноимо саветовање и тестирање на ХИВ представља 
поверљив разговор између клијента, који жели да се 
тестира на ХИВ и саветника – посебно едукованог 
лекара, који се обавља уз уважавање и поштовање 
клијента и максималну поверљивост (све што клијент 
каже никада неће бити пренето другој особи). Клијент 
ће у току саветовања пре тестирања бити упознат како 
се ради тестирање на ХИВ и шта значи резултат теста. 
Клијент сам одлучује да ли жели да се тестира. У току 
саветовања клијент може о свему отворено да 
разговара, да поставља питања, говори о својим 
дилемама, стрховима и бригама. Антитела која 
тражимо у крви се не појављују одмах некон 
инфекције. За њихово стварање у организму је 
потребно 6 до 10 недеља. Овај временски период од 
тренутка када се инфекција догодила до појаве 
специфичних антитела, зове се „период прозора“. У 

том периоду резултат теста који се тренутно користи 
може бити негативан чак и ако инфекција постоји. 

Лабораторија у којој се ради тестирањ је 
функционално повезана са саветовалиштем. Савремени 
тестови на ХИВ којима се ради у ЗЗЈЗ Крушевац су из 
најновије генерације и веома су поуздани јер тестирају 
присуство и антитела и антигена. Осим тога 
истовремено се ради и тестирање на хепатитис Б, Ц као 
и на сифилис.  

Тестирање ће се спроводити читаве године у  
Саветовалишту за ХИВ ЗЗЈЗ Крушевац, сваког радног 
дана од 8 до 13 часова. Клијент добија резултат теста 
такође у саветовалишту (саветовање после тестирања). 
Резултат теста могу знати само клијент и саветник. Још 
увек не постоји лек који би елиминисао вирус из 
организма али високоактивна антиретровирална 
терапија, која спречава напредовање инфекције и њена 
правовремена и редовна примена омогућава зараженим 
особама да наставе да воде уобичајен живот, уз 
придржавање добрих савета и препорука. Уколико се 
зна да је мајка ХИВ позитивна, данас је могуће 
смањити ризик да и њено новорођенче буде ХИВ 
позитивно на мање од 2%. Зато је веома значајно да 
свака трудница буде тестирана у току трудноће, како би 
сазнала свој ХИВ статус. Ово тестирање је најбоље 
урадити у току првог триместра трудноће. Превенцијом 
и контролом ХИВ и других ППИ, ДПСТ, променом 
понашања, очекује се смањење ризика од ширења ХИВ 
и ППИ, а раним откривањем инфицираних и 
благовременим третманом, продужетак живота уз 
очуван квалитет живота.  

У оквиру рада саветовалишта за ДПСТ у току 2016. 
године у ЗЗЈЗ Крушевац је тестирано на ХИВ 71 особа, 
на HBs Ag 57 a na antiHCV антитела 59 особа, nasifilis 2 
особе.  Само саветовано је 95 особа. У 2016. години, на 
територији Расинског округа регистровано је 9 особа 
оболелих од ППИ: двоје са ХИВ инфекцијом, двоје са 
сифилисом и петоро инфицираних хламидијом. У 2016. 
години регистрована су 2 акцидента након којихје 
спроведено саветовање и ПЕП. 

Саветовалиште креира и спроводи здравствено-
васпитне програме за циљане популационе групе 
(млади, здравствеи радници, МСМ, КСР), одржава 
сарадњу са другим установама здравствено-социјалног 
типа, на пољу превенције ХИВ и ППИ (саветовалиште 
за одвикавање од наркотика, канцеларија за младе, ВП 
Дом итд.). ЗЗЈЗ Крушевац осмишљава, организује и 
спроводи кампање и обележавање важних датума 
везаних за превенцију, унапређење обухвата 
тестираних и саветованих; обавља периодично 
извештавање и анализу постигнутих резултата. Током 
читаве године се врши здравствено васпитни рад путем 
локалних медија као и кроз здравствено васпитне 
програме које се тичу репродуктивног здравља у 
основним и средњим школама.  

 
 

4.5.  ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ 
 

Р. 
бр. 

Назив пројекта / програма Финансијер 

 

1.  

 
Програми и пројекти од јавног интереса  

 
Министарство здравља Републике Србије  
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2.

  

 
Психосоцијална помоћ деци у основним школама 
 

Foundation “Together” – Regional  
Center Wellbeing of Children,  

Љубљана, Словенија  

3. Превенција саобраћајног трауматизма Град Крушевац 

4.  Превенција насиља у основним школама у Крушевцу Град Крушевац 

5. Помоћ старима у насељу Пањевац (пројекат у оквиру 
Декаде Рома) 

Министарство здравља Републике Србије 

6. Унапређење здравља деце кроз правилну исхрану  Локални план акције за децу града Крушевца 
 

7. Вршњачка заштитна мрежа у школама као фактор 
превенције насиља 

Локални план акције за децу града Крушевца 

8. Све за здравље – здравље за све (пројекат у оквиру 
Декаде Рома) 

Министарство здравља Републике Србије 

9. Пројекат “Еко-школе у Крушевцу” Фонд за заштиту животне средине града  
Крушевца 

10. Програм едукације сеоског становништва о управљању 
кућним отпадом 

Фонд за заштиту животне средине града 
Крушевца 

11.  Програм монторинга параметара животне средине града 
Крушевца, општине Трстеник и општине Ћићевац 

Фонд за заштиту животне средине града 
Крушевца, општина Трстеник, општина 
Ћићевац 

12. Испитивање здравствене исправности воде за пиће у 
бунарима у граду Крушевцу и спровођење радова за 
санирање тих водних објеката 

Фонд за заштиту животне средине града Круше-
вца, Завод за јавно здравље Крушевац и Друштво 
за помоћ ментално недовољно  развијеним  
Особама Града Крушевца (преко Министар-
ства економије и регионалног развоја)  

13. Вршњачка заштитна мрежа у школама као фактор 
превенције насиља 2 

Локални план акције за децу града Крушевца 

14. Стани, размисли,, одлучи (пројекат превенције злоупо-  
Требе психоактивних супстанци међу средњошколском 
омладином) 

Локални план акције за децу града Крушевца 

15. Правилном исхраном до здравља – деца као потрошачи 
(са HBO “Друштвом потрошача Крушевац”) 

Министарство здравља Републике Србије 

16. Сви за здравље – здравље за све 2 (пројекат у оквиру 
Декаде Рома) 
 

Министарство здравља Републике Србије 

17. Знањем до здравља – заштита здравља рома сакупљача 
секундарних сировина (пројекат у оквиру Декаде Рома) 

Министарство здравља Републике Србије 

18. Сви за здравље – здравље за све 3 (пројекат у оквиру 
Декаде Рома) 

Министарство здравља Републике Србије 

19. Small Arms and Light Weapons 
 
Abuse Prevention 
(у сарадњи са НВО Центар за добровољни рад и помоћ 
деци „Дуга“, Београд) 

International Trust Fund for Demining and Mine 
 Victims 
 
Assistance 

20. Сви за здравље – здравље за све  
4 (пројекат у оквиру Декаде Рома) 

Министарство здравља Републике Србије 

21. Сви за здравље – здравље за све  
5 (пројекат у оквиру Декаде Рома) 

Министарство здравља Републике Србије 

22. Сви за здравље – здравље за све 6  
(пројекат у оквиру Декаде Рома) 

Министарство здравља Републике Србије 

5. СОЦИОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ 
 
Здравље је основно људско право и најважнији 

социјални циљ. Постојеће велике неједнакости у 
здравственом стању становништва тичу се свих земаља. 
Те неједнакости морају се драстично смањивати. 
Здравље је интегрални део укупног развоја друштва.  

СЗО сматра да се Глобална стратегија може 
остварити само ако здравствена политика и 
социоекономска политика буду у потпуном складу. 
Према бројним студијама Светске Банке постои јака 
повезаност између здравља и социоекономских услова. 
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Светска Банка је посебну пажњу обратила на 
повезаност између здравља и прихода становништва и 
здравља и нивоа образовања. 

Поред глобалне оцене да људи живе дуже и да су 
здравији што је већи просечни друштвени производ по 
становнику, истраживања те институције су показала,д 
а су ефекти раста друштвеног производа тесно 
повезани са здрављем. На ово се не сме гледати 
упроштено, него се раст друштвеног производа мора 
посматрати повезано са његовом дистрибуцијом. Ако 
се раст друштвеног производа рефлектује на 
смањивање сиромаштва и беде стновништва онда ће се 
ефекти тог раста позитивно одразити на индикаторе 
здравственог стања и на њмањивање социоекономских 
неједнакости у здрављу.  

Када се раст друштвеног производа одражава на 
смањивање броја оних који живе у беди онда је могуће 
установити јаку повезаност између прихода 
становништва и здравља, јер 75% неједнакости у 
здрављу су последице социоекономске неједнакости. 

Због тога је важно становништво града Крушевца 
приказати и по приходима и занимању, односно 
премасоциоекономским индикаторима, који су: 

 просечан број чланова по домаћинству,  
 проценат становништва који има приступ 

водоводу и канализацији, 
 однос броја запослених и незапослених лоица, 
 просечне зараде по запосленом, 
 остварене инвестиције по карактеру и 

делатностима. 
 
Просечлан број чланова по домаћинству 
 
Према подацима Републиког завода за статистику 

просечан број чланова у домаћинству у РС је 2,90, а у 
граду Крушевцу највише је двочланих и трочланих 
домаћинстава као што је то видљиво у табели. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Попис становништва, домаћинстава, и станова, РЗС 

Слика: Домаћинства према броју чланова, 2011.г. 
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Извор: Попис становништва, домаћинстава, и станова, РЗС 

Слика: Породице са децом према броју деце 

 
 
 

Табела: Број становника којиима приступ водоводу и канализацији 
 

Година 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Водовод Број 
становника 123.298 124.370 125.814 126.441 127.651 128.608 

Фекална 
канализација 

Број 
становника 89.086 89.884 90.613 91.612. 92.747 93.554 

 
Број становника који има приступ водоводу односи се на Расински округ, односно на сва места докле је стигла 

мрежа ЈП Водовод Крушевац. 
 
 

 
Табела: Однос броја запослених и незапослених лица 
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На основу података из табеле очигледно је да 

најбројнију групацију у структури незапослених лица 
чине лица III и IV степена стручне спреме, што намеће 
потребу њихове преквалификације и дошколовавања. 

Према евиденцији Националне службе за 
запошљавање на територији града Крушевца је у 2017. 
години забележено смањење броја незапослених у 
односу на претходне године. 

Најугроженија категорија међу незапосленим 
лицима су старији од 40 и 50 година, што упућује на 

предузимање специфичних мера како би се наведеној 
рањивој групацији помогло. 

 
Просечне зараде по запосленом 
 
Кретање просечних зарада у Крушевцу по 

запосленом без пореза и доприноса показује благу 
тенденцију раста, као што је то видљиво из података 
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Извор: Републики завод за статистику 

Слика Просечне зараде по запосленом 
 

 
 
Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом 
 
У односу на републички просек који износи 44.432 динара у 2015. години зараде у Крушевцу су нешто ниже. 

Приходи су веома значајан ресурс пошто утичу на друштвену искљученост, односно, укљученост. Материјална 
оскудица значи и оскудевање у задовољавању здравствених, образовних, културних и социјалних потреба и 
директно води у социјалну искљученост. 

 
Просечни приходи расходи буџета града 
 
Према подцима РЗЗС просечни приходи и примања буџета локалних самоуправа у Србији за 2015. годину 

износе 34.583 динара по становнику. Дакле, наведнеи просечни приходи и примања буџета су такође нижи од 
републичког просека. 
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Расходи корисника буџетских средстава 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Евидентно је да се значајна буџетска средства издвајају за образовање, здравство и социјалну заштиту. 
 
 
 

6. ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
6.1. ВОДЕ 
 
Један од основних услова сваке људске заједнице 

за њен нормалан, здрав живот је обезбеђење довољне 
количине пијаће воде. Њу је могуће обезбедити само 
преко система за снабдевање водом на начин који ће 
гарантовати њен квалитет. 

Други веома битан технички систем је систем 
одвођења отпадних вода, било атмосферских или 
употребљених, од свих субјеката водоводног система. 
Крајња тачка овог система је постројење за 
пречишћавање отпадних вода, где се врши прерада до 
дефинисаног степена пречишћавања пре испуштања у 
реципијент. Овом процесом се обезбеђују услови да не 
дође до угрожавања животне средине и одрживог 
развоја. 

 
6.1.1. Снабдевање водом за пиће 
 
Систем за снабдевање водом за пиће града 

Крушевца пчине: 
 изворште водоснабдевања – вештачко језеро 

Ћелије 
 постројење за прераду воде – Фабрика воде у 

Мајдеву 
 водоводна мрежа за транспортовање воде до свих 

потрошача, са потребним притиском. 
 

Извориште водоснабдевања – Вештачко језеро 
Ћелије 

 
Хидроакумулација Ћелије пројектована је и 

прављена као много наменска, за уједначавање 
протицаја Расине, водоснабдевање, наводњавање и 
рекреацију; на почетку, била је само део 
хидрограђевинског система за задржавање наноса и 
спречавање поплава, а функција водоснабдевања 
постала је примарна тек кад је изградња бране била при 
карјау, кад је одлучено да се у Мајдеву гради посројење 
за прераду воде. Језеро Ћелије напуњено је 1979. 
године. Положај језера и предеоне карактеристике 
његове непосредне околине, грађевински захтеви и 
обрада терена потоњег језерског басена били су 
неадекватни намени водоснабдевања, а недостатак 
заштите потенцирао је проблем очувања језерског 
екосистема, односно квалиатета воде примереног 
изворишту првог реда. 

Захваљујући конфигурацији рељефа, 
хидроакумулација Ћелије, која се при коти нормалног 
успора протеже у дужини од око 10 км има сложену 
морфометрију и састоји се од три басена: златарског, 
васићког и радојковићког (водозахват) из којег се узима 
вода за прераду у Фабрици воде у Мајдеву. 

Водовод Крушевац од 1987. обавља еколошка 
испитивања језера Ћелије. Узорци се узимају на трима 
станицама на Расини и Блаташници испред почетка 
језера, на двема станицама у Златарима, једној у 
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Васићима и двема у Радојковићима. Редовни 
мониторинг обавља се једном месечно у редовним 
околностима; узорци се узимају по дубини од 
површине до дна. У лабораторијама Фабрике воде 
обради се између 350 и 400 узорака годишње. 

По мерењима Водовода, језеро Ћелије је еутрофно 
са потенцијалним Carlson-овим индексом трофичности 
на основу укупног фосфора од 68,2 и реализованим 
индексом на основу хлофофила а од 37,5. 

Квалитет воде акумулације деградира се 
природним путем, али је акумулација изложена и 
непрекидним притисцима разних извора загађења јер 
представља реципијент нетретираних санитарних и 
индустријских отпадних вода из насеља узводно, 
укључујући и насеља Бру и Блаце. Поред тога, на 
подручју акумулације одвијају се различите врсте 
активности (пољопривреда, нелегална градња, риболов, 
камповање, купање) које такође негативно утичу на 
квалитет воде. 

У циљу обезбеђења акумулације као дугорочног, 
одрживог и квалитетног водног ресурса, неопходно је 
применити низ заштитних мера ради очувања 
хидролошке одрживости, квалитета воде, спречавања 
ерозије, спречавања еутрофизације, очувања режима 
подземних вода, примене добре пољопривредне праксе 
и одговарајућесанације. Наведене мере захтевају 
различите институционалне и опертивне акције, које су 
детаљно описане у Акционом плану заштите језера 
Ћелије (05. мај 2011. DEUCRIS 223-292). У циљу 
стварања услова за примену оперативно-техничких 
мера заштите акумулације, израђени су: 

 
Фабрика воде у Мајдеву 
 
Постројење за пречишћавање воде у Мајдеву 

изграђено је 1984. године за капацитет процесног дела 
од 630 l/s, данас прерађује 400 l/s воде у зимском 
периоду и до 600 l/s у летњем периоду. Расположиви 
капацитет постојећег постројења данас задовољава 
потребе становништва града Крушевца и 
Александровца, али због повећања потрошње и 
проширења водоводне мреже на општине Варварин, 
Ћићевац и делимично Трстеник, настала је потреба за 
проширењем постројења. На локацији постројења од 
2011. до 2013. извршена је реконструкција постојећег 
постројења и доградња нових објеката како би се 
капацитет постројења проширио на 1000 l/s сирове 
воде, а квалитет воде обезбедио поштовање законских 
норматива (Правилник о хигијенској исправности воде 
за пиће, Службени лист СРЈ 42/98 и 44/99). 

Сирова вода из језера Ћелије за процес прераде 
може се захватити са једне од пет тачака по дубини, у 
односу на коту нормалног успора од 277 m.н.в.: 

 3 m  (274  m.н.в.),  
 6 m  (271  m.н.в.),  
 9 m  (268  m.н.в.),  
 12 m (265  m.н.в.),  
 22 m (255  m.н.в.),  
 
 На  основу хемијских и микробиолошких анализа 

сирове воде са наведених дубина поред водозахватне 
куле врши се избор одговарајуће водозахватне дубине 
према оптималној комбинацији вредности параметара 

квалитета воде. Са те дубине вода се транспортује до 
Фабрике воде у Мајдеву челичним цевоводом ДН            
1000 mm, дугим 2.914 км. 

Технолошки поступак прераде воде обухвата: 
 оксидацију п преддезинфекцију (предхлорисање 

елементарним хлором и предхлорисање хлордио-
ксодим) 

 коагулација (дозирање алуминијум сулфата) 
 флокулација (дозирање полиакриламида) 
 таложење / бистрење 
 озонирање 
 филтрација 
 хлорисање 
 Реконструкција постројења је унапредила 

технолошки процес 
 снижавањем Ph вредности сирове воде угљен-

диоксидом на почетку цевовода сирове воде,  
 издвајањем флокулације испред таложења 
 транформацијом гравитационих таложника у 

ламеларне, новим озонатором на елементарни 
кисеоник, 

 трансформацијом једнослојних филтера у 
трослојне са антрацитом, песком и шљунком 

 увођењем ултраљубичастог зрачења 
 
Водоводна мрежа града Крушевца 
 
Првобитна концепција снабдевања пијаћом водом 

из реке Западне Мораве напуштена је по изградњи 
Fabrike vode у Мајдеву капацитета 700 l/s сирове воде, 
као и магистралног цевовода ДН 1000 mm Мајдево – 
Крушевац у дужини од 20 км. 

Водоводна мрежа се временом ширила у свим 
правцима и данас је њена дужина око 750 км са које се 
напаја близу 150.000 становника. ЈКП „Водовод 
Крушевац“ процењује да је заступљеност појединих 
материјала у цевној структури водоводне мреже следећа: 

 полиетилен (PE)  55% 
 пластика (PVC)  15% 
 цемент-азбест (АСС) 15% 
 ливено гвожђе   10% 
 челик     5% 
 
Комплетно градско језгро са приградским 

насељима и појединама села напајају се директно са 
магистралног цевовода (популарно званог „хиља-
дарка“) или гравитационо са Багдале где се на коти 218 
m.н.в.  налазе два повезана резервоара – стари и нови 
капацитети 5.000 м3 сваки. На Багдали се налази и 
црпна (пумпна) станица која из резервоара пумпа вду у 
тзв. Вишу зону, резервоар Шумице. 

Градска водоводна мрежа се временом разудила и 
проширила на околна села.  

Сеоска подручја се снабдевју водом углавном 
препумпавањем пијаће воде у локалне резервоаре 
путемцрпних (пумпних) станица или преко 
хидроформских (booster) станица са пумпама за 
подизање притиска.  

На мрежи постоји преко 80 објеката, углавном 
пумпних станица и припадајућих резервоара, 4 мерно-
регулациона блока и 9 хидростаница. Горући проблем, 
када су објекти оваквог типа у питању, јесте продирање 
атмосферске воде у објекте, у време обилних падавина, 
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па се често дешава да дође до плављења и оштећења 
опреме у њима.  

Изградња водоводне мреже у ужем језгру града 
започета је 1957. године. Изградња и ширење мреже је 
настављено у континуитету до данашњих дана. 
Централни делови градске мреже су најстарији и 
претежно су изграђени од азбест-цементних цеви 
(АЦЦ). Замена цеви (због временске или функционалне 
старости, честих пуцања или неадекватних материјала) 
се врши на основу годишњих програма и у главном се 
везује за реконструкцију улица и учесталост кварова.  

На водоводну мрежу у ужем језгру града је 
прикључено око 57.000 становника, док је у ширем 
делу града прикључено око 21.000 становника. 
Приближно 72.000 становника се водом за пиће 
снабдева са резервоара „Багдала“ без препумпавања 
(гравитационо) док се око 6.000 становника водом за 
пиће снабдева преко црпних станица.  

По подацима ЈКП „Водовод Крушевац“ губици на 
водоводној мрежи крећу се око 23% и они 
представљају разлику између укупне испоручене и 
фактурисане воде. 

Као потенцијални алтернативни извори напајања у 
неким ванредним ситуацијама предвиђени су артерски 
бунари. Укупно их има седам, не рачунајући оне који 
су до сада напуштеи. То су: 

  
 Артерски бунар Трг Мира 
 Артерски бунар Трг Слободе 
 Артерски бунар Пионирски парк 
 Артерски бунар Аљендеова 
 Артерски бунар Мудраковац 
 Артерски бунар Солидарност - Расадник 
 Артерски бунар Костурница. 
 
Једанпут годишње се испиује њихова издашност и 

на кратко се пуштају у рад. Међутим, и код њих су се 
временом појавили различити проблеми (нпр. 
Пропескарио бунар, изгорео мото на потапајућој 
бунарској пумпи, оштећен напојни кабли из 
трафостанице, демолиран надземни електроормарић 
итд). Потребно је извршити мониторинг стања свих 

артерских бунара и отклонити све проблеме како би 
постали функционални. 

 
Закључак 
 
Постојеће стање у области вода, на територији 

града Крушевца, није задовољавајуће. Један од 
кључних разлога је огромна разлика између потреба, са 
једне и реалних улагања, са друге стране. Што се тиче 
снабдевања водом за пиће основни проблеми везани за 
санитарну заштиту изворишта, процес прераде и 
дистрибуцију воде су следећи: 

  
 низак степен спровођења мера заштите 

акумулације 
 недостатак политичке воље за решавање 

проблема у првој и другој зони санитарне заштите 
акумулације 

 недоследна примена законских и подзаконских 
аката (пре свега Закон о водама, „Сл. гласник РС“, бр. 
30/201 и 93/2012 и Правилник о начину одређиања зона 
санитарне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 92/2008) 

 нeадекватан рад инсекцијских и правосудних 
оргна 

 непотпуна опремљеност лабораторија и службе 
одржавања Фабрике воде 

 дотрајалост опреме која није обухваћена 
реконструкцијом Фабрике воде 

 временска и функционална застарелост водо-
водне мреже 

 неадекватни материјали цеви који чине 
водоводну мрежу 

 одсуство додатне дезинфекције неопходна због 
велике разуђености мреже 

 недовољан број затварача на мрежи 
 недостатак мерача протока и мерача притиска 

воде у мрежи 
 непланска градња и нелегални прикључци 
 одсуство санкција у законским и подзаконским 

актима према корисницима који нелегално троше воду 
 велики број нефункционалних артерских бунара 

 
 

Табела: Начин снабдевања водом за пиће на територији општине Крушевац  
које је под контролом ЗЗЈЗ Крушевац 

 

Начин водоснабдевања 
Број водо-

водних 
објеката 

Стање водоводног објекта  
Испитивање хигијенске 

исправности воде 

Пречишћ. 
Дезинфекција Заштит. 

зона 
Редов. Поврем. Не 

Редов. Поврем. Не 

Централни 1 1 1 - - 1 1 - - 

Локални 8 - 2 1 3 1 3 2 1 

Јавне чесме 29 - - 1 28 - - 22 - 

Индивидуални бунари*          

Изворишта**          

Школски водни објекти 19 17 10 7 2 0 19 0 0 

УКУПНО 57 18 13 9 33 2 23 24 1 
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Централни начин водоснабдевања: На основу 

Уговора ЈКП „Водовод Крушевац“ и ЗЗЈЗ Крушевац 
прати се квалитет воде за пиће из градског водовода 3 
пута недељно на 15 тачака у осам комбинација, а у 
склопу основне анализе, док се периодична анализа 
врши 4 пута годишње. 

Локални начин водоснабдевања: На основу 
уговора са Специјалном болницом Рибарска Бања (2 
пута месечно 5 узорака), МЗ Рибаре (једном месечно 
три узорка који се у 2017. год. нису извршили ни 
једном због нерешеног преноса финансијских 
средстава, као и због неадекватне ажурности 
одговорних лица како у МЗ, тако и у локалној 
самоуправи), МЗ Велика Ломница (једном месечно три 
узорка), МЗ Јабланциа (4 пута годишње три узорка), 

МЗ Велики Шиљеговац (једном месечно четири узорка) 
и МЗ Витановац (6 пута годишње четири узорка). 

Јавне чесме: ЗЗЈЗ Крушевац врши контролу воде за 
пиће са јавних чесама на захтев локалне самоуправе, 
све док мониторинг не буде прикључен плану 
редовнеконтроле. 

Индивидуални бунари: ЗЗЈЗ Крушевац не врши 
мониторинг контролу над индивидуалним водним 
објектима и нема податке о њиховом броју и 
територијалној заступљености. 

Изворишта: ЗЗЈЗ Крушевац не врши мониторинг 
контролу над каптираним или некаптираним 
извориштима и немја податке о њиховом броју и 
територијалној заступљености. 

 
Табела - Резултати испитивања хигијенске исправности воде за пиће из централног начина  

водоснабдевања у периоду од 2012-2016. године 
 

Година 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКО–ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД 

Број 
узетих 
узорака 

Неисправних Узрок 
неисправ. 

Број 
узетих 

Узорака 

Неисправних 
Узрок 

неисправ. Број % Број % 

2012. 2442 3 0,12 
Кл.инд. 
фек.заг. 

2442 44 1,80 Мутноћа, Fe, Mn 

2013. 2325 3 0,13 Кл.инд. 
фек.заг. 

2325 1 0,04 Мутноћа 
 

2014. 2380 0 - - 2380 0 - - 
2015. 2317 10 0,43 Аероб.мез.

бакт. 
2317 0 - - 

2016. 2354 0 - - 2354 1 0,04 Рез.хлор 

УКУПНО: 11818 16 0,13  11818 46 0,38  

 
 

Табела - Резултати испитивања хигијенске исправности воде за пиће из локалног начина  
водоснабдевања у периоду од 2012-2016. године 

 

Година 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКО–ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД 

Број 
узетих 
узорака 

 

Неисправних 
Узрок 

неисправ. 

Број 
узетих 
узорака 

Неисправних 
Узрок 

неисправ. Број % Број % 

2012. 240 27 11,25 
Кл.инд. 
фек.заг. 

240 22 9,17 NO3 

2013. 266 26 9,77 Кл.инд. 
фек.заг. 

266 9 3,38 Мутноћа, Fe, Mn  
KMnO4 

2014. 262 24 9,16 Кл.инд. 
фек.заг. 

262 16 6,11 Мутноћа, Fe, 

2015. 227 23 10,13 Кл.инд. 
фек.заг. 

227 27 11,89 Мутноћа, Fe, 

2015. 229 24 10,48 Кл.инд. 
фек.заг. 

226 11 4,87 Мутноћа, Fe, 
Рез.хлор 

УКУПНО: 1224 124 10,13  1221 85 6,96  

 
 

У периоду од 2012-2016. год. вода за пиће из 
сеоског водовода показује микробиолошку 
неисправност која се креће око 10% са присуством 
клица фекалног порекла као узрок неисправности. У 

физичко-хемијском погледу, у испитиваном периоду, 
неисправност се јавља у око 7% испитаних узорака са 
присуством повећане мутноће као узрок 
неисправности. Најчешћи разлог ових неиспрвности је 
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пуцање старе, дотрајале мреже као и нерегулисано 
континуирано хлорисање воде у овим системима.  

Све ово последица је недостатка новчаних 
средстава за редовно одржавање локалних водоводних 
система, као и непостојање обученог особља које би се 
тиме  бавило. У склопу RADWO пројекта Србије 
испитивана је здравствена исправност воде за пиће из 
тзв.малих водоводних система у сеоским срединама и 
извршена је процена ризика по здравствену исправност 

воде. Испитивањем су обухваћени локални водоводи у 
Јабланици, Рибару, Великом Шиљеговцу и Витановцу. 
Резултати су показали низак ризик на изворишту, као и 
низак ризик у мрежи, са изузетком локалног водовода 
Рибаре које је показало ниво средњег ризика у мрежи, 
што подразумева потребну активност ниског 
приоритета, а у погледу реконструкциеј дотрајале 
мреже. 

 
Табела:  Резултати испитивања хигиејнске исправности воде за пиће 

из школских водних објеката у периоду од 2012-2016. године водоснабдевања 
у периоду од 2012-2016. године 

 

Година 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКО–ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД 

Број 
узетих 
узорака 

Неисправних Узрок 
неисправ. 

Број 
узетих 
узорака 

Неисправних 
Узрок 

неисправ. Број % Број % 

2012. 83 10 
12,0 

5 

Кл.инд. 

фек.заг. 
83 5 6,02 Нитрати 

2013. 83 9 10,8 

4 

Кл.инд. 

фек.заг. 

83 4 4,82 Нитрати 

2014. 23 4 17,3 

9 

Кл.инд. 

фек.заг. 

23 4 17,39 Нитрати, гвожђе 

2015. 72 6 8,33 Кл.инд. 

фек.заг. 

72 4 5,56 Нитрати, манган 

2016. 67 5 7,46 Кл.инд. 

фек.заг. 

67 24 35,82 Нитрати 

УКУПНО: 328 34 10,3 

6 

Кл.инд. 

фек.заг. 

328 41 12,50 Нитрати, манган, 

гвожђе 
 
Испитивање вода из школских водних објеката 

врши се само у школама које нису прикључене на 
централни водовод Крушевац. То се ради четири пута 
годишње у складу са важећим Правилником. Ради се 
основна анализа обима А (микробиолошка и физичко-
хемијска). 

Школе у којима контролишемо исправност воде, 
иамју сопствене изворе водоснабдевања (бунари) или 

су прикључене на локалне водоводе. Проценат 
неисправних узорака се из године у годину смањује, јер 
све већи број школа има филтре за пречишћавање. 
Узрок микробиолошке неисправности су бактерије 
индикатори фекалног загађења, а физичко-хемијске 
присуство нитрата, мангана и гвожђа у 
концентрацијама преко максимално дозвољених. 

 
 

6.1.2. Базенске воде града Крушевца 
 

Табела:  Резултати испитивања хигијенске исправности воде за купање на отвореним базенима  
у периоду од 2012-2016. год. 

 

Година 

 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 

 

ФИЗИЧКО–ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
Број 

узетих 
узорака 

Неисправних 
Узрок 

неисправ. 

Број 
узетих 
узорака 

Неисправних 
Узрок 

неисправ. Број % Број % 

2012. 56 8 14,28 
Кл.инд. 
фек.заг. 

56 3 5,35 Рез.хлор 

2013. 51 4 7,84 Кл.инд. 
фек.заг. 

51 8 16,68 Рез.хлор 

2014. 44 0 - - 44 6 13,63 Рез.хлор 
pH 

2015. 55 0 - - 55 3 5,45 Рез.хлор 
2016. 43 0 - - 43 0 - - 

УКУПНО: 249 12 4,82 Кл.инд.ф

ек.заг. 

249 20 8,03  
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Током летњих сезона испитиваног периода вршена 

је контрола квалитета воде за купање на отвореним 
базенима. Резултати су показали микробиолошку 
неисправност око 4%, са присуством клица фекалног 
порекла као узрок наисправности и физичко-
хигијенском неисправношћу око 8% због повећане 
концентрације резидуалног хлора.  

Да би се направио баланс у исправности између 
микробиолошке и физичко-хемијске анализе неопходно 
је омогућити следеће: боље одржавање мокрих чворова 
на базенима, обавезно постојање дезинфекционе 
баријере на улазу у ограђени део отворених базена као 
и његово обавезно коришћење, прописати и видно 
истакнути правила понашања корисника базена које би 
било надгледано од стране запослених лица. 

 
6.1.3. Површинске воде 
 
Расина је десна притока Западне Мораве, дугачка 

је 92 км, има слив од 981 км2 и даје Западној Морави 
просечно 9 м воде у секунди. Квалитет воде реке 
Расине и њених притока као градских потока угрожен 
је бројним загађивачима, међу којима посебно можемо 
истаћи ерозивне процесе и унос наноса у речни ток, 
вештачка ђубрива и пестициде употребљене у 
пољопривреди, отпадне воде сеоских насеља, као и 
отпадне воде индустријских постројења на самој 
територији града Крушевца. 

Загађење с пољопривредних површина је тесно 
повезано с ерозијом и када се ради о равном земљишру 
поред река и потока. Оно што је специфично за 
загађења са пољопривредних површина је интензивно 
уношење азота и фосфора у водотоке због примене 
стајског и вештачког ђубрива, као и пестицида.  

Велики утицај на квалитет воде рачних токова 
имају отпадне воде сеоских насеља у којима не постоје 
уређени канализациони системи, као и смеће и лешеви 
домаћих животиња који се готово по правилу одлажу у 
непосредној близини река и потока 

Завод за јевно здравље Крушевац врши редовна 
месечна узорковања воде реке Западне Мораве, на 
десет мерних места. Врши се хемијска и 
микробиолошка анализа. Испитивани узорци реке 
Расине су најчешће оптерећени хемијском и 
биохемијском потрошњом кисеоника, амонијум јоном, 
суспендованим материјама, укупним азотом и 
фосфором, а вредности варирају од II до V класе. 
Сличан је квалитет испитиваних потака. Нема 
значајнијих одступања у зависности од годишњег доба.  

У погледу микробиолошке анализе имамо прису-ство 
укупних колиформних, колиформних фекалног порекла и 
фекалног ентерокока. Квалитет воде је променљив и имамо 
одступања до V класе воде. Крушевац нема регистрованих 
купалишта на рекама али грађани одлазе на „дивља“ 
купалишта која нису под контролом са здравственог 
аспекта што може имати негативан утицај на здравље, 
посебно код осетљивих група. 

 
Постојећа канализација града Крушевца 
 
Изградња канализације у Крушевцу започета је 

1958. год., по сепарационом систему. Како се град 

развијао на валовитој заравни између реке Расине и 
Западне Мораве, то је утицало и на опредељења 
генералних праваца и главних колектора канализације. 
На градску канализацију прикључено је око 62.000 
становника, однсоно 95% становништва обухваћеног 
ГУП-ом. Укупна дужина изграђене канализације 
износи око 216 км.  

Изграђеном канализационом мрежом у оквиру ГУП-
а управља ЈКП „Водовод Крушевац“, а канализацијом у 
Рибарској Бањи и Јасици, локалне власти (МЗ). 

Реципијенти отпадних вода су: река Западна 
Морава (два излива) и река Расина (један излив). 

 
6.2. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 
 
Земљина атмосфера је предствљена као омотач 

гасова који достиже висину до 2000 км. Атмосфера, у 
зависности од промене температуре, са висином, се 
дели на четири слоја: тропосферу, стратосферу, 
мезосферу и термосферу.  

За нас, најважнија је тропосфера, јер се састоји од 
ваздуха који удишемо и када се говори о заштити 
ваздуха мисли се управо на заштиту ваздуха у 
тропосфери, на отвореном. 

Хемијски чист ваздух не постоји, јер се сматра да 
је одувек у себи иамо примеса. Сходно томе, назив 
хемијски чист ваздух се користи у теорији. Постоји 
велики број дефиниција загађења ваздуха, и једна од 
њих гласи: загађење ваздуха је свкао одступање од 
природног хемијског састава ваздуха.  

 
Подела загађивача према времену и начину 

настанка је на: 
 Примарне које подразумавају материје које се 

ослобађају у процесима сагоревања након чега се не 
распадају. Такве материје су стабилне и у њих се 
убрајају: олово из издувних гасова, сумпор-диоксид из 
димњака, азотни оксиди из азотара илифабрика 
вештачких ђубрива и сл. 

 Секундарне које настају услед физичких и 
хемијских реакција које се одвијају између самих 
примарних загађивача или/и у реакцији примарних и 
неких других компонената (водене паре, UV-зрачење и 
др.). Услед ових реакција настају промене у ваздуху 
које се испољавају у облику „киселих киша“, 
фотохемијског смога итд. 

 Извори загађивања ваздуха резултат су углавном 
људских активности (антропогени) и могу се сврстати у 
три групе: 

 
Стационарни извори 
 
 Извори загађивања у рубним подручјима града: 

пољопривредне активности (паљење стрњишта, корова 
и сл.), паљење отпада, индивидуална ложишта и сл. 

 Загађење пореклом од индустрије: индустријски 
погони у индустријској зони града. 

 Извори загађивања у комуналној средини: 
градске котларнице, паљење отпада у контејнерима, 
индивидуална ложишта, објекти за припрему хране 
(печењаре, пекар и сл.). 
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Покретни извори 
 
 Било који облик возила са мотором са 

унутрашњим сагоревањем: мотоцикли, лака и тешка 
возила која користе бензин и дизел, грађевинске и 
пољопривредне машине. 

 
Извори загађења из затвореног простора 
 
 Обухватају биолошка загађења (полен, гриње, 

плесни, квасци, инсекти, микроорганизми, алергени 
пореклом од домаћих животиња), емисија сагоревања и 
загревања, дувански дим итд.  

 Све материје које загађују ваздух могуће је 
сврстати у две групе: 

 
 Типичне загађујуће материје  су материје које 

се увек могу наћи у атмосфери и то су сумпор-диоксид 
(SO2), чађ и таложне материје (аероседименти). 

 
 Специфичне загађујуће материје суоне 

материје које се јављају у различитим временима, као и 
срединама у зависности од врсте и локације 

индустријских постројења која су њихов извор. 
Најчешћи специфични загађивачи су: азотови оксиди 
(NOx), угљеникови оксиди (COx), олово (Pb) и 
кадмијум (Cd), олово (Pb), угљен-диоксид (CO2), 
хлоровани угљоводоници, фреон, формалдехид, 
хлороводоник (HCl), фуориди, флуороводоник (HF),  
арсен (Аs), сумпорводоник (H2S), оловосулфид (PbS) и 
многобројни други гасови који могу да се појаве након 
неких хаварија или људске немарнсоти. 

 
Квалитет ваздуха је мерење концентрације 

загађујућих материја у ваздуху, на одређеном месту у 
одређено време. 

Оцењивање квалитета ваздуха врши се обавезно у 
погледу концентрација сумпор-диоксида и оксида 
азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), оова, 
бензина, и угљенмоноксида, приземног озона, арсена, 
кадмијума, никла и бензо(а) пирена, а може и друге 
загађујуће матгерије, које су као такве утврђене 
релевантним међународним прописима. 

Град Крушевац дуги низ година прати квалитет 
ваздуха на својој територији. 

 
 

 
Табела: Списак мерних места у локалној мрежи мерних места 

 

 Мерно место – адреса  Тип мерног места Координате мерног места 

Бивоље - Мићуна Павловића 23  Индустријско  43º35’14,09’’;21º20’32,31’’  

Трг Младих - Косанчићева 36  урбано- саобраћајно  43º34’49,02’’;21º19’48,56’’  

Стара чаршија- Цара Лазара 86  Саобраћајно  43º35’3,77’’;21º19’5,79’’  

Аутобуска станица –  

 Југ Богданова улица  
Саобраћајно  43º35’8,99’’;21º19’37,18’’  

Мудраковац-

 Златка Огњановића  

урбано – саобраћајно  43º33’0,36’’;21º20’17,94’’  

Багдала- Радомира Јаковљевића  урбано – саобраћајно  43º34’19,50’’;21º19’50,12’’  

Болница- Војводе Путника 2  урбано – саобраћајно  43º34’52,78’’;21º19’14,04’’  

14. октобар- Јасички пут бб  Индустријско  43º35’23,32’’;21º19’15,63’’  

ЕПС- Јасички пут бб, Крушевац  Индустријско  43º35’27,78’’;21º19’5,05’’  

ШИК- Милоша Обилића 9  Индустријско  43º34’36,48’’;21º22’27,18’’  

Срње  Индустријско  43º38’7,30’’;21º16’42,48’’  

Мачковац- Мачковац бб  Рурално  43º33’53,10’’;21º13’1,25’’  

 
 
За наведени период извршено је континуално 

систематско мерење, испитивање и оцењивање 
концентрација следећих загађујућих материја: сумпор-
диоксида,азот-оксида, чађи, укупних таложних материја 
и тешких металаиз укупних таложних материја. 

Сумпор диоксид, азот диоксид (континуална 
фиксна мерења) и чађ (наменска мерења) су мерени на 
6 мерних места: 365 (24-часовних) узорака: 

1. Урбано-саобраћајна зона – “Трг младих” 

2. Индустријска зона – “Бивоље” 

3. Индустријска зона – “ЕПС” 

4. Рурална зона – “Мачковац” 

5. Саобраћајна зона – “Стара чаршија” 

6. Урбано-саобраћајна зона – “Болница” 
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Мерна места за сумпор диоксид, азот диоксид и чађ су представљена на карти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика карта – Мерна места на територији града Крушевца за мерење имисије 
 
 
Сумпор-диоксид (SO2) је гас који је највећи 

загађивач ваздуха, нарочито у урбаним срединама. 
Представља продукт сагоревања фосилних и др. горива, 
али настаје и у процесима производње сумпорне 
киселине (H2SO4) и других сумпорних једињења. 

Горња вредност (ГВ) према Уредби о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13) је 125 μg/m3 на 
дан, док је средња годишња вредност (СГВ) 50 μg/m3. 

Средње годишње вредности сумпор-диоксида су 
представљене у Табели бр. 2, у којој се види да су све 
добијене вредности на свим мерним местима (мм) биле 
испод граничних вредности (ГВ) и да није било дана са 
вредностима изнад граничних вредности (ГВ). 

 
 

Табела: Садржај сумпор диоксида (SO2) µg/m3 
 

Мерно место 

2012. год. 2013. год 2014. год 2015. год. 2016. год. 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* 
за годину 

дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* 
за годину 

дана 

Стара Чаршија 14,4 0 14,55 0 6,75 0 7,1 0 7,85 0 

Трг Младих 16,8 0 11,5 0 6,25 0 9,5 0 7,3 0 

Мачковац 11,15 0 12,75 0 4,4 0 4,85 0 4,05 0 

Бивоље 17 0 10,55 0 7,25 0 8,95 0 8 0 

Јасички пут – 

ЕПС 

12,1 0 10,95 0 5,55 0 6,35 0 7,75 0 

Болница   9,4 0 6,55 0 5,5 0 5,9 0 

 
* ГВ максимално 125 µg/m3 („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) 
 
Чађ настаје непотпуним сагоревањем горива, пре свега нафте и угља. Такви несагорели остаци фосилних 

горива су лаке материје и преносе се ваздушним струјама на велике удаљености, таложећи се свуда у виду финих 
превлака. 

Максимално дозвољена концентрација (МДК) чађи према Уредби о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) је 50 µg/m3 на дан, односно средња годишња 
врадност (СГВ) је  50 µg/m3. 
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Табела: Садржај чађи µg/m3 
 

Мерно место 

2012. год. 2013. год 2014. год 2015. год. 2016. год. 

Ср. 
годиш-
ња вре-
дност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* 
за годину 

дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* 
за годину 

дана 

Стара Чаршија 28,9 49 23,8 40 24,95 54 25,35 49 25,1 39 

Трг Младих 19,1 19 17,7 21 17,8 24 20,4 24 18,55 33 

Мачковац 11,4 1 13,3 2 11,8 0 11,9 1 9,85 0 

Бивоље 21,35 17 15,5 10 14,5 3 15,5 4 16,05 17 

Јасички пут – 

ЕПС 

20,55 24 17,5 19 18,25 20 18,65 26 17,55 13 

Болница   24,3 17 20,55 30 20,75 33 19,9 35 

 
 MDK максимално 50 µg/m3 („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) 
 
 
Азотни оксиди (NOx) припадају групи 

специфичних загађивача. Ови оксиди се јављају као 
последица сагоревања горива у диму топлана, 
термоелектрана, различитих индустријских погона, у 
издуваним гасовима мотора са унутрањим 
сагоревањем, гасног грејања, при производњи азотне 
киселине, при оксидацији амонијака, производњи 
вештачког ђубрива и сл. Азотни оксиди са секундарним 
аминима дају нека нова једињења која имају 
канцерогени ефекат на живи свет. Једно такво 
једињење је бензопирен. Настаје у свим процесима 

непотпуног сагоревања фосилних горива и то најчешће 
у топланама и при раду моторних возила. 

Горња вредност (ГВ) ахотних оксида према Уредби о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) је 85 µg/m3 на 
дан, односно средња годишња вредност је 40 µg/m3. 

Средње годишње вредности азотних оксида су 
представљене у Табели. Измерене средње годишње 
вредности азотних оксида биле су испод граничних 
вредности (ГВ) на свим мерним местима. 

 
 

Табела:  Садржај азотних оксида (NO2)µg/m3 
 

Мерно место 

2012. год. 2013. год 2014. год 2015. год. 2016. год. 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* за 
годину дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* 
за годину 

дана 

Ср. 
годишња 
вредност 

Укупан број 
дана са 

вредношћу 
изнад ГВ* 
за годину 

дана 

Стара Чаршија 23,1 2 22,35 2 19,9 0 22,5 0 21,25 0 

Трг Младих 25,4 4 23,6 2 22 1 27 4 25,50 0 

Мачковац 12,65 0 11,5 0 9,25 0 9,8 0 10,70 0 

Бивоље 23,8 1 18 0 10,6 0 21,5 0 21,80 0 

Јасички пут – ЕПС 24,85 2 16 1 12,55 0 15,5 1 18,70 0 

Болница   23,9 2 20,65 2 23,8 1 24 2 

 
* ГВ максимално 85 µg/m3 („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) 
 

Укупне таложне материје (укупна масена концентрација) на 11 мерних места 
(наменска мерења): једном месечно у току годину дана 
1. Урбано-саобраћајна зона – „Трг младих“ 
2. Индустријска зона – „Бивоље“  
3. Саобраћајна зона – „Стара чаршија“ 
4. Саобраћајна зона – „Рубин“ 
5. Саобраћајна зона – „Аутобуска станица“  
6. Индустријска зона – „ШИК“ 
7. Индустријска зона – „Срње“  
8. Индустријска зона – „14. октобар“ 
9. Урбано-саобраћајна – „Мудраковац“ 
10. Урбано – саобраћајна – „Болница“ 
11. Урбано – саобраћајна – „Базени“ 
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Таложне материје (аероседименти) су све чврсте 

супстанце, органског и неорганског порекла, које се са 
чађи избацују у атмосферу. Заједно се преносе на 
велике удаљености и таложе на биљкама, животињама, 
као и на материјалним добрима. Ове материје садрже 
тешке метале (олово, кадмијум, цинк и др.). заједно са 
чађи и одређеним метеоролошким условима врше 
замућење атмосфере смањујући видљивост, што може 

резултирати угрожавање безбедности у јавном 
саобраћају. Максимално дозвољена концентрација 
(МДК) аероседимената према Уредби о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 
гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13) је 450 мг/м/дан 
за месец дана, односно средња годишња вредност 
(СГВ) 200 мг/м2. 

 
Табела: Садржај укупних таложних материја (мг/м/3 на дан) 

Мерно  
место 

2012. год. 2013. год. 2014. год. 2015. год. 2016. год. 

Ср.  
годишња 
вредност 

Број 
средњих 
месечних 
вредности 

изнад МДК 

Ср.  
годишња 
вредност 

Број  
средњих 
месечних 

вредности изнад 
МДК 

Ср. 
годишња 
вредност 

Број 
средњих 
месечних 
вредности 

изнад МДК 

Ср. 
годишња 
вредност 

Број 
средњих 
месечних 
вредности 

изнад МДК 

Ср. 
годишња 
вредност 

Број  
средњих 
месечних 
вредности 

изнад МДК 

Жупски рубин 128,3 0 217,85 3 148,15 0 233,9 2 295,45 2 

Стара чаршија 177,5 2 220,25 2 145,6 0 152,65 0 191,95 0 
Четрнаести 
октобар 179,6 0 205,65 2 157,1 0 160,5 0 225,5 0 
Аутобуска 
станица 128 0 250,65 2 138,15 0 236,75 2 261,4 1 

Бивоље 185,9 0 167,15 0 152,45 0 183,6 0 157,45 0 

ШИК  161,65 0 201,95 0 147,85 0 196,25 0 197,65 0 

Мудраковац 174,3 0 173,25 0 180,1 0 223,8 0 218,95 0 

Базени 114 0 218,2 2 161,1 0 157,3 0 210,55 0 

Болница 333,35 2 140,4 0 133,3 0 187,9 0 190,6 0 

Трг младих 132,5 0 176 1 167,8 0 147,05 0 188 0 

Срње 192,15 0 149,05 0 145,1 0 156,9 0 240,15 3 

  

*МДК максимално 450/мг/м2 /дан (Сл.гл.РС 11/10, 75/10, 63/13) 

 
Укупне таложне материје систематски су мерене 

на 11 мерних места у комуналној средини Крушевца, 
укључујући и једно мерно место у Срњу. 

На основу добијених резултата и упоређујући их са 
вредностима које су прописане Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), јављају се 
повишене вредности укупних таложних материја на 
свим мерним местима осим мерних места: Аутобуска 
станица, Бивоље и ШИК (зелена површина). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика: Карта Мерна места на територији града Крушевца за мерење таложних материја 
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Мониторинг квалитета ваздуха 
 
Град Крушевац континуирано прати квалитет ваз-

духа још од 2000. године, а од 2010. године са 
доношењем Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/9 и 10/13) у оквиру својих надлежности поред 
континуираног мониторинга ваздуха и јавно објављује 
резултате за своју територију и то све на основу 
Програма мониторинга ваздуха у граду Крушевцу који 
се израђује сваке године и на крају сагласност даје 
надлежно министарство за заштиту животне средине. 

Сва досадашња мерења вршио је Завод за јавно 
здравље Крушевац, који је овлашћено правно лице, 
акредитовано као лабораторија за испитивање, односно 
које испуњава прописане стандарде и има акредитоване 
методе за мерење свих загађујућих материја које се 
прате и које поседује овлашћење министарства 
надлежног за послове заштите животне средине да 
врши мониторинг квалитета ваздуха. 

Захваљујући континуираном праћењу типичних и 
специфичних загађујућих материја дуги низ година 
који указују на квалитет ваздуха у Крушевцу могуће је 
на основу добијених вредности утврдити степен 
одступања од закона прописаних вредности, као и 
компаративна анализа истих по годинама. 

Од 2011. уместо мм „Слободиште“ уведено је мм 
„Мачковац“, а од 2013. године и мм „Болница“. 

Што се тиче загађујућих материја хлороводоника 
(HCI); водоник – сулфида (H2S) и угљен – диоксида 
(CS2), Служба за заштиту животне средине је на основу 
досадашњег праћења и анализе измерених вредности 
дошло до закључка да су наведене загађујуће материје 
још од 2000. године далеко испод дозвољених вредности 
и да је то последица обима индустријске производње, те 
стога праћење концентрације истих од 2013. године није 
неопходно са чиме се сложило и надлежно министарство 
за заштиту животне средине  које даје сагласност на 
Програм праћења квалитета ваздуха. 

 
Закључак 
 
На основу добијених резултата и анализе података 

за дати период може се закључити следеће: 
• Средње годишње вредности сумпор-диоксида су 

далеко испод дозвољене средње годишње вредности 50 
µg/m3 на свим мерним местима. 

• Средње годишње вредности  азотних – оксида су 
далеко испод дозвољене од 40  µg/m3 на свим мерним 
местима. Уочавају се осцилације у средњим годишњим 
вредностима на следећим мерним местима: „Стара 
Чаршија“, „Трг Младих“; „Бивоље“ и „ЕПС – Јасички пут“. 

• Средње годишње вредности чађи су испод 
дозвољених СГВ од 50µg/m3 на свим мерним местима, 
са прекорачењем дневних концентрација која су 
забележена на свим мерним местима стим што су 
прекорачења у руралној средини врло ретка. 

• Средње годишње вредности укупних таложних 
материја прелазе дозвољене вредности од 200 mg/m2на 
скоро свим мерним местима. 

Средње годишње вредности тешких метала (цинк, 
олово, кадмијум) у укупним таложним материјама 
уочава се пад измерених концентрација на свим мм. 

На основу ситуационе анализе могу се издвојити 
следећи проблеми: 

• непоштовање закона о заштити ваздуха, 
• непотпун локални регистар извора загађивања 

града Крушевца са подацима о стационираним 
изворима загађења ваздуха 

• загађење ваздуха узроковано високом фреквен-
цијом саобраћаја и загушење у ужој градској зони, 

• старост и неадекватно одржавање возила и велика 
употреба старих возила, 

• недовољна топлификација и гасификација делова 
града, 

• повишене концентрације чађи и укупних 
таложних материја у време грејне сезоне услед емисије 
градских и индивидуалних котларница и ложишта у 
домаћинствима, као и коришћење горива лошег 
квалитета за грејање, 

• загађење ваздуха услед неконтролисаног паљења 
сметлишта, ако и паљење пољопривредних површина 
након жетве, 

• неадекватан мониторинг емисије, 
• недоступне и недовољно јасне информације о 

квалитету ваздуха, 
• недовољно зелених површина и дрвореда у граду 

и непостојање заштитних зелених површина између 
индустријске зоне и градског подручја, 

• агресивно ширење коровских врста, а пре свега 
амброзије, 

• недостатак адекватног информисања јавности о 
стању и прогнози аеро–полена на локалном нивоу. 

 
Испитивање концентарције алергеног полена у 

ваздуху 
 
Испитивање концентрације алергеног полена у 

ваздуху је активност коју Завод за јавно здравље 
Крушевац обавља према Фонду за заштиту животне 
средине општине Крушевац од 2008. године. Мерење 
концентрације алергеног полена севрши од почетка 
фебруара до почетка новембра текуће године, а према 
препоруци Међународног удружења за аеробиологију. 

Циљ мерења и праћења концентрације алергеног 
полена у ваздуху је унапређење здравља становника. 
Континуираним праћењем овог загађивача ваздуха може 
се прогнозирати кретање алергеног полена у ваздуху, и 
тако на време упозорити становништво. 

Приликом испитивања концентрације алергеног 
полена у ваздуху, врши се идентификација поленових 
зрна 34 биљне врсте, у коју спадају: леска, јова, тиса, туја 
и чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, 
платан, орах, храст, бор, конопља, траве, липа, боквица, 
киселица, коприва, штирови, пелин, амброзија и дуд. 
Препоручена концентрација је до 30 поленових зрна/m 
ваздуха, сем за амброзију где је препоручено до 15 
поленових зрна/m ваздуха. 

Завод за јавно здравље Крушевац је са испитивањем 
концентрације алергеног полена у ваздуху почео од 6. 
календарске недеље, тачније од 06.02.2017. године и у 
наставку су приказани добијени резултати до 44. недеље  
2017. године, када је и завршено мерење 05.11.2017. 
године. 
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Табела: упоредни преглед основних параметара полинације за 2017. годину на нивоу Расинског округа 

 

Биљне врсте 

 
Карактеристике полинације 

 

Дужина 
полинације у 
данима у току 
једне године 

Укупна 
количина 

полена у м3 

ваздуха у току 
једне године 

Макс. постигнута 
концентрација полена 
(бр. П3/м ваздуха) у 

једном дану 

Леска 40 276 51 

Јова  33 158 18 

Тисе и чемпреси 68 633 49 

Брест 27 91 11 

Топола 40 236 24 

Јавор 30 302 28 

Врба 53 531 44 

Јасен 63 958 61 

Бреза 27 451 47 

Граб 25 192 24 

Платан 11 76 19 

Орах 23 338 38 

Храст 25 397 41 

Бор 26 386 26 

Конопља 37 301 13 

Траве 161 2409 89 

Липа 31 131 15 

Боквица 52 93 7 

Киселица 20 36 4 

Коприве 178 2938 106 

Пепељуге и 
штиреви 37 122 6 

Пелин 61 301 14 

Амброзија 81 1809 139 

Дуд 23 849 81 

Буква 7 24 5 

 
 
6.3. БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
 
Бука је специфични облик загађења у савременом 

свету. Проблем буке почиње са почетком урбанизације 
и све већим развојем градова,  а као озбиљан еколошки 
проблем, јавља се са појавом индустрије. Нарочито 
развој саобраћаја и аутомобилске индустрије, доводи 
до тога да је проблем буке постао озбиљан еколошки 
проблем савременог света. 

Бука у животној средини јесте нежељени и ли 
штетан звук. 

Извори буке у животној средини из природе (удар 
грома, водопади, јаки вертови, животиње . . .) мање су 
значајни од антропогених као што су саобраћај, 
индустрија, грађевински и јавни радови, рекреација, 
спорт, забава. У затвореном  простори извори буке 

су сервисни уређаји везани уз зграде, електро-
акустичкиуређаји за емитовање музике и говора, кућни 
уређаји и бука из суседства. Међу најважнијим 
изворима буке је саобраћај, чак 80% загађења буком у 
градовима узрокују аутомобили. 

Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или 
штетног звука који настајекао последица активности 
људи. 

Бука негативно утиче на здравље људи, оштећује 
слух, утиче на ментално здравље, изазива кардио-
васкуларне и друге поремећаје, ремети имуни 
одговорорганизма. Међу бројним психолошким 
последицама код становништва угроженог комуналном 
буком, ремећење спавања сматра се најважнијим. 

Посебно неповољно делује на спавање бука 
тешких возила и возова. Бука продужава време 
неопходно да се заспи, чини спавање површним и 
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доводи до честих буђења. Ефекти буке после буђења 
испољавају се у виду умора , промене у расположењу, 
смањењу радне способности и здравственим ефектима. 
Бука утиче и на ментално здравље изазивајући 
психолошке сметње: главобоље, напетост, немир, 
раздражљивост, депресивно расположење и умор. 
Такође доводи до повећаног коришћења седатива и 
аналгетика, као до погоршања већ постојећих 
менталних поремећаја. Најважнији ефекти буке на 
кардиоваскуларни систем су артеријска хипертензија и 

исхемијска болест срца. Поред тога бука ремети и 
имуни одговор у организму. 

 
Акустичне зоне 
 
На основу одредаба Правилника о методологији за 

одређивање акустичких зона („Сл. гласник РС“ бр. 
72/10), извршено је акустичко зонирање подручја града 
Крушевца. Према максималнодопуштеном нивоу буке, 
подручје града Крушевца подељено је на 6 зона. 

 

Табела Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама 
 

Зона Намена простора 
Ниво буке 

За дан 
и вече За ноћ 

1. Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно – 
историјски локалитети, велики паркови 50 40 

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 
3. Претежно стамбена подручја 55 45 
4. Пословно – стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта 60 50 

5. Градски центар, занатска, трговачка, административно – управна зона са 
становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница 65 55 

. Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда 

На граници ове 
зоне бука не сме 
прелазити грани-
чну вредност у 
зони са којом се 
граничи 

 
Граничне вредности односе се на основне иникаторе буке и на меродавни ниво буке. 
Период дана дели се на три референтна временска интервала: 
• дан траје 12 часова (од 6 до 18 часова); 
• вече траје 4 часа (од 18 до 22 часа); 
• ноћ траје 8 часова (од 22 до 6 часова). 
На слици је приказана шематска карта подручја града Крушевца са утврђеним акустичним зонама. 

 

Слика Карта Акустична зоне града Крушевца 
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Мониторинг буке 
 
Градска управа преко овлашћене и акредитоване 

стручне организације обезбеђује систематски монито-
ринг буке на територији града Крушевца. 

Градска управа обавештава грађане преко 
средстава јавног информисања и сајта града Крушевца 
о резултатима мерења буке. 

Мерење буке у животној средини се врши у складу 
са следећим прописима: 

Закон о заштити буке у животној средини („Сл. гл. 
РС“, бр. 36/09, 88/10), Правилник о методама мерењ 
абуке садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Сл.гл.РС“ 72/10). Уредба о индикаторима буке, 
граничним вредностима методама оцењивања 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке у животној средини („Сл. гл. РС“ 75/10) SRPSISO 
1996-1 Описивање, мерење и оцењивање буке у 
животној средине – Основне величине и процедуре 
оцењивања SRPSISO 1996-2 Описивање, мерење и о 
цењивање буке у животној средини – Одређивање 
нивоа буке у животној средини. 

Завод за јавно здравље Крушевац почео је са мере-
њем комуналне буке на територији града Крушевца 
2005. године. 

Мерна места су бирана тако да презентују каракте-
ристичне зоне намене простора на територији града 
Крушевца. 

У претходном периоду мерењима је покривена 
цела територија града Крушевца, све битније 
саобраћајнице и важније зоне. Мерења су обављена по 
распореду од 6 мерних места која су мењана на две 
године, тако да није било могућности да се поједина 
мерна места прате дужи низ година. 

Приметно је да у свим зонама, измерени дневни и 
вечерњи нивои буке прекорачују дозвољене вредности 
и до 20 dB. Ова прекорачења су резултат нерегулисаног 
саобраћаја и одсуство мера којима би се нивои буке 
могли бар донекле смањити. Са друге стране, 
вредности ноћних нивоа указују на  узнемиравање 
грађана изазвано највише саобраћајном буком и 
активностима грађана у времену предвиђеном за одмор. 
Ноћни нивои, у неким случајевима  прелазе допуштене 
вредности и за више од 20 dB. Постоје изражени 
максимуми, када је саобраћај био интензивнији и 
минимуми када је саобраћај био смањеног обима. 
Минималне дневне вредности које су измерене су често 
веће од допуштених и то углавном на мерним местима 
уз веће саобраћајнице, а што се тиче ноћних мерења 
минималне измерене вредности су преко допуштених у 
зонама уз саобраћајнице али и у зонама за одмор и 
рекреацију јер се активности становништва, посебно 
младих селе тамо. 

1. Центар - Трг косовских јунака, испред 
хотела Рубин - Мерно место се налази у самом центру 
града. Мерења су обављена на платоу испред хотела 
„Рубин“ са зелене површине на удаљености од око 20 
метара од средине саобраћајнице. У околини су 
вишеспратни пословни објекти, а бука углавном потиче 
од саобраћаја. 

2. Парк Багдала - Мерење је обављено у парку у 
коме се налази угоститељски објекат који је у функцији 
и који је са три стране окружен саобраћајницама. Бука 
потиче углавном од саобраћајница из суседних улица и 
активности грађана у самом парку. 

3. Рубин Крушевац - улица Наде Марковић - 
Базени - Спортски центар, Косовска улица - Мерење 
је обављено испред ограде комплекса отворених 
базена. Бука потиче углавном од саобраћајница. Улица 
је оивичена једноспратним и вишеспратним објектима 
са локалима различите намене. 

4. Мерење је обављено испред главне капије 
фабрике. Бука углавном потиче од саобраћаја. Улица је 
оивичена приземним и једноспратним стамбеним 
објектима са локалима. 

5.  Круг болнице -  Мерења су обављена у кругу 
болнице између Интерног и Неуропсихијатријског 
одељења, 15 метара од паркинга. Буку производе 
возила која улазе у болнички круг, као и са такси 
станице која се налази на паркингу. 

6. Меморијални парк „Слободиште“ - Мерење 
је обављено у меморијалном парку „Слободиште“. У 
близини нема стамбених ни индивидуланих објеката. 
Једини извор буке представљају возила са Бруског 
пута. Мерење је обављено на удаљености од око 15 
метара од центра саобраћајнице. 

7. Медицинска школа - улица Ћирила и 
Методија - Мерења су обављена са паркинга Хале 
Спортова, поред основне школе „Драгомир Марковић“ 
са зелене површине на удаљености од 15 метара од 
средине саобраћајнице. 

Бука потиче углавном од саобраћаја. Улица је 
оивичена једноспратним и вишеспратним објектима са 
локалима различите намене. 

8. Раскрсница ул. Душанова и ул. Југ 
Богданова (АБХ центар) - Раскрсница прихвата 
аутомобиле из четири праваца, а пролаз возила је 
регулисан светлосном сигнализацијом. Са три стране 
раскрснице налазе се стамбене вишеспратнице и 
приземни објекти са локалима док је са четврте стране 
двориште касарне. Бука потиче од саобраћаја великог 
броја лаких и тешких возила. 

9. Насеље Владо Јурић - Липљанска улица - 
Мерења су обављена са зелене површине између 
стамбених зграда број 48 и 50, на удаљености од 20 
метара од средине поменуте улице. У околини су 
вишеспратне стамбене зграде, абука потиче од 
саобраћаја. 

10. Паруновачки мост - Видовданска улица - 
Мерно место се налази на удаљености од око 30-ак 
метара од Паруновачког моста, преко пута бензинске 
пумпе „Jet Petrol”. Мерења су обављена са зелене 
површине на удаљености од 15-ак метара од средине 
јако прометне саобраћајнице са две дупле траке. У 
околини су приземни и вишеспратни објекти са 
локалима различите намене, а бука углавном потиче од 
саобраћаја. 

11. Аеродром - угао булевара Николе Пашића и 
улице Кнеза Милоша (кружни ток) - Мерно место се 
налази на раскрсници две јако  прометне саобраћајнице. 
Мерења су обављена са зелене површине на удаљености 
од 20 метара од средине кружног тока на углу поменутих 
улица. У околини су вишеспратне стамбене зграде, а бука 
потиче од саобраћаја. 

12. Јасички пут - паркинг „14. октобра“ - 
Мерења су обављена са зелене површине између 
паркинга фабрике „14. Октобар“ и Јасичког пута на 
удаљености од 20 метара од средине саобраћајнице са 
две дупле траке. Бука потиче углавном од саобраћај. 
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Табела: Резултати мерења комуналне буке - средње годишње вредности 2014. год. 

 

Мерно место (просечан број возила 
лака/тешка на сат) 

 
Измерене вредности нивоа буке dB (A) 

Метода мерења SRPSISO 1996-1, SRPSISO 1996-2 
 

Дан Вече 
Дозвољено 
(Сл.гл.РС 

75/10) 

Ноћ Дозвољено 
(Сл.гл.РС 

75/10) 
 

Мерење Мерење 

I II III IV V 

Центар (846/20) LA  eqT 58,75 59 57,75 65 dB 57 53,25 55 dB 

Парк Багдала (3/0) LA  eqT 43 44,25 45 50 dB 42,25 42,25 40 dB 

Базени (465/2) LA  eqT 64,50 64,75 64,25  60 dB 61 57,75  50 dB 

Рубин (660/40) LA  eqT 69,75 70 68,50 65 dB 66,50 63 55 dB 

Круг болнице (18/0) LA  eqT 51 52,50 53,50 50 dB 48,25 47,75 40 dB 

Слободиште (429/29) LA  eqT 64 64,75 63 65 dB 62 58,75 55 dB 

Медицинска школа (240/2) LA  eqT 56,25 55,75 54 50 dB 51,25 46,25 45 dB 

АБХ центар (698//31) LA  eqT 66 67,75 62 65 dB 60,25 57,25 55 dB 

Насеље Владо Јурић (18/0) LA  eqT 50,75 51,50 50 55 dB 50 46,50 45 dB 

Паруновачки мост (386/29) LA  eqT 62,50 63 61,75 65 dB 60,75 56,50 55 dB 

Аеродром (650/25) LA  eqT 66,75 66,25 60,75 65 dB 60,50 57,50 55 dB 

Јасички пут (496/28) LA  eqT 66,50 64,25 64 65 dB 61,75 61,50 55 dB 
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Табела: Резултати мерења комуналне буке за Крушевац средње годишње вредности 2015.год. 

 

Мерно место (просечан број возила 

лака/тешка на сат) 

Измерене вредности нивоа буке dB (A) 

Метода мерења SRPSISO 1996-1, SRPSISO 1996-2 

Дан Вече 
Дозвољено 

(Сл.гл.РС 

75/10) 

Ноћ Дозвољено 

(Сл.гл.РС 

75/10) 

 

Мерење Мерење 

I II III IV V 

Центар (846/20) LA  eqT 59,75 59,75 57,25 65 dB 57,25 53 55 dB 

Парк Багдала (3/0) LA  eqT 43,50 44,25 41,25 50 dB 41,50 40,75 40 dB 

Базени (465/2) LA  eqT 66,25 66,50 64  60 dB 62,25 59  50 dB 

Рубин (660/40) LA  eqT 70,50 70,50 69,75 65 dB 67,25 63 55 dB 

Круг болнице (18/0) LA  eqT 53,75 52,50 51,25 50 dB 47,25 43,25 40 dB 

Слободиште (429/29) LA  eqT 59,50 61,50 57,75 65 dB 57,75 53,75 55 dB 

Медицинска школа (240/2) LA  eqT 56,75 56,25 52,75 50 dB 52,50 52,75 45 dB 

АБХ центар (698//31) LA  eqT 66,75 67,50 64,75 65 dB 62,75 58,50 55 dB 

Насеље Владо Јурић (18/0) LA  eqT 52 51,50 50,25 55 dB 46,50 45,50 45 dB 

Паруновачки мост (386/29) LA  eqT 62,25 63,25 62,25 65 dB 61,25 57,75 55 dB 

Аеродром (650/25) LA  eqT 64,75 64,50 63,25 65 dB 61,75 59,25 55 dB 

Јасички пут (496/28) LA  eqT 66 66,50 64 65 dB 61,50 59,50 55 dB 
 
 
 
 

Табела: Резултати мерења комуналне буке за Крушевац средње годишње вредности 2016.год. 
 

Мерно место (просечан број 

возила лака/тешка на сат) 

Измерене вредности нивоа буке dB (A) 

Метода мерења SRPSISO 1996-1, SRPSISO 1996-2 

Дан Вече Дозвољено 

(Сл.гл.РС 

75/10) 

Ноћ Дозвољено 

(Сл.гл.РС 

75/10) 

Мерење Мерење 

I II III IV V 

Центар (846/20) LA  eqT 58,75 59,25 59,25 65 dB 58,75 57,25 55 dB 

Парк Багдала (3/0) LA  eqT 43,50 45,50 47 50 dB 46,25 44 40 dB 

Базени (465/2) LA  eqT 65 64,25 64,50  60 dB 61,50 58,75  50 dB 

Рубин (660/40) LA  eqT 69,70 70 69,75 65 dB 67,25 65,75 55 dB 

Круг болнице (18/0) LA  eqT 55,75 54,75 52,50 50 dB 48,75 46,25 40 dB 

Слободиште (429/29) LA  eqT 59,75 59 60,25 65 dB 60,25 57,50 55 dB 

Медицинска школа 

(240/2) 

LA  eqT 55,25 55,75 53,75 50 dB 52,75 46 45 dB 

АБХ центар (698//31) LA  eqT 56,50 67,25 63 65 dB 61,25 58,25 55 dB 

Насеље Владо Јурић 

(18/0) 

LA  eqT 52,50 50,75 50 55 dB 47,75 45,25 45 dB 

Паруновачки мост 

(386/29) 

LA  eqT 63,50 63,25 63,25 65 dB 62 59 55 dB 

Аеродром (650/25) LA  eqT 65,50 65 64,75 65 dB 61,25 61,25 55 dB 

Јасички пут (496/28) LA  eqT 66 65,75 63 65 dB 60,75 59 55 dB 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                             26.12.2018.                    

 

322 

Табела: Резултати мерења комуналне буке за Крушевац средње годишње вредности 2017.год. 

 

Мерно место (просечан број возила 

лака/тешка на сат) 

Измерене вредности нивоа буке dB (A) 
Метода мерења SRPSISO 1996-1, SRPSISO 1996-2 

Дан Вече Дозвољено 
(Сл.гл.РС 

75/10) 

Ноћ Дозвољено 
(Сл.гл.РС 

75/10) 
Мерење Мерење 

I II III IV V 

Парк Багдала (5/0) LA  eqT 47,25 47,25 44,75 50 dB 45 42 40 dB 

Базени (461/2) LA  eqT 64 64,75 63,50  60 dB 63 59,50  50 dB 

Рубин (678/38) LA  eqT 69 69,75 69,75 65 dB 66 62 55 dB 

Круг болнице (15/0) LA  eqT 53 54 45,75 50 dB 45,25 41,50 40 dB 

Слободиште (512/34) LA  eqT 59,25 60,75 57,75 65 dB 56,75 52,75 55 dB 

Медицинска школа (241/1) LA  eqT 58 56,50 56,50 50 dB 53 48,25 45 dB 

АБХ центар (701//46) LA  eqT 67,25 68 64,25 65 dB 62,75 59 55 dB 

Насеље Владо Јурић (12/0) LA  eqT 51,50 54,75 51,25 55 dB 48,75 43 45 dB 

Аеродром (676/32) LA  eqT 65,75 65,75 64,75 65 dB 62,50 60,25 55 dB 

Јасички пут (495/34) LA  eqT 64,75 64 60,75 65 dB 59,75 55 55 dB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аеродром угао Булевара Николе Пашића и улице Кнеза Милоша (кружни ток) - Мерно место се налази 

на раскрсници две јако прометне саобраћајнице. Мерења су обављена са зелене површине на удаљености од 20 
метара од средине кружног тока на углу поменутих улица. У околини су вишеспратне стамбене зграде, а бука 
потиче од саобраћаја. приметан је пораст буке у вечерњем периоду с годинама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Насеље Владо Јурић - Липљанска улица - Мерења су обављена са зелене површине између стамбених 

зграда број 48 и 50, на удаљености од 20 метара од средине поменуте улице. У околини су вишеспратне стамбене 
зграде, а бука потиче од саобраћаја. У дневним и вечерњим терминима је приметан пораст буке. 

 
Слика Мерно место Аеродром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 

Слика Мерно место Вледо Јурић  
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                                            Слика Мерно место Болница 
 

 
 
Круг болнице - Мерења су обављена у кругу болнице између Интерног и Неуропсихијатријског одељења, 15 

метара од паркинга. Буку производе возила која улазе у болнички круг. Нема приметних осцилација у односу на 
године. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Базени - Спортски центар, Косовска улица - Мерење је обављено испред ограде комплекса отворених базена. 

Бука потиче углавном од саобраћаја. Улица је оивичена једноспратним и вишеспратним објектима са локалима 

различитенамене. Нивои буке у ноћним терминима су нешто виши последњих година. 
 
 

2014 2015 2016           2017 

 

2014 2015      2016       

2017 
Слика Мерно место Базени 
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Парк Багдала - Мерење је обављено у парку у коме се налази угоститељски објекат који је у функцији и који је 

са три стране окружен саобраћајницама. Бука потиче углавном од саобраћаја из суседних улица и активности грађана 
у самом парку. Приметан је скок нивоа буке у дневном термину 2017. године и вечерњем термину 2016. године. 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Бука у комуналној средини на посматраним 

тачкама, потиче углавном од саобраћаја (аутобуси 
градског превоза, тешки камиони и лака возила) 
посебно на посматраним тачкама које су заправо 
саобраћајни магистрални правци. Посебан проблем 
предствља и бука која се јавља у ноћним терминима а 
која потиче од угоститељских објеката и од активности 
млађе популације, нарочито у летњем периоду. 

Израда стратешких карата буке је, према члану 6. 
закона о заштити од буке у животној средини, поверена 
Агенцији за заштиту животне средине. У Крушевцу није 
урађена стратешка карта буке. Акустичке зоне биће 
одређене кроз будуће активности управљања буком у 
животној средини, у складу са стратешком картом буке. 

На основу ситуационе анализе стања буке у 
животној средини могу се издвојити следећи проблеми: 

• Велика фреквенција саобраћаја и загушење у ужој 
градској зони, као и неадекватно решен транзит 
теретног саобраћаја кроз град; 

• Недостатак зелених и других баријера дуж 
главних градских саобраћајница, као и између 
индустријских и суседних зона; 

• Недостатк адекватне и непоштовање постојеће 
планске документације и урбанистичких услова 
(претходни услови); 

• Непоштовање Закона о заштити од буке и 
градских одлука (радно време угоститељских објеката 
и мере заштите од буке); 

• Неприменљивост појединих одредби из 
постојећих градских одлука. 

 
6.4. ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА И 
      ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 
 
Једно од главних  питања везано за заштиту, 

очување и унапређење здравља становништва, као 

основних принципа здравог живота је и обезбеђење 
здравствено сигурне и квалитетне хране и правилне 
исхране. Доступност здравствено безбедној храни 
поред тога што чува и унапређује здравље предствља и 
једну од темељних права свакога појединца. Здравстено 
безбедна храна подразумева не само храну осго-
варајућег састава, него и храну која не садржи 
микробиолошке, физичке, хемијске, радиолошке или 
било које друге контаминенте. Безбедност хране мора 
бити обезбеђена на националном и на интернацио-
налном нивоу, посебно имајући у виду тренд глобалне 
трговине храном и слободан проток роба. Нове 
технологије, као што је генетски инжењеринг, развој 
савремених технолошких поступака, са здравственог 
аспекта намећу потребу праћења и опреза везанпо за 
здравствене ефекте који су још непознати. 

Измењене навике у исхрани, урбани животни стил, 
комплекснији захтеви за сировине и готове намирнице 
у погледу њихове производње, чувања, транспорта и 
дистрибуције, развој колективне исхране, осетљиве 
групе популације, повећање броја старијих особа и 
особа са компромитованим имунитетом захтевају нови 
приступ храни и исхрани. 

Здравствени проблеми и обољења везани за храну 
и начин исхране, показују тенденцију раста како у 
свету тако и код нас, те тако представљају све 
озбиљнији здравствени проблем. Коришћење 
здравствено небезбедне хранедоводи до појаве 
епидемија тровања храном са краћим или дужим 
ефектима, аболести везане за исхрану повезане су 
директно или индиректно са групама болести које су 
водећи узроци умирања - болестима срца и крвних 
судова,дијабетесом и сл. Делатност јавног здравља у 
области животне средине и здравља становништва 
обухвата  поред многобројних активности и контролу 
здравствене неисправности намирница. 

Контрола безбедности хране врши се у оквиру: 

Слика Мерно место Багдала 
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• мониторинга којег спроводи Министарство 
здравља - на основу Закона о безбедности хране („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/2009, чл.12), и то контролом: нове 
хране, дијететских производа, дечије хране-замене за 
мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за 
исхрану људи и производње адитива, арома, ензимских 
препарата неживотињског порекла и помоћних 
средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у 
оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и 
изворска вода), као и воде за јавно снабдевање 
становништва водом за пиће, у свим фазама 
производње, прераде и промета (промет на велико, 
промет на мало, увоз на местима царињења и извоз); 

• лабораторијска анализа у складу са уговореним 
обавезама или према захтевима корисника услуга, 
односно власницима предузећа, који се баве 
производњом и прометом намирница и предмета опште 
употребе, са циљем да се провери квалитет и 
исправност сировина и готових производа; 

• контроле према хигијенско-епидемиолошким 
индикацијама (Закон о заштити становништва од 
заразних болести („Сл. гласник РС“, бр.15/2016); 

• и контроле у складу са Законом о јавном здрављу 
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016). 

Према Закону о здравственој исправности предмета 
опште употребе („Сл. гласник РС“, бр. 92/11, чл. 3) под 
предметима опште употребе подразумевају се: 

1) посуђе, прибор, уређаји, амбалажа и други 
материјали који долазе у контакт са храном у складу са 
Законом којим с еуређује безбедност хране; 

2) дечије играчке и предмети намењени деци и 
одојчади, 

3) козметички производи, козметички производи 
са посебном наменом и амабалажаза паковање ових 
производа; 

4) предмети који при употреби долазе у непо-средан 
контакт са кожом или слузокожом, предмети за 
украшавање лица и тела, за пирсинг и имитација накита. 

Према наведеном Закону „здравствена исправност 
предмета опште употребе јесте исправност у погледу 
декларације, састава, сензорних својстава, врсте и садр-
жаја штетних материјала, миробиолошке исправности, 
као и могућности штетног утицаја на здравље људи и 
животну средину, у складу са овим Законом и другим 
прописима“ (члан 4., став 1, редни број 14). 

До доношења подзаконских акатаприкупљање 
података о здравственој исправности предмета опште 
употребе на територији РС је усклађено и са одредбама 
Правилника о условима у погледу здравствене 
исправности предметаопште употребе који се могу 
стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/1983, 
61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991). Стога се у 
извештајном обрасцу налазе группе предмета које су 
дефинисане наведеним Правилником. 

Тумачење резултата микробиолошке и физичко-
хемијске исправности предмета опште употребе 
извршено је у складу са одредбама Закона о здравстве-
ној исправности предмета опште употребе („Сл. 
гласник РС“, бр. 92/2011) и Правилника о условима у 
погледу здравствене исправности предметаопште 
употрбе који се могу стављати у промет („Сл.лист 
СФРЈ“, бр. 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991). 

Периодични и годишњи извештаји о обиму и 
резултатима мониторинга на територији Расинског 
округа, које сачињава Завод за јавно здравље 
Крушевац, достављају се Институту за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 
    

 

Резултати контроле намирница 
 

Табела резултати испитивања хигијенске исправности манирница у периоду од 2012-2016. год. 
 

Година 
Број 

узетих 
узорака 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД                        Број 
узетих 
узорака 

ФИЗИЧКО - ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД 

Неисправних Узрок 
неисправ. 

Неисправних Узрок 
неисправ. Број % Број % 

2012. 1235 60 4,86 
Коаг.поз.стаф. 
ентеробак 

1200 25 2,08 

Састав 
неусагла-
шеност са 

декларацијом 

2013. 905 19 2,10 
Квас. и плес. 
ентеробак. 

899 13 1,45 Састав 

2014. 890 42 4,29 
Квас. и плес. 
ентеробак. 

802 19 2,37 Састав 

2015. 892 22 2,47 
Квас. и плес. 
ентеробак. 

801 9 1,12 Састав 

2016. 702 34 4,34 
Квас. и плес. 
ентеробак. 

500 21 4,20 Састав 

Укуно: 4624 177 3,83 
Квас. и плес. 
ентеробак. 

4202 87 2,07 Састав 

 

Ова табела се односи на намирнице из објеката за производњу и промет животних намирница са којима 

имамо склопљен уговор или радимо на њихов захтев. 

У овом петогодишњем периоду није било епидемија узрокованих храном. Динамика узроковања утврђена је 

уговором.  
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Резултати контроле предмета опште употребе 
 

Табела: Број узорака предмета опште употребе на нивоу Расинског округа 
 

Година 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Број узорака 300 280 250 616 659 728 

 
 

Број узорака предмета опште употребе је повећан, због повећања броја корисника кои доносе на анализу 
своје производе. 

Комбинација епидемиолошког приступа и санитарно-хигијенског праћења здравствене исправности хране у 
објектима за колективну исхрану, којих је знатно мање задњих година, омогућило је спречавање загађивања или 
благовремено откривање потенцијалног загађења хране и адекватно и брзо реаговање посебно у периоду поплава и 
након њих. 

 
6.5. ИСХРАНА У ПРЕДШКОЛСКИМ И ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА 

 
Табела: Резултати испитивања хигијенске исправности намирница  у предшколским установама 

 у периоду од 2012-2016. год 
 

Година 

БАКТЕРИОЛОШКИПРЕГЛЕД ФИЗИЧКО –ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД 

Број 
узетих 
узорака 

Неисправних Узрок 

неисправ. 

узетих 

узорака 

Неисправних Узрок 

неисправ. Број % Број % 

2012. 70 3 4,29 Квас и пл,Е.соli 70 6 8,57 Састав 

2013. 60 2 3,33 Квасци и плес. 60 1 1,67 Састав 

2014. 54 2 3,70 Квасци и плес. 19 1 5,26 Састав 

2015. 44 1 2,27 Квасци и плес. 19 1 5,26 Састав 

2016. 24 0 0,00 / 4 0 0,00 / 

УКУПН О 252 8 3,17 Квасци и плес. 172 9 5,23 састав 

 
 

У овом петогодишњем периоду није било епидемија узрокованих храном. Намирнице се узоркују једном 
месечно.  

Упадљиво је смањење броја узорка из године у годину. Разлог томе је смањени број намирница у уговору 
који Завод има са ПУ Ната Вељковић,на инсистирање корисника. 

 
 

Табела – Резултати прегледа брисева у предшколској установи 
 

Година 
Укупан број 

узетих брисева 

Стерилно Сапрофити Неисправно 

 %  %  % 

2012. 270 239 88,52 26 9,63 5 1,85 

2013. 184 180 97,83 4 2,17 0 0,00 

2014. 182 180 98,90 2 1,10 0 0,00 

2015. 120 87 72,50 33 27,50 0 000 

2016. 150 110 73,33 38 25,33 0 0,00 

УКУПНО 906 796 87,86 103 11,37 5 0,55 

 
Мали проценат неиспрвних брисева говори о доброј хигијени у вртићима у петогодишњем периоду. Брисеви 

се узоркују једном месечно. Упадљиво је смањење броја узорка у последње две године. Разлог томе је смањени 

број брисева у уговору који Завод има са ПУ Ната Вељковић,на инсистирање корисника. 
 

Напомена: Сапрофити су непатогене бактерије. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
• Мањи проценат неисправних брисева и 

намирница резултат је едукације и правилних навика 
запослених о значају личне хигијене за здравље деце 
као и добре контроле хигијене вртића и школа од 
стране Центра за хигијену и хуману екологију. 

• Битна је стална присутност екипа Завода за 
јавно здравље која се огледа у учествовању у про-
јектима, предавањима, јавним наступима у средствима 
јавног информисања, округлим столовима и радио-
ницама. 

• У школама на територији града се не врши 
контрола здравствене исправности намирница. У 
школским објектима нема доступне исхране, па 
ученици купују брзу храну у непосредној близини 
школа. Доступни видови исхране у школама нису у 
складу са принципима правилне исхране. 

 
Предлог мера 
 
• Наставити сталну едукацију како у предшкол-

ским и школским установама, тако и одраслог 
становништва о значају правилне исхране и о 
правилном односу хранљивих материја у оброку. 
Стално унапређивати рад у области васпитања за 
здравље деце и запослених.Кроз рад у доношењу 
планова јавног здравља на нивоу локалне самоуправе 
препознати шансе промотивних активности а на 
задовољство и грађана и локалне самоуправе. 

• Постоји потреба за израдом националног 
нутритивног водича за децу и омладину. 

• Интезивирати здравствено-васпитне програме 
за ученике, наставнике и родитеље о правилној исхрани 
који укључују и стицање вештина припреме оброка. 

• Организовати истраживања, медијске и 
промотивне акције у школама и заједници са циљем 
промоције правилне исхране. 

 
6.6. ПРИСУСТВО И БРОЈНОСТ ИНСЕКАТА  
       И ГЛОДАРА 
 
На територији Расинског округа и Града Крушевца, 

ЗЗЈЗ Крушевац прати појаву и кретање векторских 
(трансмисивних) заразних болести које преносе артроподе 
(крпељи) или инсекти (комарци), као и болести које могу 
пренети глодари на људе. У ову групу спадају и ретке али 
по живот опасне болести. Оно што забрињава је то што се 
број оболелих код неких од ових болести у Граду 
Крушевцу повећава. Забрињава и то што се повећава и 
ризик за појаву нових болести из ове групе које се до сада 
нису јављале на нашој територији. Зато су од великог 
значаја перманентне активности на контроли (сузбијању) 
артропода и глодара у наредном периоду у Граду 
Крушевцу. 

Сузбијање комараца није било од великог значаја 
за здравље људи до 2013. године. Од 2013. године 
региструје се на територији Расинског Округа код људи 
грозница Западног Нила за коју је доказано да у 
преносу учествује више врста домаћих комараца. 
Истраживање које је одрадио Завод за биоциде Београд 
показује да су ове врсте комараца присутне и на 
територији Града Крушевца. Са глобалним повећањем 

просечних температура у свету долази до миграције 
како различитих врста комараца тако и болести које 
они преносе. Најбољи пример су Тиграсти комарци 
чије је раније станиште била Африка а сада се 
региструју у многим земљама Европе. Зато можемо 
очекивати у наредним годинама и друге још опасније 
болести које преносе комарци типичне за топлије крајеве. 
Неке од њих су се већ појавиле у суседним земљама. На 
територији Града Крушевца има више врста комараца 
који преносе маларију, ту је и близина реке Западне 
Мораве и Расине, тако да је сузбијање комараца у 
наредном периоду од све већег значаја за здравље 
грађана 

Сузбијање крпеља на територији Града Крушевца 
је од увек имало огроман значај, јер крпељи преносе 
велики број, како вирусних тако и бактеријских, 
обољења. На првом месту је Лајмска борелиоза која се 
код нас све више региструје. Истраживања у нашој 
земљи су показала да је око 30% крпеља заражено 
узрочником ове болести. У Граду Крушевцу је од 2012. 
дијагностиковано и пријављено 166 оболелих али је 
реални број сигурно доста већи. Ова болест може 
довести до тешког инвалидитета пацијената ако се не 
открије на време и започне са терапијом. Колико се 
број оболелих повећава од 2004. до 2015.г. приказано је 
на графикону за Расински Округ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика:  Број оболелих од MorbusLyme   у Расинском 
 

Крпељи на овим просторима могу пренети и многе 
друге болести које се региструју у   нашем округу као 
што су крпељски менингоенцефалитис, Кју грозница, 
лептоспироза, Туларемија и тд . Треба напоменути 
Конго-Кримску хеморагијску грозницу која се за сада 
не региструје у нашем округу али се повремено јавља у 
нашој близини тј. на територији Косова. Смртност код 
ове болести иде и до 50%. Њу такође преносе крпељи. 
Ово је карантинска болест и веома лако се преноси са 
човека на човека. 

 
Сузбијање глодара 
 
Глодари су одувек били стални пратиоци људи и 

животиња. Штете које могу нанети су вишеструке и 
побројаћемо само неке од њих пре свега оне 
здравственог и економског карактера. 
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Штетни глодари могу на човека и домаће 
животиње да преносе читав низ болести изазваних 
бактеријама, вирусима, гљивицама и хелминтима. 
Према закључцима Светске здравствене организације 
они могу пренети на људе и животиње све до сада 
познате заразне болести болести. Обзиром на велики 
број обољења набројаћемо само неке познате ширим 
круговима и то: бактеријске (туберкулоза, салмонелоза, 
паратифус, туларемија, бруцелоза, лептоспироза, куга, 
пастерелоза, лепра-губа и друге), вирусне (беснило, 
лажно беснило, хеморагична грозница, слинавка и шап 
и друге), паразитске (трихинелоза, токсоплазмоза, 
ехинококоза и друге). 

 
Завод за јавно здравље Крушевац континуирано 

прати и контролише појаву и ширење заразних болести 
које угрожавају људе и животиње, а које између 
осталог преносе мишолики глодари. На територији 
Града Крушевца је од 2012. дијагностиковано и 
пријављено 102 случаја оболевања од самонелозе, 11 од 
туларемије, 6 од лептоспирозе, 1 од хеморагијске 
грознице, 77 од Туберкулозе 9 од ехинококозе и тд. 
Испитивањем и праћењем утврђена је забрињавајућа 
појава ретких и по живот опасних заразних болест у 
Граду Крушевцу. То су болести које су се раније веома 
ретко регистровале само у руралним областима 
Расинског округа. 

Лептоспироза, ретко и озбиљно обољење које на 
човека преносе глодари бележи пораст у Граду Крушевцу. 
Оно се раније веома ретко јављало код људи у руралним 
областима округа који доста времена проводе на рекама где 
су присутни глодари у значајном броју. На графикону је 
приказан број оболелих у Крушевцу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Туларемија (глодарска куга, зечја грозница) је 
озбиљна, раније, веома ретка заразна болест, и то 
углавном код шумара и ловаца који су били у контакту 
са дивљим зечевима. У нашем округу се ова болест 
јавила у задње три године чак и у епидемијској форми, 
али оно што је карактеристично јесте да приликом 
истраживања и испитивања свих оболелих није 
установљена веза са зечевима као раније. Извор заразе 
за људе били су глодари. Крпељи имају значајну улогу 
у преношењу како међу глодарима, тако и са глодара на 
људе. У Крушевцу је од 2015. године дијагностиковано 
и пријављено 11 оболелих. 

 
 

 
 

Слика: Број оболелих од Туларемије у Крушевцу 
 

Хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, 
ретка заразна болест која је раније имала високу 
смртност чак више од 50%. У нашем округу ретко  се 
регистровала и то искључиво у руралној области 
Општине Брус. Сада је забележена на територији 
Крушевца код два пацијента (2009.г. и 2017.г.). 

Ове три озбиљне заразне болести не преносе се са 
човека на човека већ са глодара на човека. Све то 
указује на неопходност спровођења систематске 
дератизације на територији града Крушевца.  

Глодари нису једини извор заразе али су врло 
значајни и у преношењу салмонелозе која је 
континуирано присутна код нас. На графикону је 
приказан број оболелих на територији града Крушевца 
по годинама.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика: Број оболелих од Салмонелозе у Крушевцу 
 

На територији Расинског округа и општине 
Трстеник, ЗЗЈЗ Крушевац континуирано прати појаву и 
кретање заразних болести које преносе крпељи, 
комарци и глодари на људе, али не располажемо 
подацима о њиховој бројности (инфестацији). Те 
податке можда имају ветеринарске службе. 

 
6.7. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 
Управљање отпадом представља спровођење 

прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру 
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, и 
одлагања отпада, укључујући и надзор над тим 
активностима и бригу о постројењима за управљање 

 

Слика Број оболелих од Лептоспирозе у Крушевцу  
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отпадом после затварања. Неадекватно поступање са 
отпадом је један од највећих и најсложенијих проблема 
који се односе на животну средину. Неадекватан 
третман свих врста отпада (комуналног, индустријског, 
опасног, медицинског итд.) и његово неконтролисано и 
неорганизовано одлагање, поред нарушавања 
пејзажних карактеристика простора, неминовно доводи 
до загађења подземних и површинских вода, 
земљишта, ваздуха, али представља и опасност за 
здравље становништва. 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник 
РС 36/09, 88/10") и Стратегији управљања отпадом 
Републике Србије 2010-2019.г. отпад је свака материја 
или предмет који власник одбацује, намерава или мора 
да одбаци. Врсте отпада су: 

1. Комунални отпад је отпад из домаћинстава 
(кућни отпад), као и други отпад који је због своје 
природе или састава сличан отпаду из домаћинства. 

2. Комерцијални отпад је отпад који настаје у 
привредним субјектима, институцијама и другим 
организацијама, које се у целини или делимично баве 
трговином, услугама, канцеларијским пословима, 
спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из 
домаћинства и индустријског отпада. 

3. Индустријски отпад је отпад из било које 
индустрије или са локације на којој се налази 
индустрија, осим јаловине и пратећих минералних 
сировина из рудника и каменолома. 

У зависности од опасних карактеристика које 
утичу на здравље људи и животну средину, отпад може 
бити: 

1. Неопасан отпад је отпад који, због своје 
количине, концентрације или физичке, хемијске и 
биолошке природе, за разлику од опасног отпада, не 
угрожава здравље људи или животну средину и нема 
карактеристике опасног отпада. 

2. Инертан отпад је отпад који није подложан 
било којим физичким, хемијским или биолошким 
променама; не раствара се, не сагорева или на други 
начин физички или хемијски реагује, није биолошки 
разградив или не утиче неповољно на друге материје са 
којима долази у контакт на начин који може да доведе 
до загађења животне средине или угрози здравље људи; 

3. Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, 
саставу или концентрацији опасних материја може 
проузроковати опасност по животну средину и здравље 
људи и има најмање једну од опасних карактеристика 
(експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, 
органски је пероксид, акутна отровност, инфективност, 
склоност корозији, у контакту са ваздухом ослобађа 
запаљивегасове, у контакту са ваздухом или водом 
ослобађа отровне супстанце, садржи токсичне 
супстанце са одложеним деловањем, као и екотоксичне 
карактеристике), укључујући и амбалажу у коју је 
опасан отпад био или јесте упакован. 

Град Крушевац је Одлуком о организовању јавног 
комуналног предузећа „Крушевац" основао 1989. године 
предузеће, чија је претежна делатност сакупљање, 
транспорт и одлагање комуналног отпада и његово 
одлагање, одржавање депоније као и одржавање чистоће, 
уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих 
површина, јавних површина у граду, одржавање гробља, 
сахрањивање и кафилеријске делатности као и делатности 

од општег интереса. Одлагање отпада врши се на 
депонији "Срње" која је смештена северно од града 
Крушевца на удаљености од 6,5 кт, на тромеђи сеоских 
насеља Срње, Велика Крушевица и Падеж. Депонија је у 
експлоатацији од 1984.године. Пројектована запремина 
депоније је 2,5 милиона т3, а време коришћења депоније 
40 - 50 година, уколико се смеће одлаже без претходне 
сепарације, а уз примену мера санације од 50 - 80 
година.Укупна површина комплекса је 37 ћа, од чега је 
сама депонија на површини од 20 ћа, с тренутном 
попуњеношћу од око 60%, са садржајима приказаним у 
табели 

Од механизације на депонији се користе булдожер 
и утоварна лопата. 

Депонија се тренутно налази у лошем стању. 
Некадашња брана као и лагуна која се налазила испод 
ње за сакупљање филтрата више не постоји. Наиме 
услед природних фактора потпомогнутих 
антропогеним деловањем дошло је до клизања у самој 
зони где су се налазили поменути објекти. Ово се 
десило како због неконтролисаног одлагања 
комуналног чврстог отпада и стварања додатног 
оптерећења, тако и због неконтролисаног одвођења 
како атмосферских тако и површинских вода. Наиме 
око саме депоније не постоје ободни (дренажни) канали 
који би послужили за поменуту намену, односно 
сакупљање и усмерено одвођење свих вода које на било 
који начин доспевају у тело депоније и тако повећавају 
количину филтрата који је и највећи узрочник 
поменутих дешавања. Вентилациони бунари који су 
изграђивани у циљу дегазације депоније су ван 
функције, неупотребљиви и затрпани, такође и 
деформисани услед већ поменутих кретања којима је 
подложно и само тело депоније. 

Како у комуналну депонију несметано дотичу воде 
атмосферског и другог порекла у самој депонији је 
дошло до повећане концентрације „ФИЛТРАТА" који 
је носилац како суспендованих и колоидних материја а 
тако и правих водених раствора. Супстанце које носе у 
себи одређени степен загађивача су неорганског, 
органског или биолошког порекла. „ФИЛТРАТОМ" 
можемо сматрати сав излучени састав комуналног 
отпада, који представља концентрацију растворених 
продуката комуналног отпада и воде, која у овим 
случајевима у великој количини дотиче у саму 
депонију. 

Земљиште намењено за депонију је бонитета 5. и 6. 
класе (низак квалитет педолошког слоја земљишта). 
Око депоније се налази високо дрвеће од кога су 
највише заступљени цер, сладун и граб, а који 
представљају веома значајну баријеру са аспекта 
заштите животне средине. 

Како се ради о неуређеној депонији, неопходна је 
санација и ремедијација исте. Први корак учињен је 
још 2005. године израдом Идејног решења санације, 
проширења и ремедијације депоније "Срње" од стране 
"Хидро- герад" из Београда. Овим решењем предвиђено 
је да се санација постојеће депоније и довођење у 
санитарно стање врши у 5 фаза, аукупна вредност 
реализације пројекта је 5.400.000,00 ЕТЈК-а. 

Неопходно је споменути и да са проширивањем 
депоније, иста може врло брзо прерасти у Регионалну 
депонију, како је предвиђено Националном стратегијом 
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управљања отпадом (Влада Републике Србије 2010. 
год.) и Нацртом Просторног плана Републике Србије 
(2010. године). У важећим планским документима 
града концепт управљања отпадом се заснива на 
спровођењу стратешких развојних опредељења на 
националном нивоу. То подразумева удруживање 
градова и општина са циљем заједничког управљања 
отпадом, где је такође нејасна ситуација по питању 
утврђивања регионалног концепта управљања отпадом 
најпре непостојањем споразума скупштина две или 
више јединица локалне самоуправе а самим тим и 
непостојања регионалног плана управљања отпадом. 

Иначе, Град Крушевац поседује Локални план о 
управљању отпадом, усвојен од стране Скупштине 
града Крушевца11.06.2010. године („Сл. лист града 
Крушевца бр. 4/10"), који је неопходно ревидирати. 

На територији Града Крушевца постоји одређен 
број неуређених депонија на којима су се одлагале и 
још увек се одлажу различите врсте отпада (комунални, 

грађевински отпад итд.) Град Крушевац, након 
усвајања Закона о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 
36/09), је као и остали имао обавезу да изради попис 
неуређених депонија на свом подручју, што је и крајем 
2009. године и учињено. Том приликом евидентиране 
су 103 дивље депоније са утврђеним координатама 
локације, као и заузетом површином и висином истих. 
Процена укупне запремине отпада је око 824.034,80 м3 
отпада. Уочљиво је да се већина ових депонија налази 
уз корита река, сеоских потока, као и поред локалних и 
некатегорисаних путева. 

Што се тиче структуре и морфолошког састава 
комуналног отпада, наводимо просек на бази 
испитивања Техничког факултета из Новог Садаи он 
варира у односу на годишње доба у коме се посматра,а 
процентуално учешће појединих врста отпада у 
комуналном отпаду је приказано у табели. 
 

 

Табела: Морфолошки састав комуналног отпада 
 

 
Ред. 
бр. 

 

Врста комуналног отпада на 
територији града Крушевца 

 

Састав (%) 

Колективност 
ановање 

Индивидуално 
становање 

Сеоско 
подручје 

1. Органски-баштенски отпад 20,82 22,53 27,74 

2. Органски-остали биоразградиви 
отпад 

32,89 22,12 19,26 

3. Папир 4,03 1,55 1,05 

4. Картон 2,68 1,65 3,11 

5. Композитни материј али - са 
алуминијумом 

0,40 0,35 0,62 

6. Композитни материј али - са воском 0,06 0,06 0,10 

7. Стакло 2,25 1,28 1,37 

8. Метал-амбалажни и остали 0,51 0,26 0,35 

9. Метал-алуминијумске конзерве 0,13 0,06 0,09 

10. Пластика-ПЕТ флаше и амбалажна 
пластика 

2,1 1,12 1,50 

11. Пластика-пластичне кесе 5,37 3,04 2,69 

12. Пластика-тврда пластика 2,61 0,83 0,97 

13. Текстил 7,47 2,24 7,99 

14. Пелене 3,74 4,63 2,64 

15. Грађевински отпад 1,84 0,00 0,44 

16. Електрични и електронски отпад 0,30 0,00 0,06 

17. Медицински отпад 0,07 0,06 0,23 

18. Опасан отпад 0,19 0,08 0,46 

19. Други токови отпада 1,03 0,00 0,44 

20. Кожа 0,23 0,05 0,52 

21. Кабасти отпад 0,00 0,00 0,00 

22. Дрвени отпад 0,00 0,00 0,00 

23. Фини елементи до 20мм 7,23 22,95 16,79 

24. Фини елементи до 10мм 4,06 15,15 11,59 
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Слика:  Морфолошки састав комуналног отпада за индивидуалног становања 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Када је реч о количинама генерисаног отпада, на 
депонији „Срње" дневно се одлаже око 1501 неопасног 
отпада. 

Програмом сакупљања отпада који се усваја сваке 
године од стране Скупштине града Крушевца, како из 
индивидуалног тако и из колективног становања одвија 
се применом два технолошка различита процеса 

изношења смећа: контејнерима 1,1 т3, подземним 
контејнерима и кантама 801. 

Изношења отпада контејнерима 1,1 тз углавном се 
односи на колективно становање и један део приватних 
домаћинстава чиме су обухваћена насеља: Пејтон, Раса-
дник, Уједињене нације, Баре, Владо Јурић, Колонија. 

 

Слика Морфолошки састав комуналног отпада за сеоско подручје  
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Прикупљање отпада из индивидуалних дома-
ћинстава врши се кантама 80 литара и оно обухвата 
недељни циклус где се из сваког домаћинства једном у 
току недеље по устаљеном програму прикупи отпад, 
одвезе на депонију и санитарно збрине. 

Број корисника услуга ЈКП „Крушевац" износи 
23516 корисника (становништво) и 1432 корисника 
(привреда) и покривеност је око 65% становништва и 
око 30 % територије. На територији града сакупљање 
отпада се осим у градској зони врши и у приградским 
насељима: Дедина, Паруновац, Капиџија, Читлук, 
Бивоље, Шумице, Липовац, Јасика, Пепељевац, Мудра-
ковац, Мачковац, Пакашница, Макрешане, Крушевица. 

Треба поменути да ЈКП „Крушевац", у сарадњи са 
комуналном инспекцијом и комуналној полицијом 
града Крушевца минимум два пута годишње (у априлу 
и септембру) организују акцију одношења кабастог 
отпада или такозване велике пролећне и јесење акције 
чишћења када грађани износе свој кабасти отпад поред 
контејнера који се одлаже на градској депонији. 

Када је реч о рециклажи ЈКП „Крушевац" у оквиру 
свог предузећа има и радну јединицу за те послове 
односно Центар за сортирање и рециклажу у оквиру 
самог предузећа, а одвојено од депоније. 

Технолошки поступак 
 
Након истовара рециклажног неопасног отпада 

приступа се његовом разврставању на већ поменуте 
врсте. 

 ПЕТ амбалаже: Ручно се ставља на покретну 
траку преко које доспева у перфоратор одакле иде у 
пресу у којој се врши сабијање након чега се бала 
ручно везује. Везана бала се мери и складишти до 
доласка откупљивача. 

• Стакло: Прикупља се у посебном контејнеру 
за стакло по који такође долази откупљивач. 

• Картон, папир и ПВЦ фолија: Ручно се 
убацују у пресу и балирају у бале које се исто ручно 
везују, мере се и складиште до доласка откупљивача. 

Третман отпада обухвата физичке процесе који 
мењају његове карактеристике са циљем смањења 
запремине, односно стварања сировине за даљу 
прераду и производњу. Све фракције неопасног отпада 
(осим стакла), пролазе кроз процес пресовања 
(сабијања) хидрауличном хоризонталном пресом снаге 
20 тона, којим се формирају бале, погодне за 
складиштење, транспорт и даљу прераду. Количине 
неопасног отпада, које обрађује ЈКП „Крушевац"слици: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Управљање инертним и неопасним отпадом 
 
Грађевински отпад укључује земљу од ископа, 

отпад од рушења и грађења (отпад од керамике, бетона, 
гвожђа, челика, пластика и др.) као и отпадни асфалт и 
бетон. После сваког извођењаграђевинских радова 
остаје одређена, мања или већа количина грађевинског 
отпада. Један део овог отпада се одлаже на 
неконтролисаним одлагалиштима, поред магистралних, 
локалних и некатегорисаних путева и уз речне токове. 
Оваква одлагалишта престављају црне тачке, јер се 
поред грађевинског отпада, готово увек уз њега 

неконтролисано одлажу и друге врсте отпада. Град 
Крушевац нема прецизне податке о броју и површи-
нама ових локација. 

Скупштина града Крушевца је донела Одлуку, 
сходно члану 34. Закона о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС", број 36/09 и 88/10), којом се одређује 
локација за изградњу и рад постројења за складиштење, 
третман или одлагање грађевинског отпада и отпада од 
рушења објеката на својој територији. 

Поред ЈКП „Крушевац" на територији града 
Крушевца постоје и други оператери отпада са 
дозволама за управљање отпадом. За оператере који 

 

 
Слика Састав неопасног отпада(%)  
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имају дозволу за сакупљање и транспорт нема података 
о сакупљеним количинама, јер исте зависе од субјеката 
од којих они откупљују отпад. 

Што се тиче других опција третмана (компостирање, 
анаеробна дигестија, инсинерација и др.), ни једна од њих 
није заступљена на подручју града Крушевца. Међутим, 
уколико се жели одрживи систем управљања отпадом, 
неопходно је сагледати могућности примене различитих 
опција третмана отпада.  

 
Закључак 
 
Ситуационом анализом се дошло до закључка да 

управљање комуналним отпадом у Крушевцу није на 
завидном нивоу па се могу издвојити следећи 
проблеми: 

• Непоштовање Закона и подзаконских аката о 
управљању отпадом, 

• Непостојање споразума о регионалном упра-
вљању отпадом, 

• Недостатак регионалног плана управљања 
отпадом, 

• Неадекватан постојећи локални план упра-
вљања отпадом, 

• Непостојањерегионалне депоније, 
• Неизвршена санација и рекултивација посто-

јеће депоније у Срњу, 
• Постојање великог броја дивљих депонија, 
• Недовољан број возила за сакупљање и 

транспорт отпада и њихова застарелост, 
• Недостатак посуда за сакупљање отпада, 
• Непостојање организованог система примарне 

селекције отпада, 
• Недовољна покривеност територије града 

Крушевца организованим сакупљањем отпада, 
• Низак ниво наплативости услуга сакупљања 

отпадом. 
 
7. УРБАНИ ДИЗАЈН ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
На основу Генералног урбанистичког плана 

Крушевац 2025 (Сл.лист града Крушевца бр. 3/2015) 
донети и усвојени Планови генералне регулације 
„Центар „Север" и „Исток 2", у којима су ближе 
описани услови за уређење инфраструктуре - пешачки 
и бициклистички саобраћај, као и услови за уређење 
зеленила, као и да је процедура доношења и усвајања 
осталих Планова детаљне регулације који ће омогућити 
примену генералних урбанистичких решења из области 
везаних за уређење и изградњу зелених површина и 
паркова, пешачких и бициклистичких стаза у току. 

 
7.1. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА 
 
Генерална урбанистичка решења, поред поделе на 

просторне зоне одређене планираним претежним 
начином коришћења простора, утврђена су дефини-
сањем основних намена земљишта, грађевинског 
подручја као и намена површина које су претежно 
планиране у грађевинском подручју, односно у оквиру 
грађевинског земљишта. 

 

Зеленило 
 
Зелене површине су планиране као специфичан 

систем од изузетног значаја за функционисање града и 
обезбеђење здравије животне средине. 

Подручје Генералног урбанистичког плана има око 
11м2/становнику зеленила јавног коришћења, а 
реализацијом планираних површина биће обезбеђено 
око 65т2 /становнику. 

Постојеће зелене површине парковског карактера, 
на подручју плана, задржавају се без могућности 
промене намене и повезују се са новопланираним у 
систем зеленила. Постојеће шуме које су у обухвату 
планираног грађевинског подручја добијају намену - 
парк шуме. 

Концепција планираног система зеленила је 
формирање: 

• зелених површина које се активно користе 
(паркови, скверови, тргови и сл.) у зонама становања и 
рада; 

• зеленила са превасходно санитарно-хиги-
јенском улогом (заштитно зеленило) између извора 
загађења, односно зона рада и зона становања, на 
евидентираним и потенцијалним клизиштима и 
ерозивним површинама, као и у оквиру дефинисаних 
зона или целина као пратећа намена, нарочито у 
радним зонама; 

• зеленила у приградским зонама (већи рејонски 
паркови); 

• линеарног зеленила, које између осталог има 
улогу повезивања планираних појединачних елемената 
система и 

• очување и унапређење зелених коридора 
посебно уз водене, односно речне токове. 

 
У оквиру система зеленила планирано је следе-

ћих пет категорија зеленила: 
 
Зеленило јавног коришћења 
 
У категорији јавног зеленила планирају се паркови, 

парк - шуме, зеленило тргова и скверова, линеарно 
зеленило и блоковско зеленило.  

 
А) Паркови 
 
Паркови су веће уређене зелене површине са 

наменом одмора, рекреације и модификатора микро-
климатских и естетских услова града, на којима зеленило 
у просторном и функционалном погледу има доминантну 
улогу. Паркови су организовани као: градски, рејонски, 
паркови суседства и меморијални паркови. 

 
Градски парк 
 
У категорију градских паркова сврстани су парк 

Багдала, Пионирски парк и парк на реци Расини. 
По положају у ужем градском језгру и величини 

парк Багдала претставља врло значајну површину за 
град. У парку Багдала постоји више објеката спорта и 
рекреације, а планира се употпуњавање постојећих као 
и изградња нових спортско-рекреативних садржаја. 
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Иако по величини не задовољава услове, Пионир-
ски парк има велики значај због свог положаја. Планом 
се задржава без могућности смањења површине или 
промене намене. 

Велики значај има планирани градски парк дуж 
реке Расине који се уређује као вишефункционални 
парк са већим садржајем спортских објеката, а 
истовремено има улогу заштитног зеленила. 

Друга важна улога овог простора је заштитна улога 
у смислу заштите речног корита, а такође и као допуна 
заштитног зеленила према индустрији. У погледу 
санитарно-хигијенске улоге, због своје величине 
представља значајан елемент у регулацији 
микроклиматских фактора и филтрацији ваздуха. 

 
Рејонски парк 
 
Рејонски паркови су вишефункционални паркови 

који се планирају на новим локацијама у оквиру насеља 
Пањевац, Читлук, Паруновац, Капиџија, Дедина, 
Макрешане и Шумице, као паркови којима гравитирају 
наведена насеља. 

 
Паркови суседства 
 
Паркови суседства су мање парковске површине у 

оквиру стамбеног насеља. Намењени су пре свега стано-
вницима самог насеља за свакодневно коришћење. 

 
Меморијални паркови 
 
Меморијални паркови су зелене површине чији је 

главни део меморијална зона са споменичким 
елементима. У категорију меморијалних паркова 
сврстани су: а) парк око Цркве Светог Стефана - 
Лазарица са крушевачким градом и б) Меморијални 
комплекс Слободиште. 

а) Парк око Цркве Светог Стефана - Лазарица са 
крушевачким градом је споменик културе од изузетног 
значаја, и планира се његово даље уређивање. 

б) Комплекс Слободиште, који је непокретно 
културно добро – просторна културно-историјска 
целина од великог значаја, чине реализовани 
меморијални, планирани парковски део, као и део 
Пакашничке шуме која је планирана као парк - шума. 

 
Б) Парк - шуме 
 
Шуме у грађевинском подручју (Пакашничка шума 

која је у непосредном контакту са парком Слободиште 
и Борјак у контакту са парком Багдала и др.), планирају 
се као парк - шуме које добијају намену за одмор и 
рекреацију. На територији парк - шуме обезбеђују се 
две основне функционалне целине: зона масовнох 
активности (шетња, бављење спортом, и другим 
врстама активног одмора), која се лоцира поред 
главних саобраћајница и зона мирног одмора и шетње 
која заузима главни део територије парк шуме. 

 
В) Зеленило тргова и скверова 
 
Зеленило тргова и скверова мора бити у основној 

функцији тргова или Г) Линеарно зеленило 

Значај линеарног зеленила се огледа у чињеници 
да оно повезује градско зеленило са ванградским и тако 
успоставља функционални систем зеленила града. 
Истовремено врши заштитну функцију (аерација, 
смањење буке и загађења) и смањује дефицит зеленила 
у централном делу града. Планира се упоредо са 
планирањем градских улица како би се (у процесу 
пројектовања) ускладила ширина профила и распоред 
уличних инсталација. 

 
Д) Зеленило у стамбеним зонама 
 
У зеленило јавног коришћења у стамбеним зонама 

спада зеленило између стамбених објеката, предбаште, и 
мање зелене површине парковског карактера. Овде 
такође, спадају и слободне површине спортских терена, 
дечјих установа, школа, линеарно зеленило у оквиру зоне.  

 
Зеленило ограниченог коришћења 
 
У категорији зеленила ограниченог коришћења 

планирају се зеленило индустријских објеката, школа и 
дечјих вртића, спортских центара, болнице и зеленило 
индивидуалног становања. 

А) Зеленило индустријских објеката и зеленило 
објеката јавне немене Планира се као важан елемент 
архитектонске композиције простора чији је саставни 
део и у складу наменом објеката. 

Б) Зеленило стамбених зона (окућнице у оквиру 
индивидуалног становања) Узимајући у обзир 
чињеницу да окућнице чине значајну површину на 
којој је могуће подизање зеленила, њих такође треба 
посматрати као један од елемената система зеленила. 
Размештај индивидуалних стамбених зона, односно 
окућница на готово целом подручју града и могућност 
квалитетног подизања и неговања и утилитарних и 
декоративних врста у индивидуалним двориштима, 
представља основну вредност ове категорије зеленила у 
погледу заштите животне средине. 

 
Заштитно зеленило 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, је вишефункционални систем зеленила са 
улогом заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град, 
везивања земљишта на насипима, побољшавање услова 
за спорт и рекреацију и сл. Формира се око и у самим 
индустријским објектима, дуж саобраћајница, око реке 
Расине и око Новог гробља, на клизиштима и теренима 
за рекултивацију, као и у рубним зонама града. 

Према насељима Капиџија, Паруновац и Дедина, 
не постоји могућност формирања тампона зеленила 
између зона становања и индустрије па се препоручује 
формирање зеленила веће покровности са функцијом 
заштитног зеленила у оквиру комплекса индустрије. 

Зеленило гробља је значајан елемент градског 
зеленила, јер гробља заузимају знатне површине 
градског простора и својим размештајем утичу на 
повећање фонда зеленила и у оним деловима града где 
нису заступљени други видови зеленила. 
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Да би се надокнадио недостатак заштитног 
зеленила, препоручује се максимална заштита 
пољопривредних површина и самониклог зеленила у 
енклавама ван грађевинског подручја као и максимално 
задржавање и заштита у рубним зонама постојећег 
зеленила, жбуња, живе ограде и високог дрвећа. 

 
Неизграђене, неуређене и површине са само-

никлом вегетацијом у оквиру грађевинског подручја 
 
У оквиру подручја града представљају површине 

планиране за изградњу, па се у оквиру њих могу 
планирати зелене површине које се кроз реализацију 
планираних садржаја могу прилагодити плану, или 
површине које се до реализације планираних садржаја 
могу уредити и користити као зелене површине 

 
Зелене површине ван грађевинског подручја 
 
У ову категорију зеленила спадају пољопривредне 

површине, шуме и површине са самониклом 
вегетацијом. За систем градског зеленила су значајне, 
јер обезбеђују додатне површине под зеленилом, које 
позитивно утичу на микроклиматске услове града. 
Планом се задржавају све, а нарочито зелене површине 
у рубним зонама.  

 
Табела – Постојећа и планирана површина зеленила 
 

Зелене површине 
Постојеће  

(ха) 
Планриано  

(ха) 
Паркови 29 267 
Шуме у грађевинском 
подручју 

71 88 

Заштитно зеленило -- 205 
УКУПНО 100 560 

 
7.2. СТРАТЕШКА УРБАНИСТИЧКА 
       РЕШЕЊА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА  
       ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ  
       СИСТЕМА 
 
Пешачки саобраћај 
 
Један од примарних задатака у решавању пешачког 

саобраћаја је да се за пешачки саобраћај осигурају 
најквалитетнији градски амбијенти: шеталишта, улице 
и тргови ужег центра, паркови, историјска језгра за које 
влада највећи интерес. 

У стамбеним зонама могу се формирати пешачке 
стазе независно од саобраћајница што је предмет даље 
урбанистичке разраде. 

 
Бициклистички саобраћај 
 
У циљу повећања удела бициклистичких кретања 

планиране су одређене акције. 
• Бициклистичке стазе водити паралелно са 

пешачким, уз обезбеђење довољног коридора. 
• Стварање услова за изградњу бициклистичких стаза 

дуж коридора заштитног зеленила и обилазне 
саобраћајнице на десној обали реке Расине. 

• Бициклистичке стазе планирати и унутар стамбених 
блокова независно од градских саобра-ћајница и 
обезбедити простор и услове за паркирање 
бицикала. 

• Експанзија бициклистичког туризма и пролазак 
европских бициклистичких стаза на подручју Кру-
шевца и развој локалних стаза са њиховим 
уклапањем у туристичку понуду града или 
презентацију природних или културних добара. 
 Повезати зоне школа, осимулица са интенивним 

саобраћајем, нарочито теретним.  
 
8. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Град Крушевац је територијална јединица у којој 

грађани остварују право на локалну самоуправу у 
складу са Уставом, законима и Статутом Града. 
Територија 

 
8.1. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 
Органи Града су: Скупштина града, Градона-

челник, Градско веће и Градска управа. 
Скупштина града је највиши орган града који врши 

основне функције локалне власти, утврђене Уставом, 
Законом и Статутом. Скупштину града чине одборници 
изабрани на непосредним изборима тајним гласањем, у 
складу са Законом и Статутом. Скупштина има 70 
одборника а од тога је 24 одборница. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине 
града, сазива и председава њеним седницама, стара се о 
остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта 
која је донела Скупштина и обавља друге послове 
утврђене законом, овим Статутом и Пословником 
Скупштине. Председник Скупштине је на сталном 
раду. Председник Скупштине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности, спречености да 
обавља своју дужност. Скупштина града има секретара 
кога на предлог председника Скупштине поставља 
Скупштина града на време од четири године, у складу 
са условима који су прописани законом. 

Извршни органи града су Градоначелник и Градско 
веће. 

Градоначелника бира Скупштина града, из реда 
одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине града. Градоначелник има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. Председник Скупштине града 
предлаже кандидата за градоначелника. Кандидат за 
градоначелника предлаже кандидата за заменика 
градоначелника из реда одборника, кога бира 
Скупштина града на исти начин као градоначелника. 
Градоначелнику и заменику градоначелника избором 
на ове функције престаје мандат одборника у 
Скупштини града. Градоначелник и заменик 
градоначелника су на сталном раду у Граду. 

Градско веће је извршни орган града. Градско веће 
чине градоначелник, заменик градоначелника и 9 
чланова Градског већа. Чланове Градског већа бира 
Скупштина града на период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника. 
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Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат 
за градоначелника. Када одлучује о избору 
градоначелника, Скупштина града истовремено 
одлучује о избору заменика градоначелника и чланова 
Градског већа. Градоначелник је председник Градског 
већа. Заменик градоначелника је члан Градског већа по 
функцији. Чланови Градског већа које бира Скупштина 
града не могу истовремено бити и одборници. Чланови 
Већа могу бити задужени за једно или више одређених 
подручја из надлежности Града. Чланови Градског већа 
могу бити на сталном раду у Граду. 

Градска управа је организована као јединствени 
орган. Градска управа се организује за вршење послова 
локалне самоуправе утврђених Уставом, Законом, 
Статутом и другим прописима. Градска управа поред 
послова из изворног делокруга Града као јединице 
локалне самоуправе обавља поверене послове државне 
управе. Градска управа: 1. Припрема нацрте прописа и 
других аката које доноси Скупштина града, 
Градоначелник и Градско веће; 2. Извршава одлуке и 
друге акте Скупштине града, Градоначелника и 
Градског већа; 3. Решава у управном поступку у првом 
степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 
установа и других организација у управним стварима 
из надлежности града; 4. Обавља послове управног 
надзора над извршавањем прописа и других општих 
аката Скупштине града; 5. Извршава законе и друге 
прописе чије је изврење поверено Граду; 6. Обавља 
стручне и друге послове које утврди Скупштина града, 
Градоначелник и Градско веће. Радом Градске управе 
руководи начелник Градске управе. За свој рад и рад 
Градске управе начелник одговара Скупштини града и 
Градском већу. 

Начелник Градске управе може имати заменика, 
који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

У Градској управи као јединственом органу за 
вршење сродних послова образују се унутрашње 
организационе јединице и делови организационих 
јединица. Унутрашње организационе јединице у 
Градској управи јесу одељења (у даљем тексту: 
одељења). Делови организационих јединица су службе. 

Поједине послове у Градској управи могу 
обављати самостални извршиоци (послови буџетске 
контроле и ревизије, послови информисања и др.). 
Самостални извршилац за свој рад одговара начелнику 
Градске управе. 

Одељења се образују према врсти, међусобној 
повезаности и обиму послова чијим се вршењем 
обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у 
области за коју се образују. Службе се образују према 
пословима који захтевају непосредну повезаност и 
организациону посебност. 

За обављање послова Градске управе образују се 
следеће унутрашње организационе јединице: - Одељење 
за урбанизам и грађевинарство; - Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско правне послове; - Одељење за 
друштвене делатности; - Одељење за финансије; - 
Одељење за јавне набавке; - Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту жи-вотне средине; - Одељење за 
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода; - 
Одељење за општу управу и заједничке послове; - 

Одељење за скупштинске послове; - Одељење за 
инспекцијске послове; - Одељење комуналне полиције, - 
Одељење за управљање људским ресурсима, - Одељење 
за послове одбране и ванредне ситуације. 

У Градској управи се као посебна организациона 
јединица образује Кабинет Градоначелника. 

У Градској управи могу се поставити помоћници 
градоначелника (у даљем тексту помоћници) за 
поједине области (економски развој и инвестиције, 
урбанизам и изградњу, стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове, друштвене делатности, 
здравство, социјалну политику и наталитет). У Градској 
управи може бити постављено највише 5 помоћника. 

Број помоћника и области за које се постављају 
одређује градоначелник. Помоћнике поставља и 
разрешава градоначелник. 

Као скупштинско тело основан је Савет за здравље 
који у складу са Законом о правима пацијената.У свом 
саставу има и представнике Завода за јавно здравље 
Крушевац. Савет за здравље доноси предлог Плана 
јавног здравља који усваја Скупштина града и прати 
његово спровођење. 

 
Савети за заштиту права пацијената 
 
Скупштине града Крушевца, на седници одржаној 

дана 29.11.2013.године, донела је Одлуку о 
организовању Саветника за заштиту права пацијената 
("Сл.лист града Крушевца" 10/13). 

Саветник пацијената обавља послове заштите 
права пацијената по поднетим приговорима и пружа 
потребне информације и савете у вези са правима 
пацијената и врши друге послове утврђене Законом. 

Пацијент, односно његов законски заступник, 
приговор може поднети саветнику за заштиту права 
пацијената писмено или усмено на записник. По 
приговору саветник пацијента одмах, а најкасније у 
року од 5 радних дана од дана подношења приговора, 
утврђује све битне околности и чињенице у вези са 
наводима изнетим у приговору. 

Након утврђивања свих релевантих чињеница и 
околности саветник пацијената сачињава извештај који 
одмах, а најкасније у року од 3 радна дана, доставља 
подносиоцу приговора, руководиоцу организационе 
једнице и директору здравствене установе, односно 
оснивачу приватне праксе. 

Подносилац приговора који је незадовољан 
извештајем саветника може се у складу са законом 
обратити савету за здравље, здравственој инспекцији, 
односно надлежном органу организације здравственог 
осигурања, код које је пацијент здравствено осигуран. 

 
8.2. СИСТЕМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Основну организациону структуру у систему 

здравствене заштите града Крушевца чини мрежа 
државних здравствених установа и установе у 
приватном власништву. Мрежу државних здравствених 
установа на подручју града Крушевца чине: Дом 
здравља Крушевац, Општа болница Крушевац , Завод 
за јавно здравље Крушевац, Апотека Крушевац и 
Специјална болница за ортопедска, коштано-зглобна и 
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дегенеративна обољења Рибарска Бања. Приватни 
здравствени сектор је релативно добро развијен и 
највише пружа услуге у области примарне здравствене 
заштите одраслог становништва, деце и жена. 

 
8.3. ОБРАЗОВАЊЕ 
 
У оквиру образовања, изворне надлежности 

локалне самоуправе прописане Законом, реализују се 
кроз рад предшколске установе,основних и средњих 
школа са територије града Крушевца. 

 
8.3.1.Предшколско васпитање и образовање 
 
Основна делатност Предшколске установе ,,Ната 

Вељковић" је васпитање, образовање, нега и исхрана, 
превентивно-здравствена и социјална заштита деце 
узраста до 6,5 година. 

У поступку верификације Предшколске установе 
„Ната Вељковић" Крушевац пред Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја, ради 
утврђивања испуњености услова за обављање 
проширене делатности ове Установе, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије донело је Решење број 610-00-01073/2013-07 од 
02.04.2014. године којим је утврђено да Установа 
испуњава услове за обављање проширене делатности и 
то: 

1. припрема хране-ужине за децу основношколског 
узраста, оброка за продужени боравак деце у основним 
школама, оброка за клуб за децу са сметњама у развоју 
„Дуга“, Народну кухињу, приватне вртиће, кантине и 
појединачне поруџбине; 

2. израда костима за завршну приредбу и 
играчака; 

3. реализација наставе у природи у Рибарској 
Бањи у објекту „Јеленко". 

4. Организована је у форми три организационе 
целине сходно делатностима којима се бави и то: 

 
• Организациона јединица „Вртићи", са 13 

објеката - вртића комбинованог типа: „Невен", 
„Звончић", „Лабуд", „Колибри", „Бисери", „Голуб 
мира", „Владо Јурић", „Наша радост", „Лептирић", 
„Пчелица", Дечји клуб", „Лане" и „Сунце"; и 65 група 
полудневног боравка деце у којима се спроводи 
обавезни припремни предшколски програм, при 
основним школама и у објектима Установе (у два 
објекта у граду и у педесет објеката у приградским и 
сеоским насељима). 

• 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"- као специфичан облик 
рада са децом, припрема и реализује позоришне 
представе, контакт програме и приредбе за децу 
предшколског и основношколског узраста. Са децом 

систематски организује непосредан рад у сваком од 
вртића у форми драмских игара под називом: „Драмске 
радионице". 

• Посебни облици рада са децом су: 
• Дечији клуб, пружа породици услуге 

повременог смештаја деце која не похађају вртић, 
узраста до 10 година и организује прославе дечјих 
рођендана; 

• Група деце са посебним потребама, која ради у 
просторијама вртића Лептирић; 

• Болничка група, рад са децом на болничком 
лечењу на Дечјем одељењу Опште болнице. Објекти за 
одмор и рекреацијусе налазе у Сутомору и Рибарској 
Бањи. 

• Кроз форму специфичних облика рада и 
коришћењем различитих услуга породици, кроз 
Установу годишње прође 6000 деце. 

Васпитно-образовним радом, негом и исхраном, 
превентивно-здравственом и социјалном заштитом, 
различитим облицима и програмима рада Установе 
обухваћено је 3011 деце, разврстано у 154 групе. 

Укупан број деце у граду Крушевцу, узраста од 0 
до 6,5 година износи 7182. Рашчлањена по узрасту, 
популација има следећу структуру: 

 
Табела: Број деце према узрасту у предшколској 

установи „Ната Вељковић“ 
 

Узраст Број деце 
0-3 године 2192 

3-5,5 година 3804 
Од 5,5-6,5 година 1186 

 
Исказане потребе за збрињавањем деце су 

задовољене отварањем три нова вртића: „Дечји клуб", 
„Лане", и „Сунце". Вртићи „Лане" и „Сунце" су 
изграђени средствима Града Крушевца и Турске Владе 
кроз реализацију ИМПРЕС пројекта. 

 
Основни задаци и садржаји рада уобласти 

здравственог васпитања планирају се и спроводе 
према Основама програма превентивне и здравствене 
заштите у предшколским установама: Полазећи од тога 
планирају се следећи задаци и начини њиховог 
остваривања. 

1. Формирање здравих навика код деце и 
здравствено образовање родитеља као приоритети у 
спровођењу превентивно- здравствене заштите, 
обухватају следеће активности: 

• одржавање личне хигијене (хигијена лица, 
руку, уста, зуба, коже) 

• употреба тоалета,одеће и обуће 
• правилна исхрана (квалитет, квантитет, и начин 

исхране) 
2. Дневна контрола здравственог стања детета 
• Кратак разговор са родитељима детета ради 

узимања података о општем здравственом стању детета 
• увид у општи изглед, односно стање детета на 

основу посматрања 
• преглед косе, коже и видљиве слузокоже (очи, 

нос, усна дупља и грло без шпатуле) 
• увид у чистоћу обуће и одеће 
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• мерење телесне температуре код сваког детета 
ако се сумња на почетак болести, обавезна изолација 
оболелеог детета и обавештавање родитеља како би 
преузели дете 

3. Периодична контрола раста и развоја 
детета: 

• мерење телесне висине и тежине детет - два 
пута годишње (септембар, децембар, март и јун) 

• процена психомоторног развоја на основу 
стандарда за одговарајући узрасти понашања детета за 
време храњења, игре, неге, одмора 

4. Дневна, месечна и годишња контрола 
хигијенско-епидемиолошких 
услова 

• хигијенска исправност и начин припремења, 
допремања, сервирања и квалитет хране (хигијена 
кухињског блока, посуђа и инвентара) 

• хигијена санитарних просторија, уређаја и 
лична хигијена особља 

• систематски прегледи запослених у сарадњи са 
ЗЗЈЗ 

• одржавање чистоће, оптималне температуре, 
влаге, проветрености и осветљености простора 

5. Сарадња са Дечјим диспанзером: 
• посета педијатра вртићима, праћење здравстве-

ног стања деце и превентивно-саветодавни рад 
• праћење здравствено-хигијенских услова и 

епидемиолошке ситуације 
6. Сарадња са Стоматолошком службом Дома 

здравља: 
• посете стоматолога вртићима, систематски 

прегледи 
• превентивно-саветодавни рад 
7.  Сарадња са Заводом за јавно здравље 
• примењивање свих мера превентивно-

здравствене заштите деце и упутстава везаних за 
актуелну здравствену проблематику 

8.  Сарадња са физијатром Дечјег диспанзера: 
• процена постуларног статуса деце васпитних 

група 
• превенција лошег држања тела и равних 

стопала 
 
Спровођење здравственог васпитања кроз 

исхрану деце предшколског узраста 
 
Циљеви и задаци исхране деце у ПУ Ната 

Вељковић имају посебан значај, не само као један од 
главних фактора за правилан развој и здравље деце, већ 
и као коректор постојећих дефицита дечије исхране у 
породици (оријентисаност на брзој храни, грицка-
лицама, прженој храни од јуче). 

Уведеним НАССР системом, метод производње 
смо усмерили на два сегмента, на идентификацију и 
анализу опасности и на одређивање критичних 
контролних тачака. НАССР метод је такође инструмент 
за управљање квалитетом који систематски и 
структурално прилази идентификацији потенцијалних 
опасности по прехрамбене производе који се не 
опажају и не бележе уз помоћ стандардних метода 
контрола.Комплетни записи са студијом јасно се 
обележавају и чувају, а студија се редовно преиспитује 

и ажурира како би се функционалност одржавала и 
увек прилагођавала стварном стању. НАССР метода се 
примењује комбиновано на производњу и на производ, 
користећи све расположиве информације уз примену 
кодекса Добре Произвођачке и Хигијенске Праксе. 

Планирана исхрана задовољава неколико основних 
принципа као што су рационална исхрана, оптимална 
количина хранљивих састојака, разноврсна и мешовита 
исхрана, пријатан изглед и укус хране, али и развијење 
навика правилне исхране. 

Прехрамбене потребе деце која бораве у 
Предшколској Установи (10ч.) одређује се из базе 
задовољења 100% дневних укупних енергетских 
потреба и задовољава 75% дневних потреба у вртићу, а 
остатак 25% код куће. 

Поштовање принципа правилне исхране се 
показује кроз конкретне вредности у оквиру норматива.  

 
На свим овим основама, одређују се циљеви и 

задаци у исхрани предшколске деце: 
• Циљ и значај исхране деце у јаслама и 

вртићима има адекватну замену за нејвећи део 
породичне исхране, односно обезбеђује детету све 
потребне нутриенсе за време боравка у вртићу. 

• Режим исхране, односно време и редослед 
појединих оброка је оптималан, то јест прилагођен 
потребама деце, времену доласка и одласка детета из 
вртића или дужини боравка у вртићу, узраста деце, 
нутритивне и естетске карактеристике хране. 

• Да оброци буду правилно сервирани, како би 
задовољили неопходне нутративне и естетске 
карактеристике хране. 

• Да деци у току свих оброка обезбедимо 
довољновремена да конзумирају све што им је 
понуђено, а остале активности (васпитно - образовни 
рад,игра,спавање) планирамо у времену између оброка. 

• Да однос особља према деци док једу буде 
стрпљив, толерантан, без пожуривања, претњи и сл.,као 
и то да особље обедује заједно са децом и да својим 
примером утичу на ставове деце према храни и 
понашају за столом. 

• Правилна исхрана има и васпитну улогу у 
формирању позитивних навика у исхрани, посебно у 
навикавању деце на поједине намирнице веће 
биолошке вредности, а које се у нашим породицама 
недовољно користе или нису припремљене на 
адекватан начин. 

• Пружа могућност да се знање деце о правилној 
исхрани продубљује и да се ово искуство преноси у 
породицу. 

 
Спровођење здравственог васпитања кроз 

област инклузивног образовања 
  
„Циљ инклузивног образовања је уклањање свих 

видова баријера и дискриминације које се односе 
напол, националну припадност, верско и 
социоекономско порекло, способности,здравствено 
стање или било које лично својство појединца, као и 
омогућавање друштвене кохезије. 

Повећање инклузивности уз натнојмери условљава 
повећање доступности и квалитета образовања за децу 
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из социјалнонестимулативних средина (ромске, сиро-
машне, сеоске, деце из расељених породица, деце у 
установама социјалне заштите која у одређеној фази 
свога развоја могу да буду посебно осетљива и тешким 
ситуацијама), деце са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, деце са тешкоћама у учењу, пре свега у 
оквиру редовног система васпитања и образовања.“ 

 
На основу података које поседује Тим о детету 

коме је потребна додатна подршка (до којих се долази 
после одређеног временског периода од тренутка уписа 
детета у вртић) 

 Подаци од стране родитеља/хранитеља 
 Лекарски извештај 
 Извештај дефектолога, логопеда, психолога, 

педагога, лекара и осталих сарадника из других 
институција 

 Извршене процене васпитача на основу 
искуства стеченог у раду са 

дететом и комуникацији са породицом (уз примену 
одређених техника и инструмената) 

 Извршена процена педагога, психолога и 
других чланова Тима на основу разговора или 
применом одређених техника и тестова у раду са 
дететом 

 Тим за инклузивно образовање се састаје и 
израђује програм рада који је примерен и прилагођен 
могућностима детета коме је потребна додатна 
подршка. 

 Тим прати реализацију васпитно-образовног 
рада и после извршене евалуације спроводе се следећи 
кораци: 

 Уколико постоји напредак у развојним 
областима код детета, наставља се са индивидуалним 
радом; 

 Уколико нема очекиваних резултата, Тим 
приступа изради програма који је прилагођен 
могућностима детета; 

  Уколико прилагођени програми не дају 
очекиване резултате, приступа се изради формалног, 
структуираног, писаног документа – ИОП-а, уз 
сагласност родитеља, према коме ће се организовати 
рад за конкретно дете. 

 
Спровођење здравственог васпитања кроз 

реализацијуактивности у оквиру Програма заштите 
деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 
Програм заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања прописује мере и активности као и 
начине њиховог спровођења у циљу најбоље заштите 
физичког и менталног здравља деце, њиховог 
безбедног окружења и квалитетног боравка у Установи. 
У складу је са документима које је Закон прописао за 
превентивни рад и интервентно поступање у 
случајевима појаве насиља над децом. Основно 
полазиште у планирању, поред прописаних законских 
докумената, су карактеристике Установе као 
иизвештаји и анализа стања ове области у предходном 
периоду. 

У ситуацији дешавања насиља ,делује се 
интервентно. Циљеви у интервентном деловању су: 

 решавање случајева насиља над дететом, 
заштита, спровођење поступака и процедура реаговања, 

 стално праћење безбедности средине и процена 
нивоа ризика за безбедност деце, 

 праћење и евидентирање врста и учесталости 
насиља, процењивање ефикасности Програма заштите,  

 ублажавање и отклањање последица насиља и 
реинтеграција деце у вршњачкој грпи, 

 развијање одговорности запослених, деце и 
родитеља у спровођењу корака у интервенцији, 
познавање процедуре реаговања, 

 контакти и комуникација са спољном мрежом. 
 
Спровођење здравственог васпитања кроз 

реализацију активности у оквиру рада Тима за 
заштиту животне средине 

 
Рад Тима за заштиту животне средине заснован је 

на важећим стратешким,законским и документима ЛЗ 
који се односе на ову област. Кроз еколошке 
активности интегрисане у различите програмске облике 
рада са децом предшколског узраста,предшколска 
установа као основ васпитно-образовног система 
поставља темеље за даљу надградњу . 

 
Спровођење здравственог васпитања кроз 

реализацију активности Тима за стручно 
усавршавање 

 
Професионални развој је сложен процес који 

подразумева стално развијање компентенција медицинских 
сестара-васпитача, васпитача и стручних 
сарадника/сарадника. ,,Саставни део професионалног 
развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање 
нових и усавршавање постојећих компентенција важних за 
унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, 
васпитног, стручног рада и неге деце.'' 

 
Спровођење здравственог васпитања кроз 

реализацију активности Саветовалишта за 
родитеље /законске заступнике деце 

 
Саветовалиште за родитеље/старатеље је 

програм услуга намењен породицима са децом раног 
узраста који има за циљ пружање стручне помоћи и 
подршке породицама у свим питањима везаним за 
васпитање, образовање и одрастање деце.Циљна група 
програма су сви заинтересовани родитељи/старатељи 
на територији локалне самоуправе. Рад у саве-
товалишту реализују стручни сарадници и сарадници 
ПУ Ната Вељковић . 

 
Спровођење здравственог васпитања кроз 

реализацију рекреативног боравка и излета деце у 
вртићу ''Јеленко'' у Рибарској Бањи 

 
• Рекреативни боравак деце и излети организују 

се као посебни програми за децу која похађају вртић. 
Основни циљеви програма су: 

• Очување и унапређивање здравља деце бора-
ваком на чистом ваздуху и физичким активностима 

• Активан одмор 
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• Развијање природних облика кретања и мото-
ричких способности деце у природним условима 

• Развијање навика о здравом начину живота 
• Развијање навика креативног провођења 

слободног времена 
• Развијање способности доживљавања и 

упознавања природе, њених законитости и лепота 
• Формирање и доградња моралних ставова о 

поступцима човека у односу на природу 
• Стицање искуства у колективном животу и 

заједништву, уз развијање толеранције у односима са 
другима 

• Успостављање позитивне социо-емотивне 
климе у групи и објекту и подстицање веселог 
расположења 

 
8.3.2. Основно и средње образовање 
 
Мрежа основних школа на територији града 

Крушевца је врло развијена: 17 редовних основних 
школа са 53 издвојена одељења, Школа за основно и 
средње образовање „Веселин Николић", Музичка 
школа „Стеван Христић", 8 средњих школа, као и 
установа у области образовања „Центар за стручно 
усавршавање Крушевац". 

У градским основним школама, а првенствено у 
оним које у свом саставу немају издвојена одељења, 
бележи се тренд задржавање истог броја ђака и 
одељења. 

У сеоским школама евидентан је пад броја ученика 
и одељења, што је последица миграције сеоског 
становништва у градове као и негативне стопе 
природног прираштаја. Обухват деце основним 
образовањем је висок, док за децу из маргинализованих 
група не постоје адекватни подаци. 

На територији града Крушевца постоји осам 
средњих школа. Све школе задржавају углавном исти 
број ученика и одељења. 

 
Развојни планови школа 
 
Школско развојно планирање је основа за 

остваривање жељених промена у свим сегментима 
образовања: 

• Децентрализацији система образовања 
• Демократизацији система образовања 
• Развијању аутономије школе 
• Имплементацији новог наставног плана и 

програма 
• Подршци професионалном развоју наставника 
• Подршци новом начину вредновања квалитета 

рада школе 
• Партиципацији   свих   интересних   група   у   

раду   школе (ученика, наставника, родитеља, локалне 
самоуправе... ) 

Развојно планирање има за циљ унапређивање 
квалитета наставе и учења и подстицање локалне 
самоуправе да преузме одговорност за школе на свом 
подручју. 

Све основне и средње школе на територији града 
Крушевца имају израђене развојне планове за период 
од три до пет година. 

8.3.3. Високо образовање 
 
На територији града Крушевца постоје три високе 

школе струковних студија и један факултет. Влада 
Републике Србије је оснивач Високе хемијско-
технолошке школе струковних студија Крушевац и 
Високе школе струковних студија за васпитаче 
Крушевац. 

У мају 2017. године Влада РС је донела Одлуку о 
оснивању Пољопривредног факултата Универзитета у 
Нишу са седиштем у Крушевцу. Факултет ће почети са 
остваривањем студијских програма након законом 
предвиђених процедура које је потребно испунити, у 
складу са Законом о високом образовању. 

У приватном власништву су Висока школа 
струковних студија за пословно-индустријски 
менаџмент Крушевац. Сходно Закону о високом 
образовању, локалне самоуправе немају обавезу 
обезбеђивања средстава за функционисање ових 
високошколских установа, али има интерес да се ове 
установе развијају, уводе нове студијске програме и 
окупљају високостручни кадар. 

 
8.3.4. Центар за стручно усавршавање 
 
Формирање Центра за стручно усавршавање јесте 

део децентрализације и као такав обезбеђује 
прилагођавање наставника, њихових вештина и знања 
потребама града. 

Од 2010. године, стручно усавршавање наставника 
реализоваће се преко новоосноване установе „Центар 
за стручно усавршавање Крушевац". За стручно 
усавршавање наставника са територије града Крушевца 
за 2014. годину планирано је 1.500.000,00 динара из 
буџета града и 2.000.000,00 динара из сопствених 
прихода установе. 

У протеклих пет година Центар за стручно 
усавршавање Крушевац је реализовао 24 активности, 
углавном семинаре и предавања који су се бавили 
темом здравља и његовог унапређивања. Број учесника 
који је присуствовао овим активностима је 907, а 
циљна група су били углавном запослени у образовно-
васпитним установама који непосредно раде са 
децом/ученицима, родитељи, запослени у локалној 
управи и шира локална заједница. 

 
8.4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Социјална политика града Крушевца 
 
Из буџета града се сваке године издвајају 

финансијска средства за 
социјалну заштиту. У 2014. години је Одлуком о 

буџету града за социјалну заштиту опредељено укупно 
98.363.000 динара. 

Центар за социјални рад – 77.192.000 динара, од 
чега је за Одлуку о правима и услугама у социјалној 
заштити из буџета града издвојено 51.700.000 динара. 
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Табела: Структура издвојених средстава из буџета града 
 

А - Центар за социјални рад укупно 77.192.000,00 

I. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ 25.000.000,00 

II. ОСТАЛА ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 17.700.000,00 

1. Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за ученике, деце 
подстаратељством и материјално угрожену децу 

1.250.000,00 

2. Накнада трошкова летовања, зимовања, екскурзија и 
организовања и школе у природи за децу под старатељством и 
материјално угрожену децу 

 
250.000,00 
 

3. Опремање корисника 450.000,00 

4. Право на бесплатан превоз особа са инвалидитетом и 
    пензионера 

14.700.000,00 

5. Партиципација - превоз студената 500.000 

6. Право на путне трошкове и исхрану пролазника 90.000,00 

7. Право на трошкове сахране 460.000,00 

III УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 9.000.000 

1. Помоћ у кући старим лицима - Геронто услуге на градском подручју 5.300.000 

2.Услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја 600.000,00 

3. Прихватилишта за децу и младе 900.000,00 

4. Прихватилиште за одрасла и старија лица 1.570.000,00 

5. Прихватилиште за жртве насиља у породици 380.000,00 

б.Становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне 
заштите 

250.000,00 

Укупно I + II + III 51.700.000,00 

Б - Геронтолошки центар (за спровођење медицинских услуга за 
пензионере) 

798.000,00 

В - Црвени крст за Народну кухињу 12.000.000,00 

Г - Центар за особе са инвалидитетом 5.373.000,00 

Д - Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца 3.000.000,00 

УКУПНО А+Б+В+Г+Д 98.363.000,00 

Ђ - Пројекти од јавног интереса из области заштите лица са 
инвалидитетом 

6.000.000,00 

Е - Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца 3.000.000,00 

УКУПНО Ђ+Е 9.000.000,00 

УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е 107.363.000,00 

 

 

 
На основу Одлуке о друштвеној бризи о деци финансирају се следећа права: 
 

• бесплатно коришћење програма у предшколској установи; 

• регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи; 

• регресирање трошкова одмора и рекреације деце из предшколске установе 

• право на бесплатно коришћење програма имају: 

• деца без родитељског старања, 

• деца са сметњама у развоју, 

• деца Ратних војних инвалида групе из оружаних акција после 17.августа1990. 

• деца корисника новчане социјалне помоћи, 

• деца на интервентном смештају, 

• треће и свако наредно дете у породици. 
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Табела: Буџетски фонд за популациону политику 
 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 69.330.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу 64.330.000,00 

Поклон пакети за децу рођену на дан 01.01. 130.000.000,00 

Поклон пакет за новорођенчад 5.000.000,00 

Акција треће, четврто и свако наредно дете 1.200.000,00 

Помоћ незапосленим породиљама 57.000.000,00 

Помоћ младим паровима за покушај вантелесне оплодње) 1.000.000,00 
Остале накнаде за образовање (књиге за трећег и четвртог 
ђака и поклон за ђаке прваке) 5.000.000,00 

 
 
Из буџета локалне самоуправе финансирају се 

дневне услуге у заједници, услуге подршке за само-
сталан живот и саветодавно терапијске услуге. 

 
Становање уз подршку за младе који излазе из 

система социјалне заштите 
 
Услуга становање уз подршку признаје се младима 

са подручја града Крушевца.Изузетно, ова услуга може 
се признати младима ван територије града Крушевца, 
ако просторни капацитети нису попуњени, под условом 
да су исти бивши штићеници Дома за децу „Јефимија". 
Град је за ову услугу обезбедио две стамбене јединице 
у којима се могу сместити шест особа. 

 
Табела: Број корисника који су користили услугу 

„Становање уз подршку замладе" 
 

Становање уз подршку за младе који  
излазе из система социјалне заштите 

Година Број корисника 

2012. 4 

2013. 3 

2014. 3 

2015. - 

2016. - 
 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге - услуге породично-едукативног центра 

 
Услуге Породичног едукативног центра, односе се на 

пружање саветодавно-терапијских и социјално едука-
тивних услуга појединцима и породицама кроз примарне и 
секундарне, превентивне и едукативне активности.  

 
Табела: Број корисника услуге „Саветодавно-

тера-пијске и социјално-едукативне услуге“ 
 

Саветодавно-терапијске и  
социјално-едукативне услуге 

Година 
Број  

корисника 
Број услуга 

2012. 380 609 

2013. 402 662 

2014. 403 662 

2015. 408 686 

2016. 410 702 

Неодложне интервенције су услуга дефинисана 
Закон о социјалној заштити. Реч је о интервенцијама 
које се пружају код хитних и приоритетних случајева у 
току редовног рада Центра и након истека радног 
времена како би се обезбедила 24 - сатна приправност. 

Пружање ове услуге врши се заједничком акцијим 
Центра, Полицијске управе, Основног тужилаштва, 
Прекршајног суда, Дома здравља, Дома за децу и младе 
„Јефимија", Геронтолошког центра и других. 

У случајевима потребе за смештајем у прихва-
тилиште, деца и млади се упућују у друге средине где 
таква услуга постоји а плаћање се реализује из буџета 
града. У одређеним ситуацијама деца се смештају 
ургентно и у хранитељске породице. Уколико током 
хитних интервенција треба сместити одрасла или стара 
лица користе се услуге хранитељских породица и 
Геронтолошког центра у Крушевцу. 

 
Табела: Број лица смештених у Привремени 

смештај у прихватилиште или прихватну станицу 
 

Привремени смештај у прихватилиште или 
прихватну станицу 

Година Број корисника 

2012. 13 

2013. 14 

2014. 22 

2015. 18 

2016. 23 

 
Право на новчану социјалну помоћ припада 

појединцу, односно породици, који својим радом, 
приходима од имовине или из других извора остварују 
приход мањи од износа новчане социјалне помоћи 
утврђеног законом. 

 
Табела: Број лица која су користила новчану 

социјалну помоћ 
 

Новчана социјална помоћ 

Година 
Број  

носиоца 
права 

Укупно 

2012. 3360 8264 

2013. 3823 9472 

2014. 4093 10155 

2015. 4149 10352 

2016. 4351 10753 
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Радно ангажовање уведено је октобра 2012.г. 
Право на једнократну новчану помоћ по основу 
добровољног радног ангажовања остварују радно 
способна лица у стању социјалне потребе. Реализује на 
основу Правилника о начину организовања 
добровољног рада и Протокола о сарадњи у погледу 
начина остваривања добровољног рада радно 
способних лица која се налазе устању социјалне 
потребе. Лице се може ангажовати у току једне 
календарске године, највише до 500 сати. Ангажовање 
не траје у континуитету, те се решење доноси сваки пут 
када се лице радно активира. Добровољно радно 
ангажовање довело је до позитивних ефеката како код 
корисника тако и шире заједнице. 

 
Табела: Број лица на радном ангажовању у току 

године 
 

Лица на радном ангажовању у 
току године 

Година Број ангажованих лица 

2012. 156 

2013. 452 

2014. 206 

2015. 214 

2016. 250 
 
Рањиве групе 
 
Синтагма „рањиве групе" крије велику и 

хетерогену групу грађана сачињену од низа подгрупа. 
Више је критерију ма којима се одређује припадност 
некој од категорија грађана уз које иде придев 
„рањива" или „осетљива", али ограничићемо се на три: 

• основ и степен социјалне угрожености; 
• степен укључености/искључености у/из друштво и 

изложеност дискриминацији. 
 

Основ и степен социјалне угрожености мери се 
висином месечних примања по домаћинству и 
члановима домаћинства и могућношћу да се приходима 
обезбеди егзистенција. Према попису из 2011. Србија 
има око 800.000 особа са инвалидитетом (ОСИ), 
старијих од 65 година је 1,2 милиона, више од 5.000 
деце је лишено родитељског старања, 400.000 деце има 
дечији додатак, 140.000 млађих од 13 година су 
сиромашни. 

Због смањене могућности да се старају о себи 
особе са инвалидитетом, старији и деца аутоматски 
спадају у рањиве групе. Међу осетљиве категорије 
становништва спада и око 700.000 становника који 
имају материјалну подршку, односно редовну или 
једнократну новчану накнаду која се колоквијално зове 
социјална помоћ. Практично сваки од око 800.000 
званично незапослених је тзв. Социјални случај. 
Друштвени нонсенс је да су жене, иако већински део 
становништва,такође рањива група. Рањиве групе су и 
све мањинске групе, без обзира на основ тог статуса, 
припадници мањинских етничких и верских заједница, 
припадници ЛГБТ заједнице, оболели од ретких 
болести. 

 

Посебно осетљиве категорије 
 
Деца, особе са инвалидитетом, старији, сиромашни, 

мањине, жене. 
Степен укључености/искључености у/из друштво и 

изложеност дискриминацији, заправо су два лица истог 
процеса, а одговорност за њих је истовремено на широј 
друштвеној заједници, ближем окружењу и сваком 
појединцу. Укљученост/искљученост се манифестује кроз 
(не)доступност добрима и услугама и (не)остваривање 
гарантованих права. 

Право на достојан живот и једнаке шансе, право на 
школовање, право на рад, право на информације, право 
на поверљивост података, право на приватност 

Држава на свим нивоима (Република, Покрајина, 
јединица локалне самоуправе) и са свим својим 
институцијама система, установама и посебним 
облицима организовања обавезна је да сваком 
грађанину/ки пружи подршку да у складу са својим 
могућностима и психофизичким способностима 
функционише самостално. Шира заједница подразу-
мева и организације цивилног сектора, било да је реч о 
покретима за заштиту људских и мањинских права или 
специфичним организацијама које окупљају посебне 
групе и друге људе који импомажу. 

За укључивање/искључивање у/из друштва сваког 
појединца/ке велике обавезе има блиско окружење, 
почев од породице и суседства, преко вртића, школе, 
предузећа. Напокон, на положај сваког грађанина/ке 
утиче и став сваког другог грађанина/ке, појединаца/ки 
које чине ужу и ширу друштвену заједницу. Међутим, 
иако свака од рањивих група, категорија чини значајан 
проценат становништва или је, мерено другачијим 
аршинима, потребно посебно залагање државе и 
друштва за њихов равноправан положај и једнаке 
могућности, њима медији генерално не посвећују 
довољно пажње.У жижи јавности су када се 
обележавају пригодни дани или у инцидентним 
ситуацијама каква су убиства и смрт од глади, 
злостављање, принудна исељења, колективне 
инфекције и слично. 

Рањиве групе, међу којима су и сиромашни, 
социјално угрожени грађани без обзира на старост, пол, 
нацију и вероисповест, врло често нису свесне 
„другачијег" третмана, као што тога нису свесни ни они 
који их гледају другим очима. 

 
8.5. ДЕЦА: РАНИ РАЗВОЈ КАО ИМПЕРАТИВ 
 
Развој деце у најранијем детињству подразумева 

раст и развој деце још од мајчине трудноће па до 
поласка деце у школу. Прве године живота најважније 
су за физички, емоционални и интелектуални развој 
детета, јер се тада стварају темељи за читав живот. У 
раном детињству покрећу се и успостављају обрасци 
понашања, вештина и учења. Друштвени и околински 
фактори почињу да модификују генетско наслеђе, а 
мозак се нагло развија. 

Мало дете достиже свој највећи потенцијал у 
развоју када од самог почетка успостави јаку емотивну 
везу са родитељима, када одраста у безбедним и 
здравим условима који му нуде разноврсне могућности 
за учење и када су му пружени љубав, подстицајна 
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нега, охрабрење и ментална стимулација, као и 
квалитетна исхрана и добра здравствена заштита. 

Улагање у рани развој детета доноси вишеструке 
добробити за читав живот: здравље, благостање, као и 
способност за учење и активан живот - како самој деци 
тако и њиховим породицама и целом друштву. 
Проблеми који се јављају у првим годинама живота 
угрожавају капацитете деце да остваре све развојне 
потенцијале. 

Изложеност веома стресним искуствима и неподсти-
цајном окружењу у првим годинама утиче на физиолошку 
потпору и развој мождане архитектуре, као и на здравље 
свих других система органа. Пропуштање да се 
интервенише у раном детињству утиче на квалитет живота 
детета, породице и друштва у целини. 

У периоду од зачећа детета до поласка у школу 
сваком детету треба обезбедити да буде здраво и 
заштићено, да одраста у породици, постиже боље 
резултате током школовања, створи основу за 
запослење, и избегне сиромаштво. 

Центри за рани развој деце (ЦРР), су једна од 
могућности за помоћ а први ове врсте у Србији, 
отворени су 2012. године као пилот програм Удружења 
РОДИТЕЉ у Београду и Нишу уз подршку канцеларије 
УНИЦЕФ-а у Србији, а од 2014. године отворена су 
још два Центра: у Новом Саду и Руми. Програм 
Центара за рани развој има за циљ јачање родитељских 
компетенција деце предшколског узраста, посебно деце 
која нису укључена ни у какав предшколски програм 
(вртићи, школице исл.). 

Специфичност рада Центра за рани развој јесте 
што активности које се у центру одвијају подразумевају 
истовремено учешће родитеља и детета, али и тај што 
програм тематски покрива и узраст од самог рођења: 
пружамо трудницама и мајкама беба подршку везану за 
дојење, прве дане код куће након порођаја, а осим тога 
имамо и програм за родитеље и бебе свих узраста. 

Центар није алтернатива за вртиће и играонице и 
не обезбеђује чување деце без присуства родитеља. За 
разлику од вртића, центри за рани развој подразумевају 
заједничко учешће деце и родитеља и фокусирани су на 
улогу родитељских компетенција у раном развоју деце. 
Вртићи се данас доживљавају пре свега као сервиси за 
чување деце - Центри за рани развој у први план 
стављају потенцијал за рани развој детета у узрасту до 
6 година, како кроз стимулисање дететових способно-
сти и вештина, тако и кроз јачање родитељских 
вештина. 

У центрима за рани развој деци се обезбеђује 
могућност ране социјализације и различитих облика 
когнитивне и моторичке стимулације кроз игру и 
њиховом узрасту прилагођене активности. Исто-
времено, њиховим родитељима на располагању је читав 
спектар активности - саветовања и предавања 
стручњака - прилика да разговарају специјалним 
едукаторима и рехабилитаторима различитих профила, 
психолозима, педагозима, педијатрима, физијатрима у 
циљу додатног информисања о свим темама битним за 
развој њихове деце, али и могућност да у оквиру 
радионица за родитеље и саветовалишта размене 
искуства и мишљења и поразговарају о дилемама и 
проблемима са којима се суочавају приликом одгајања 
деце. 

8.6. МЛАДИ КАО РАЊИВА ГРУПА 
 
Национална стратегија за младе усвојена је 2008. 

године и то је први званични акт у коме се млади 
дефинишу као популација старости између 15 и 30 
година, иако нови Закон о социјалној заштити младе 
дефинише као популацију старости од 18 до 26 година. 
Стратегија је отворила велики број питања везаних за 
младе који су угрожени сиромаштвом или спадају у 
осетљиву групу. Истакнут је мали број активности и 
програма намењен посебно осетљивим групама младих 
људи и изостанак мера активне политике у 
запошљавању корисника материјалног обезбеђења. 

Према проценама изнетим у Стратегији, близу 60% 
корисника домова су адолесценти, од којих се сваки 
десети налази у завршној фази пред излазак из дома и 
осамостаљивање. Од овог броја свега 15% се запосли у 
моменту напуштања заштите, а у наредне три године 
тај број се повећава само за 2%. Млади у домовима, за 
разлику од њихових вршњака из природних породица, 
нису довољно оспособљени за самосталан живот и 
предуго остају у њима. Алармантни су подаци полиције 
о броју младих који живе и раде на улици без 
организоване помоћи и подршке, са великим ризиком 
да постану жртве трговине људима. 

Један од циљева је усмерен на остваривање права 
свих младих на адекватно образовање уз обезбеђивање 
једнаких могућности за учење и развој. У складу са 
тим, предвиђају се додатне мере за укључивање у 
систем образовања младих из осетљивих група, као и 
подржавање програма неформалног образовања 
намењених младима из осетљивих група. Други циљ се 
односи на повећање запошљавања младих - припадника 
осетљивих група. Као важан сегмент наводи се: развој 
система каријерног вођења и саветовање младих 
припадника осетљивих група у свим срединама, као и 
подстицање запошљавања младих припадника 
осетљивих група. 

Закон о младима из 2011. године. На локалном 
нивоу у циљу активног укључивања и остваривање 
права свих младих у Србији су до данас основане 142 
Канцеларије за младе. 1 

Закон о социјалној заштити("Сл. гл. РС бр. 24/11") 
усвојен је 2011. године са циљем да обезбеди контролу, 
посебно у домену новчаних давања, као и да успостави 
баланс између пасивне новчане подршке и услуга 
социјалне заштите са програмима запошљавања. 
Категорија неспособних за рад је проширена 
укључивањем студената факултета и виших школа, 
трудница и лица која се старају о члановима породице 
неспособним за рад. Задржана су ограничења за радно 
способне кориснике да новчану помоћ могу добијати 
само девет месеци, како би били активнији у тражењу 
посла током летњих сезонских радова. Прописано је и 
да лице које је радно способно има право и обавезу да 
учествује у активностима које воде ка његовом 
укључивању у друштво. 

Члан 41. став 2.Закона ближе описује групе 
корисника социјалне помоћи и поред осталог наводи и 
малолетно лице, а када дефинише одрасле особе онда 
границу поставља од навршених 26 до навршених 65 
година. Тешкоћа са овом формулацијом је везана за 
чињеницу да оваква подела није у сагласности са 
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другим стратешким документима, који у младе 
рачунају део и млађе и старије популације, односно од 
15 до 30 година старости. Аутори студије3 указују да 
систем социјалне заштите недовољно уважава 
биолошке и друштвене промене специфичне за узраст 
адолесцената, које значајно утичу на њихов положај у 
породици и заједници. Такође, недовољно уважава и то 
што млади Србије, али и у другим земљама Европе, 
остају дуже зависни од породица, због чега је у другим 
документима та граница померена до 30 година. 

Још једна од важних области које Закон уводи је 
обавеза међусекторске сарадње и повезивања у 
пружању различитих услуга (члан 7. Закона). Сарадња 
у пружању услуга социјалне заштите остварује се у 
оквирима и на начин утврђен споразумима о сарадњи 
(члан 58.) као и права и дужности везане за 
запошљавање радно способних корисника новчане 
социјалне помоћи4. Чланом 45. Закона су први пут 
предвиђене услуге подршке за самостални живот, што 
представља значајан корак у развоју подршке на 
локалном нивоу и социјалне интеграције корисника. 
Једна од препрека у примени овог члана је недовољан 
финансијски капацитет великог броја локалних 
самоуправа, нарочито оних које имају статус 
неразвијених. Ово је значајно и поред тога што се 
услуге становања уз подршку за особе са 
инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе чији 
је степен развијености испод републичког просека 
финасирају из буџета Републике. 

Канцеларија за младе је у свом раду имала низ 
активности промотивног карактера као што су: 

 
> Тродневни тренинг намењен младићима са 

фокусом на подизање свести младих о 
штетности дрога, алкохола и употребе дувана. 

> Промоција здравих стилова живота, промоција 
бициклизма 

> Промоција здравих стилова живота; боравак 
младих у природи 

> Сет радионица фокусиран на дигиталну 
безбедност (мере заштите и ризици) и 
могућност за креативно провођење слободног 
времена без употребе рачунара/телефона 

> Сет едукативних радионица о мерењу шећера, 
спортске активности намењене младима 

> Допуна справа за вежбање на Багдали 
пропраћено сетом од шест радионица на којима 
су професионални тренери обучавали младе 
како да правилно користе справе за вежбање 

> Подизање нивоа свести младих о сексуланом и 
репродуктивном здрављу 

> Промоција здравих стилова живота и културе 
вежбања 

> Тродневни тренинг намењен младићима са 
фокусом на подизање свести младих о 
штетности дрога, алкохола и употребе дувана. 

> Подстицање младих из редовне популације и 
младих на бављење спортом 

> Сет радионица и тренинга реализован са циљем 
да подстакне младе да се хране здравије и 
започну са вежбањем 

 
 

> Јавна акција на Тргу косовских јунака на којој 
су чланови ''Буди мушко'' клуба делили 
промотивне материјале који су као тему имали 
борбу против зависности од клађења и 
квалитетног провођења слободног времена кроз 
бављење спортом 

> Информисање становништва о превенцији 
вируса ХИВ-а 

> Јавна акција праћена бесплатним тестирањем 
на ХИВ. 

 
Канцеларија за младе је ове активности спровела у 

партнерству са Одељењем за друштвене делатности 
града Крушевца, Саветовалиштем за младе Службе за 
заштиту деце и омладине Дома здравља Крушевац , 
удружењем грађана ''Трихаус'', удружењем грађана 
''Центар Е8'' из Београда, удружењем грађана 
''Палестра'' из Крушевца, Црвеним крстом града 
Крушевца, Асоцијацијом ''Дуга'' из Шапца. 

 
8.7. СТАРИЈИ КАО РАЊИВА ГРУПА 
 
Демографске пројекције о старењу становништва у 

будућности као и ограничени ресурси друштвене 
заједнице намећу потребу за новим стратешким 
приступом у пракси, којим ће се вратити првобитна, 
суштинска улога и значај не само породице у подршци 
њеним старијим члановима, већ и већа улога социјалне 
заједнице, посебно у развоју међугенерацијске 
солидарности. Сведоци смо неприлика живљења у 
којима се афирмише индивидуализам, борба за 
престижом и стицање материјалног богатства. Поред 
тога, са развојем услуга социјалне и здравствене 
заштите јавиле су се и тенденције померања 
одговорности за бригу о старијима са породице на 
заједницу. Уз то, економске миграције доводе и до 
интензивнијег старења породица, посебно у руралним 
областима, али и у појединим ширим, економски мање 
развијеним подручјима Србије. Старачка домаћинства 
постају рањива група, која изискује више пажње у 
креирању програма подршке породици и поштовање 
значајних разлика економске природе, али и 
културолошких, етничких и других специфичности. 

Друштвена заједница се у мери постојећих ресурса 
и праксе ангажује у подршци породици посредно - кроз 
различите облике обезбеђивања услуга старијим 
лицима, поготово, материјалне. Заштићена су права 
старијих лица, која нису у стању да обезбеде себи 
услове за живот, односно, немају сроднике који су у 
обавези да се о њима старају. Међутим, није довољно 
истакнута, дефинисана, а ни развијена, подршка 
породицама које брину о својим старијим, а посебно, 
зависним члановима. 

Полазећи од чињенице да се према демографским 
подацима Србија сврстава у најстарија друштва у 
Европи и свету, неопходно је увођење приоритетног 
стратешког правца акције, који се односи на захтеве да 
се квалитетно, другачије, свестраније и ангажованије 
приступа питањима старења становништва. 

Савремени приступ старењу предвиђа активности 
које треба да повежу програм економског, привредног, 
културног, социјалног и урбаног развоја на нивоу 
локалне самоуправе и на републичком нивоу. 
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Стратегија о старењу (2006: 38-43) предвиђа и 
обезбеђивање интензивнијег и бржег развоја мреже 
сервиса и услуга социјалне и здравствене заштите на 
локалном нивоу уз унапређивање квалитета пружених 
услуга, већу доступност услуга породицама које брину 
о остарелим и зависним члановима, као и старијим 
лицима која живе сама (старачка и самачка 
домаћинства); развијање мреже услуга кућног лечења и 
неге, различите услуге социјалне заштите, а посебно 
услуге дневног боравка и помоћи у кући. 

У смислу повећања броја и побољшања квалитета 
услуга за старе ангажују се владине и невладине 
организације у обезбеђивању координације и 
интензивније сарадње између различитих система 
заштите у јавном сектору, услуга непрофитног сектора, 

услуга приватног сектора, породице, односно, 
сродника, пријатеља, суседа, у организовању и 
пружању услуга старијим и оболелим старијим лицима. 

Ради обезбеђења сигурнијих услова за живот 
старих неопходно је и унапређење научних истра-
живања ради праћења тренда старења становништва и 
садржаја и облика имплементације различитих 
достигнућа. 

На територији града Крушевца према попису из 
2011.године има 22.836 становника који су старији од 
65.година, што чини 17,74% од укупног броја 
становника (128.752). 

 
 

 

Геронтолошки центар 
 
Геронтолошки центар се налази на територији 

града Крушевца, у подножју Багдале, у непосредној 
близини Спортског центра и базена. Састоји се из три 
издвојена стамбена павиљона и четврти за економски 
део објекта. У сваком павиљону су једнокреветне и 
двокреветне гарсоњере, величине од 23 до 26 квадрата. 
Поред гарсоњера и соба, капацитета за 110 корисника, 
зависни корисници се смештају у пет стационарних 
простора у павиљону објекта Б. Капацитет је за 220 
корисника. 

Установа се састоји из смештајног капацитета, 
канцеларија запослених, техно-економског блока који 

садржи: кухињу за припремање хране, трпезарију за 
кориснике, просторије за прање и пеглање веша, 
мајсторску радионицу, фризерски салон. Сваки 
павиљон садржи клуб за кориснике. са ТВ салом и 
гарнитурама за седење, а овај простор се користи за 
културно-забавно ангажовање корисника. Дом пружа 
услуге удобног смештаја, хуманог људског односа, 
правилне исхране, хигијене, социјалне и правне 
сигурности, здравствене заштите и неге. Окружен је 
великим уређеним двориштем са стазама и клупама 
које су окружене зеленилом и цећем. Дом је отвореног 
типа, омогућене су свакодневне посете као и изласци 
корисника.  

 
 

Табела: Подаци о корисницима (према полу, броју година и према степену 
интезитета потребне подршке кориснику): 

 
Степен 

интензитета 
подршке 

Испод 65 65-69 70-79 80-89 Преко 90 
Укупно 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I степен 2 1 0 1 1 1 0 3 0 0 9 

II степен 2 9 2 4 9 16 5 19 0 1 67 

III степен 1 3 1 7 7 40 7 25 1 1 93 

IV степен 0 0 0 2 3 3 3 6 1 1 19 

Укупно: 5 13 3 14 20 60 15 53 2 3 188 

 
2013. године је на територији града било 89 корисника, 2014. године 65, 2015. године 65 корисника, док је на 

селу било 2013. године било 63, 2014. године 69, корисника, 2015. године 64 корисника.  
 
 
 

Локација 
Укупан број 

корисника 

 

Број корисника према старосној структури 

до 65 65-69 70-79 80-89 Преко 90 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Село 72 1 2 0 2 9 22 8 26 1 1 

Град 116 4 11 3 12 11 38 7 27 1 2 

Укупно: 188 5 13 3 14 20 60 15 53 2 3 

Табела: Подаци о корисницима (према територији, полу и броју година живота): 
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Табела: Укупан број корисника по годинама 
 

Година Број корисника 

2012. 152 

2013. 134 

2014. 129 

2015. 214 

2016. 250 
 
Служба дневне услуге у заједници на дан 

06.12.2017.године пружа своје услуге 281 кориснику, 
од тог броја 176 корисника је са градског, а 105 са 
сеоског подручја. Исти број корисника очекујемо и на 
дан 31.12.2017.године са одступањима до +/-1%. 

На дан 31.12.2016.године Служба "Помоћ у кући" 
је пружала услуге у 188 домаћинстава и то за 72 
домаћинства на селу и 116 домаћинстава на територији 
града. 

Не постоји јединствена евидеција корисника ове 
услуге јер су услугу пружали Центар за социјални рад 
Крушевац, и то на селу, са просеком од 60 корисника, 
Геронтолошки центар Крушевац на подручју града са 
просеком од 85 корисника. 

Евиденција покретних и непокретних корисника не 
постоји и нити се води јер су одрасла и старија лица 
категорија становништва код које тај податак 
свакодневно мења. Апроксимативно, нешто испод 10% 
корисника услуге коју пружа Служба дневне услуге у 
заједници је непокретно. 

 
Табела: Структура корисника Геронтолошког 

центра 
 

Година 
Неза- 
висни 

Полу-
зависни 

Зависни 
Укупно  

корисника 
на дан 31.12. 

2012. 49 48 91 188 

2013. 47 52 87 186 

2014. 45 47 77 169 

2015. 46 49 75 170 

2016. 49 49 77 175 

 
На дан 10.12.2017. године на смештају се налази 

186 корисника, од тога 54 независних, 58 полузависних 
и 74 зависних лица. 

У реализацији свог плана активности удружење 
пензионера поклања значајну пажњу здравственом 
стању пензионера. Ово из разлога јер је по природи 
(године старости) пензионерска популација нарушеног 
здравственог стања. 

Удружење има своју здравствену амбуланту у 
Обилићевој бр.32. Понедељком, средом и петком по 
два сата дневно, долази лекар из Геронтолошког центра 
а уторком и четвртком раде лекари пензионери 
волонтерски.Амбуланта са лекарима ради 2016-2017. 
године.Врше се прегледи-саветодавно, мери шећер у 
крви и крвни притисак. Дневно амбуланту посете од 15 
до 20 пензионера. Годишње ове услуге користе око 
4.500.000 пензионера. 

Удружење у сарадњи са ПИО Фондом, сваке 
године упути у бање просечно око 200 пензионера на 
бањски опоравак. Укупно у последњих 5. година, 
боравак у бањама бесплатно користило је око 1.000 
пензионера. Ова активност значајно доприноси 
квалитету живота пензионера. 

У наредном периоду неопходно је рад Удружења 
проширити доласком лекара специјалиста који би 
вршили преглед пензионера у амбуланти. 

Сваке године Удружење организује једнодневне 
излете за своје чланове углавом Соко бања, Рибарска 
бања и Врњачка бања као и до Јастребца, Копаоника и 
Златибора. 

Просечно годишње организује се око 30 излета на 
ове дестинације, што језа последњих 5. година око 150 
одлазака. Обухват одласка: 

• годишње око 15.000 пензионера 
• За пет година око 75.000 пензионера 
 
У току 2017. године организовано је дружење 

„шетња у багдалској шуми". Било је присутно око 300 
пензионера. У шуми изнад „Слободишта", куван је 
пензионрски пасуљ, организовано је спортско 
такмичење и приказан је културно уметнички програм. 
Ово ће постати традиционално. 

Удружење је основало свој КУД. Стваралаштво је 
из ове области одвија се у шест секција. Фолклорна, 
музичка, драмска, рецитаторска и др. Око 100 
пензионера обављају пробе сваке среде и петка. 

Удружење нема средстава за свој рад. Финансира 
се од сопствених средстава или донација. 

 
8.8. РОМИ КАО РАЊИВА ГРУПА 
 
Према Попису становништва из 2011. године, Град 

Крушевац има 2461 лице ромске националности што 
чини 1,91% од укупног броја становника на територији 
града Крушевца, од чега 1.248 мушког и 1.213 женског 
пола. Међутим, многа истраживања указују на то да је 
број припадника ромске националности у Крушевцу 
знатно већи, па се процењује да је укупан број Рома 
између 3.000 и 3.500. 

Образовни процес ромске популације се може 
пратити са више образовних нивоа: предшколског, 
припремно предшколског, основног и средњег 
образовања. 

Предшколским образовањем је обухваћено 26-оро 
деце ромске националности од чега 16 дечака и 10 
девојчица. 

Припремним предшколским програмом је 
обухваћено 37-оро деце ромске националности од чега 
20 мушког и 17 женског пола. 

Основним образовањем је обухваћено 529 ученика 
ромске националности од чега 272 дечака и 257 
девојчица. 

Средњошколским образовањем је обухваћено 95 
ученика ромске националности од чега 56 дечака и 39 
девојчица. 

Друштвено - економски положај Рома се може 
окарактерисати као неповољан - низак степен 
економске активности, висока незапосленост и 
минимално учешће у раду јавних институција. 
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Ниска економска активност, веома млада старосна 
структура ромске популације и велики удео 
издржаваног становништва представљају кључне 
чиниоце одржавања и продубљивања разлика између 
Рома и остале популације. 

Проблем незапослености ромске популације је 
директан узрок лошег материјалног и социјалног 
положаја Рома, што утиче на немогућност даљег 
образовања ромске деце и изласка из ситуације 
социјалне потребе, јер су и они касније слабо 
запосливи. Низак образовни ниво родитеља, који не 
схватају значај образовања, утиче на усмереност ка 
образовању у специјалним школама, чиме је опет 
будућа генерација стављена у неповољан положај због 
неконкурентности на тржишту рада. 

Систем социјалне заштите, деценијама је Роме 
стављао у пасивну позицију - Роми су били само 
пасивни примаоци помоћи. То је створило код Рома 
представу о дужности државе да брине о њиховој 
егзистенцији. Није се водило рачуна о потенцијалнима 
тих корисника и како их ставити у функцију 
проналаска адекватног посла. Уместо развијања 
сопствених потенцијала развила се зависност од 
социјалне помоћи. 

Најчешће радно ангажовање Рома је у зони сиве 
економије, што додатно доприноси високом степену 
сиромаштва и друштвене искључености ове 
популације. У већини случајева Роми обављају послове 
за које су остали грађани мање заинтересовани 
(углавном се ради о пословима одржавања градске 
чистоће, одржавање хигијене зграда и помоћ у кућним 
пословима). Роми се углавном баве сезонским и 
пољопривредним пословима, сакупљањем отпадног 
материјала и сл. Некадашњи занати по којима су били 
познати изумиру. Чак се и простор за професионално 
бављење музиком, по коме су Роми чувени, сужава. 
Када су радно ангажовани од стране послодаваца то су 
најчешће најмање плаћени послови. 

Подаци здравствене статистике, не садрже 
информације о етничкој припадности, па се 
здравствено стање ромске популације може пратити 
само на основу резултата циљаних истраживања. 

Роми живе углавном у нелегализованим и 
неурбанизованим насељима, и то у првој градској зони 
је насеље "Марко Орловић". Друго по величини је 
приградско насеље Пањевац за који је израђен План 
детаљне регулације. Такође, Роми живе и у сеоским 
срединама као што су Читлук, Дедина, Наупаре, 
Сеземче, Велики Шиљеговац, Треботин и Мудраковац. 
У сеоским насељима су објекти раштркани у 
различитим деловима села, тако да не постоји скупина 
10-15 објеката на једном месту, да би ове сеоске ромске 
куће имале статус ромског насеља. Изузетак је насеље 
у Читлуку. 

 
9. БЕЗБЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ 

 
У периоду од 2012. до 2016. године са периодом 

јануар – новембар 2017. године, на подручју града 
Крушевца евидентирано је укупно 2.150 саоабраћајних 
незгода, од којих је 1.289 саобраћајних незгода с 
настрадалим лицима (саобраћајне незгоде у којима је 

било повређених и погинулих лица). Сагледавањем 
статистичких података можемо закључити да је број 
саобраћајних незгода у анализираном периоду 
осцилирајући, односно да је највећи број евидентиран 
2013. године – 378 СН, а затим следи падајући тренд до 
2015. године, када су евидентиране – 343 СН, након 
чега следи благо повећање. 

Детаљнији приказ у табеларном прегледу. 
 
Табела: Подаци о саобраћајним несрећама (СН) и 

њиховим исходима 
 

Година Бр. СН 

Бр. СН  
са настра-

далим 
лицима 

Бр.  
повре- 
ђених  
лица 

Бр. 
поги- 
нулих  
лица 

2012. 352 203 245 10 

2013. 378 224 288 11 

2014. 357 215 284 7 

2015. 343 214 306 9 

2016. 368 222 291 9 

1. - 11.2017. 352 211 278 6 

Укупно 2150 1289 1692 52 
 
На подручју Града Крушевца, саобраћајна полиција 

СПИ, ПУ Крушевац је у периоду од 2012. до 2016. године 
са периодом јануар-новембар 2017. године, проследила је 
на анализу 2.594 узорака крви возача, од којих је 336 или 
12,95 % било позитивно на алкохол. 

Што се тиче породичног и насиља у партнерским 
односима, на подручју града Крушевца, у периоду од 
2012. до 2016. године са периодом јануар-новембар 
2017. године, евидентирано је укупно 197 кривичних 
дела насиље у породици. Детаљнији преглед по 
годинама приказан је у табеларном прегледу 

 
Табела: Подаци о броју кривичних дела насиља у 

породици 
 

Г
о

д
и

н
а 

2012 2013 2014 2015 2016 
1-11 

2017 

У
к
у

п
н

о
 

Број 38 38 31 39 33 18 197 

 
У периоду од 2012. до 2016. године са периодом 

јануар-новембар 2017. године, на подручју Града 
Крушевца евидентирано је седам убистава извршених 
над супругом или партнерком, од тога у два случаја 
извршилац је починио самоубиство. 

Припадници Министарства унутрашњих послова у 
обављању послова заштите људи, њихових права и 
имовине и одржавања јавног реда у друштву, спроводе 
позитивне правне прописе, без обзира на старосне, 
полне или било које друге карактеристике извршилаца 
кривичних дела или прекршаја. За вршњачко насиље 
можемо рећи да је то сваки облик насиља усмерен на 
децу, од стране њихових вршњака, које се понавља са 
циљем повређивања и угрожавања њиховог здравља, 
интегритета и имовине. У том смислу полиција, али и 
други државни органи су у обавези да спроводе 
превенцију и сузбијају вршњачко насиље, штите жртве 
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и извршиоце насиља, уважавајући њихов узраст, права 
деце, њихова психичка и физичка својства и друге 
аспекте кривичнопрвне заштите. Међутим, да би се 
избегла оваква понашања у школи, међу децом мора 
постојати солидарност и управо на солидарности би 
требало темељити првентивни рад. 

Када се говори о међувршњачком насиљу, може се 
рећи да се најчешће ради о сукобима, чаркама и 
гуркањима међу ученицима. Оваквих сукоба међу 
малолетницима у школама или близини школских 
објеката је у просеку 10 годишње, са тенденцијом 
опадања. 

Битно је нагласити да су на смањење броја 
инцидената у школама утицале појачане активности 
полиције, најпре надзор школских полицајаца и 
појачане патролне делатности у околини школа, али и 
превентиван рад полиције са ученицима који 
подразумева редовна предавања на тему вршњачког 
насиља. Сагледавајући целокупну безбедносну 
ситуацију и добре резултате, увођење школских 
полицајаца показало се као добра одлука. 

Када је реч о кривичним делима извршеним од 
стране малолетника, на подручју Града Крушевца, у 
периоду јануар-новембра 2017. године евидентирано је 
21,62% мање малолетних извршилаца кривичних дела 
малолетника у односу на исти период 2016. године. 
Такође, тренд смањења броја малолетних извршилаца 
кривичних дела евидентиран је и у периоду од 2012. до 
2016. године у просеку око 30%. У структури 
кривичних дела која су извршили малолетници, 
најчешћа су кривична дела против имовине и то крађе и 
тешке крађе. И у овом сегменту криминалитета, 
евидентирано је смањење броја кривичних дела 
извршених од стране малолетника. 

Што се тиче прекршаја, у петогодишњем периоду 
је евидентирано у просеку око 30% мање, учињених од 
стране малолетника. 

 
10.  РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ 

 
Закон о спорту, прописао је општи интерес у 

области спорта, за чије остваривање се средства 
обезбеђују у буџету града а реализује се кроз рад 
Установе „Спортски центар Крушевац" и Спортског 
савеза града Крушевца: 

1. подстицање и стварање услова за унапређење 
спорта за све, односно бављења грађана спортом, 
посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом; 

2. изградња, 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. спортски развој талентованих спортиста и 
унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5. учешће спортских организација са територије 
јединице локалне самоуправе у европским клупским 
такмичењима; 

6. предшколски и школски спорт (рад школских 
спортских секција и друштава, општинска, градска и 
међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

7. делатност организација у области спорта чији 
је оснивач или члан јединица локалне самоуправе; 

8. активности спортских организација, спортских 
друштава, удружења, гранских и територијалних 
спортских савеза на територији јединице локалне 
самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска 
грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која 
је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, 
у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу 
такмичења спортска организација учествује и у којој 
мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

9. унапређење заштите здравља спортиста и 
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање; 

10. стипендирање за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста; 

11. спречавање негативних појава у спорту; 
12. едукација, информисање и саветовање грађана, 

спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима; 

13. 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; 

14. унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије јединице локалне 
самоуправе и подстицање запошљавања висококва-
лификованих спортских стручњака и врхунских 
спортиста; 

15. рационално и наменско коришћење спортских 
сала и спортских објеката у државној својини чији је 
корисник јединица локалне самоуправе, кроз 
одобравање њиховог коришћења за спортске 
активности и доделу термина за тренирање учесницима 
у систему спорта; 

16. награде и признања за постинуте спортске 
резултате и допринос развоју спорта. 

 
Популаризација и подстицај школске деце на 

бављење спортом 
 
У циљу промоције, популаризације и подстицаја 

школске деце на бављење спортом Спортски савез 
града Крушевца континуирано дужи низ година у назад 
врши промоције, популаризацију спорта и здравог 
начина живота у основним школама на територији 
града Крушевца. Хронолошка присутност у школама са 
промотивним акцијама изгледа овако : 

2013. године у 18 основних школа организован је 
„Сајам спорта". Програм сајма подразумевао је 
презентацију филма о спорту града Крушевца коју је 
израдио Спортски савез града Крушевца , активан 
контакт клубова са ученицима основних школа кроз 
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дељење пропагандног материјала, презентацију 
спортских вештина и знања и директан разговор са 
ученицима. 

2014. године у 18 основних крушевачких школа 
одржана је акција „Спортски час за све Вас" .Програм 
акције подразумевао је одржавање мини спортског 
квиза у коме учествују ученици, презентацију познатог 
спортисте из града Крушевца и презентацију једног 
спорта. 

2015. године одржана је акција „Спортски 
полигони" у 18 крушевачких школа.У трајању једног 
часа физичке културе организоване су физичке 
активности у оквиру постављених спортских полигона 
за ученике од 1 до 4 разреда. Свако одељење имало је 
своју екипу која се такмичила у (брзинском трчању на 
полигону са препрекама у штафетном скакању у даљ и 
у штафетном бацању мале медицинке у даљ). 

2016. године у 18 крушевачких школа одржана је 
акција „У спорт из базе". Програм акције подразумевао 
је пројекцију седамнаестоминутног документарног 
филма о базичним спортовима који је специјално 
урађен за ову прилику од стране Спортског савеза 
града Крушевца, презентацију једног базичног спорта и 
дружење са ђацима уз спортску питалицу и пригодне 
награде за ученике. Акција је била намењена ђацима 
узраста од 1 до 4 разреда.  

2017. године у 18 крушевачких школа одржана је 
промоција спортске изложбе „Историја крушевачког 
спорта". На 37 паноа димензија 1000 х 7000 мм 
обухваћен је временски времеплов који обухвата 
период почев од 1896 године када датирају први писани 
подаци о спорту и спортским удружењима у Крушевцу 
па до данашњих дана. Изложба обухвата 28 спортова 
приказаних са преко 650 слика и 28 текстова који 
осликавају развој крушевачког спорта, подсећају на 
пионире који су изграђивали спорт, спортске објекте и 
спортске организаије у граду Крушевцу. 
 

Табела: Укупан број спортиста 
 

Вете- 

Рани 

Сениори Јуниори Кадети Пионири Млађи 

пионири 

214 4064 946 528 819 818 

 
Табела: Укупан број регистрованих спортиста 

 
Вете- 

Рани 

Сениори Јуниори Кадети Пионири Млађи 

пионири 

73 2417 417 414 637 500 

 
11. КУЛТУРА 
 
Закон о култури, који је ступио на снагу 

11.03.2010. године, утврђује општи интерес у култури, 
начин остваривања општег интереса у култури и 
обављање културних делатности, права, обавезе и 
одговорности општине односно града у култури, као и 
услове за деловање свих субјеката у култури. Локална 
самоуправа, у циљу старања о задовољавању потреба 
грађана у култури, доноси план развоја културе у 
складу са законом и Стратегијом, а за који се средства 

за финансирање обезбеђују у буџету јединице локалне 
самоуправе: 

• истраживање, заштита и коришћење културног 
наслеђа, библиотечко-информационе делатности, 

• књига    и    књижевност    (стваралаштво, изда-
ваштво, књижарство, преводилаштво), 

• музика (стваралаштво, продукција, интерпре-
тација), 

• ликовне и примењене уметности, визуелне 
уметности и архитектура, 

• сценско стваралаштво и интерпретација 
(драма, опера, балет и плес), 

• кинематографија и аудио-визуелно стварала-
штво, 

• уметничка фотографија, 
• дигитално стваралаштво и мултимедији, 
• научноистраживачке и едукативне делатности 

у култури, 
• остала музичка, говорна, артистичка и сценска 

извођења културних програма. 
Општи интерес грађана у култури остварује се кроз 

рад установа: Народне библиотеке, Културног центра, 
Историјског архива, Народног музеја и Крушевачког 
позоришта. 

У буџету локалне самоуправе обезбеђују се и 
средства за финансирање или суфинансирање 
културних програма и пројеката, као и уметничких, 
односно стручних инаучних истраживања у култури, на 
основу јавног конкурса. 

 
Активности Културног центра Крушевац 
 
„Град адреналина против хероина" континуирано 

постоји већ осам година. Циљ пројекта је да се 
младима, на њима пријемчив начин, покаже да 
постоје и други начини коришћења слободног времена, 
а без експериментисања са дрогама. Уклопили смо 
трибине, радионице и концерте у један интерактивни 
програм који даје младима могућност да сазнају које су 
последице било које врсте дрога, као и који су начини 
да се креативно искажу у својој средини и међу својим 
пријатељима и да на тај начин схвате да конзумирање 
дроге није ин. До сада је кроз директно учешће на 
радионицама, едуковано преко 200 младих, а кроз 
гостовања по другим градовима у средњим школама 
преко 5.000 младих. 

У 2017. години организоване су 2 трибине и преко 
50 радионица, на којима су учествовали бивши 
зависници, инспектори МУП -а као и неуропсихијатри. 
Пројекат наставља са радом у 2018. години у којој ће се 
одржати 4 трибине, а сваке недеље по две радионице, 
током целе године. 

2. Светски дан против сиде 

3. Трибине: 

 Дајмо шансу животу – Превентивно репро-

дуктивно здравље младих и адолесцената 
• Дете парче неба на земљи - Проблем беле куге 
• Сунце као извор живота - Светски дан борбе 

против малигног меланома 
• Криза савремене породице 
• Трговина људима 
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• Милосрдни анђео на балкану - Уранијум, 
прљави рат и ра 

• Како сачувати децу од дроге 
• У вртићима расте будућност Србије 
• Планета земља 
• Ризици и еколошка безбедност у постмодерном 

амбиј енту 
4. Програм поводом светског дана деце са 

аутизмом (сарадња са Палестром) 
5. Пројекат АРТ ЛАЈФ 2014. 
6. Бициклистичка трка - Нека те вози бицикл, 

а не дрога 
7. Позоришна представа (ДКЦЗ) - друг није 

мета 
8. Позоришна представа Расинска бајка 

(светски дан вода) 
9. Духовне еколошке мобе Расинског Округа 
10. Европска недеља мобилности 
11. Прва дечија радна акција - градимо мостове 

међу генерацијама 
12. Изложба - етно дан 

13. Видовдански еко дан 

14. Представљање књиге - еколошка енцикло-

педија 
15. Екопролећница 
16. Фестивал документарно-планинарског филма 
17. Октобар - месец старих- сваке године 

колаж програм у Геронтолошком центру 
18. Колаж програм за друштво за борбу против 

шећерне болести, сваког првог четвртка 
19. Климатске промене - филмови Гете 

Института из Београда 
20. Дан климатских промена - планета Земља 

наш једини дом 
21. Путоказ за безбедан живот - предавање на 

тему штетног дејства алкохола и наркотика на младе 
возаче и учеснике у саобраћају 

22. Промоција књиге - дан енергетске 
ефикасности. 

 
12. МЕДИЈИ 
 
Уз Регионалну РТК (у чијем систему су 

Телевизија, Радио и Сајт), Телевизија Плус, ТВ 
Јефимија, новине Град, Рубин радио - промовишу 
здравље становништва Града и Расинског округа. Радио 
Телевизија Крушевац је предузеће које у свом саставу 
има два електронска медија Радио и Телевизију и које у 
овом статусу има функцију јавног сервиса. Од 14. 
октобра 1970. године. 

Радио Крушевац ради непрекидно и покрива 
подручје централне Србије са око милион 
потенцијалних слушалаца. Подједнако негује 
информативни и културно забавни програм. Телевизија 
као новији медиј је почела са радом 28. јуна 1991. 
године и била је прва самостална Телевизија у Србији 
ван Београда. Обухвата сервисну зону која има око 
500.000 гледалаца. Окосницу програма чини 
информативни програм али су заступљени и остали 
програми. 

 

Одрживост система огледа се у партнерству и 
савезу медија и локалне самоуправе, институција, 
форума, покрета, комерцијалних привредних субјекта и 
свих чиниоца друштва који имају обавезу или потребу 
да пласирају своје информације грађанима на овом 
подручју. 

РТК је у протеклих 5 година континуирано 
информисала становништво о свим актуелностима из 
области здравства и у сарадњи са локалном 
самоуправом и установама за бригу о јавном здрављу, 
чији је оснивач држава, као и са приватним, радила на 
медијској промоцији заштите здравља становништва. 
Медијски рад на промоцији здравствене заштите и 
бризи за јавно здравље, интензивиран је у протекле две 
године, откако је дошло до приватизације Радио 
Телевизије Крушевац. Петенцијални аудиторијум од 
преко милион и по гледалаца Телевизије Крушевац, и 
још већи број слушалаца Радио Крушевца, редовно се 
обавештавају о свим темама из области здравства, а 
веома је значаја и доступност истините и правовремене 
информације путем Сајта РТК и Портала РТКРС. 

На промоцији здравља и здравих стилова живота, 
РТК ради у сарадњи са Општом болницом Крушевац, 
Домом здравља, Специјалном Болницом Рибарска 
Бања, Здравственом установом Апотека Крушевац, 
Заводом за јавно здравље, приватним здравственим 
клиникама, Домом здравља "Слога медик", Српским 
Лекарским друштвом, Друштвом за борбу против 
шећерне болести, Пријатељима деце Крушевац и 
другим удружењима, Епархијом, стручним тимовима и 
волонтерима, и другима, у складу са позитивном 
законском регулативом, поштујући правила лекарске и 
новинарске струке и етике. 

Промоцији здравља допринеле су бројне актуелне 
ТВ трибине и форумске емисије, као и гостовања 
угледних лекара специјалиста са ВМА Београд и Војне 
болнице у Нишу. У проткле две године интензивирана 
је сарадња са европски признатим лекарима, 
специјалистима различитих области, који гостују у 
нашој специјализованој здравственом емисији "СВЕТ 
ЗДРАВЉА". Ова емисија се емитује четвртком од 16.30 
до 17.30, премијерно, репризно истог дана од 22.30, 
суботом у 14.05, а доступна је и на Сајту РТКРС. 

У Дневницима, Вестима, Јутарњем програму, 
емисијама "Разговор с поводом"...редовно се извештава 
о промоцији здравља и скринингу као националној 
стратегији. Информише се у сарадњи са 
Министарством здравља и локалном самоуправом, 
Месним заједницама у којима се одржавају актуелне 
здравствене трибине, као и са народним посланицама 
Расинског округа које су у Скупштини Србије задужене 
за бригу о јавном здрављу становништва. 

РТК има и едукативне иновативне здравствене 
трибине, које се посебно тичу превенције здравља и 
неговања здравих стилова живота, промоције здраве 
исхране, шетње, спорта, културе дијалога, позитивног 
односа према квалитету живота, здрављу, епатији за 
друге, у чему помажу угледни својим примером и 
искуством и доприносе промоцији здравих стилова 
живота међу младима. 

Ради се на развоју медијске промоције здравља, са 
циљем да сешто више младих укључи, са визијом да се 



                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  16                             26.12.2018.                    

 

352 

и у будуће промовишу спорт и спортска култура међу 
школском популацијом, здрави стилови живота, 
екологија и свест о значају чувању здравља 
становништва и животне средине. 

Сви драгоцени подаци из богате медијске Архиве 
РТК могу бити корисни и доступни радном тиму за 
израду Плана јавног здравља Крушевац. 

 
13. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
За обављање послова Града утврђених Уставом и 

законима, за обављање законом поверених послова из 
оквира права и дужности Републике, Граду припадају 
приходи и примања утврђена законом. 

Послови Града се финансирају из изворних и 
усупљених прихода, трансфера и других прихода и 
примања утврђених законом. 

Скупштина доноси буџет Града за сваку фискалну 
годину, којим се обухватају сви приходи и примања, 
расходи и издаци, у складу са законом. По истеку 
године за коју је буџет донет саставља се завршни 
рачун о извршењу буџета Града. 

 
14. СТАВОВИ И ЈАВНОЗДРАВСТВЕНЕ  
      ПОТРЕБЕ СТАНОВНИШТВА И  
      ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
„Брза процена" здравствених потреба - РПА 

(енглески: Rapidparticipatory appraisaltoassescommuni-
tyhealthneeds) се базира на следећим принципима и 
начинима спровођења: 

• процена се спроводи у релативно кратком 
временском периоду уз утрошак релативно мало 
новчаних средстава; 

• начин спровођења процене се прилагођава 
локалним условима и специфичностима дате заједнице; 

• метода није фиксна већ се стално развијају 
нове технике; 

• она је практично оријентисана, односно 
сазнања до којих се долази имају пре практичну него 
научну вредност; 

• представници заједнице се укључују у 
одређивање потреба и могућих решења; 

• нагласак је на интерсекторској сарадњи те се у 
процену укључују стручњаци из свих сектора који су 
релевантни за здравље заједнице. 

 
Зашто је користимо? 
 
Метода „РПА" је прилагођена и коришћена како би 

се дошло до приоритетних подручја за активност 
планирања у нашем граду. Примена ове методе нам 
омогућује: 

• креирање здравственог профила града; 
• консензус представника градске владе, 

стручњака из различитих области и грађана око 
приоритета за рад на унапређењу здравља и 
унапређењу квалитета живота у граду; 

• дугорочни (стратешки) и краткорочни 
(оперативни) план/програм активности на унапређењу 
здравља; 

• заједнички и координирани програм, тј. 
савезништво свих заинтересованих група (политичари, 
стручњаци и заједница) у унапређењу квалитета живота 
у граду. 
 

Примена методе „Брзе процене" у Граду 
Крушевцу 

 
Градска управа Града Крушевца, као и Завод за 

јавно здравље Крушевац(ЗЗЈЗ) покренули су 
иницијативу за спровођење „Брзе процене здравствених 
потреба" (РПА) у оквиру стратешког планирања јавног 
здравља на локалном нивоу. 

 
Приступ 
 
„Брза процена" је спроведена коришћењем 

квалитативне методологије истраживања. 
Карактеристика квалитативних истраживања јесте да су 
она усмерена на разумевање одређене истраживачке 
теме или проблема из перспекиве локалне популације 
коју укључује. Она су посебно ефикасна у прикупљању 
културолошки одређених података о вредностима, 
мишљењима, понашању и социјалном контексту 
одређене популације. Подаци нису нумерички, већ 
текстуални, а акценат није на томе КОЛИКО је људи 
обухваћено неким проблемом већ на томе ШТА су 
проблеми. У случају овог истраживања радило се о 
текстуалној анализи есеја. 

 
Процедура 
 
Креиран је упитник са питањима отвореног типа 

који је имао за циљ да испита доживљај и мишљење 
грађана Крушевца о различитим аспектима квалитета 
живота у граду. Упитник се састојао из следећих шест 
питања: 

1. Какав је, за Вас, Град Крушевац? 
2. Како живе Крушевљани? 
3. Шта умањуј е квалитет живота у Крушевцу? 
4. Шта доприноси квалитету живота у Крушевцу? 
5. Какав Крушевац желите да видите за десет 

година? 
6. Шта треба предузети да би се остварила та 

визија?  
 
Учесници истраживања 
 
У циљу обухватања свих нивоа и сектора градског 

живота релевантних за здравље заједнице, Градска 
управа изабрао је 150 „процењивача". Позвани 
„процењивачи" су долазили из следећих сектора: 

1. службеници управе, 
2. запослени у здравству и социјалној заштити, 
3. запослени у васпитно-образовним установама, 
4. значајни представници заједнице, 
5. посланици у Скупштини 
6. представници локалних удружења грађана 
7. представници верских заједница 
8. представници медија и 
9. привредници. 
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Од 100 позваних одазвало се 62 „процењивача" 
што и представља очекивани проценат одговора. 

Прикупљени упитници обрађени су методом 
тематске анализе текста која подразумева издвајање 
значајних текстуалних индикатора и њихово 
организовање у тематске целине. Одговори на свако од 
шест питања посматрани су као једна целина, те као 
крајњи резултат анализе имамо најчешће теме и 
подтеме које осликавају одговоре на свако од шест 
питања из упитника. Као додатна илустрација, 
издвојени су и цитати одговора испитаника, како 
бидопринели већем разумевању дате теме. 

 
ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА 
 
Резултати истраживања су приказани одвојено за 

свако питање приликом чега су прво набројане теме, а 
затим су приказане детаљније, уз њихове подтеме и 
навођење цитата одговора процењивача. Број који се 
налази у загради поред сваке теме означава 
фреквенцију појављивања дате теме у упитницима. 

Напомена: Цитати есеја који су приказани у 
тексту који следи не одражавају ставове уредништва 
већ изражавају искључиво став учесника истраживања 
(процењивача). 

 
Анализа есеја на питање „Какав је, за Вас, Град 

Крушевац?" 
 
Питање „Какав је, за Вас, Град Крушевац?", 

испитује идентитет града, односно начин на који 
грађани доживљавају свој град и издвајају 
карактеристике које га чине препознатљивим. Основне 
теме тичу се Крушевца као „доброг места за живот" где 
се испитаници изражавају користећи афективни говор: 
„мој", „најлепши", „таман", итд. Такође, испитаници 
посматрају Крушевац као град који је доживео 
драстичне промене у последњих 20 година које се тичу 
како урбанистичих промена тако и промена у начину 
живота и вредносном систему грађана. 

 
Основне теме: 
1. Град у коме може добро да се живи (20) 
2. Град са традицијом и историјом (21) 
3. Град богатог културног наслеђа (12) 
4. Чист и уређен град (7) 
5. Град са великим потенцијалима (6) 
 
Теме, подтеме и илустрације из есеја 
1. Град у коме може добро да се живи (20) 
 
■ Диван град 
■ Леп за живот 
■ Лепо организован 
 
Град у коме се последњих година интензивно ради 

на побољшању квалитета живота. 
 
Град Крушевац је идеално место за живот 

породица, али има и садржаје за младе. Миран, тих, са 
ниском стопом криминалитета, а опет град богате 
историје и традиције, са занимљивом туристичком 

понудом мали да сви ти садржају буду лако доступни и 
да се до њих брзо може стићи. 

 
Као последица догађања у земљи у последњој 

деценији прошлог и првој овог века, Крушевац је 
доживео велике промене, како у демографској 
структури, тако и са становишта већине аспеката 
које чине један друштвени стандард. Економска криза 
у држави, и привредни колапс, довели су најпре до 
исељавања и одлива млађе популације, а миграције и 
расељавања становништва из окружења су допринеле 
да број становника ипак не опадне, већ да стагнира, а 
да притом Крушевац постане град са просечно 
старијим становништвом. Крушевац је град из кога се 
одлази,а у који се ретко враћа, као уосталом и већина 
сличних градова у Србији. Све оно у чему је Крушевац 
био некада водећи град у окружењу је успавано и 
непрепознатљиво. Природни потенцијали, као једна од 
најважнијих одлика, како града тако и окружења, су 
запуштени и занемарени. 

 
2. Град са традицијом и историјом (21) 
 
■ Леп историјски рад са богатом традицијом 
■ Град традиције модерности 
■ Град са вишевековном традицијом госто-

љубивости 
 
Крушевац је место сусрета историје и савременог 

тренутка. Као најопеванији град у српској епској 
поезији, Крушевац пре свега обавезује својим наслеђем. 
Истовремено, он је град који је изразито окренут 
будућности и сталном напретку. Не сме се заборавити 
да је у њему направљена прва државна барутана, прва 
апотека, једна од првих школа, Споменик Косовским 
јунацима је добитник миленијумске награде у исто 
време кад и Ајфелова кула итд. Најтачнија дефиниција 
за Крушевац јесте - град традиције модерности. 

 
3. Град богатог културног наслеђа (12) 
 

■    Центар културе Расинскогокруга 

■    Град има богату културну традицију 
 
Град Крушевац је у групи развијенијих градова у 

Србији са богатом културном традицијом. 
 
Центар Расинског округа, проевропски, модеран 

град са одличним позицијама за развој туризма, 
спортског туризма и привреде. Град - пријатељ, са 
побратимским односима широм европе и мрежом 
пријатељства која расте из године у годину. Град - 
весник мира, са вишедеценијским искуством на пољу 
развоја мира и толеранције међу људима, градовима, 
државама. Инфраструктурно изграђен, растерећен 
саобраћајних гужви, Крушевац је и будући саобраћајни 
центар. Град са богатом историјом, културним 
наслеђем и знаменитим личностима који су проносили 
добро име Крушевца кроз векове. Крушевац је мој град. 
Овде сам рођен, овде сам остао да живим и решио да 
стварам породицу. Место, које ми пружа мир, 
уточиште и срећу. 
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Место богато природним и друштвеним 
ресурсима, недовољно употребљеним и адекватно 
повезаним. Иако се ослања на традиционалне 
вредности, нагиње помодарству и субкултурама, уз 
значајан утицај миграторних појава. "Загубио" је 
некадашњи модел заједништва, међусобног 
поштовања, помагања и блискости становника. Под 
утицајем је општег трпљења, покренутог економском 
кризом, транзицијом, али и последицама ратних 
дејстава у прошлости. 

 
Крушевац, је Град богате традиције, културе, са 

историјским наслеђем и потенцијалом који нажалост 
није довољно искоришћен. Прва ствар која ми је 
годинама ,, бола очи", био је коров који расте на уласку 
у Град, у којем је столовао Свети Кнез Лазар. Хвала 
Богу, сада је ситуација мало боља, прилази Граду су 
упристојени. Али шта је са Лазаревом кулом? Она 
апсолутно заслужује реконструкцију. Благо које није 
довољно искоришћено. Па Народна библиотека? 
Заслужује бољи простор. Да не набрајам даље... Град 
се у последње времеуређује, али где су ту људи? 
Богатство једног града чине људи. Добри људи који у 
њему живе и оплемењују га. Урадимо нешто 
конкретно, да остану у Крушевцу, да не оду сви у 
Београд на води, Изградимо им боље услове да живе 
овде. Јевтине станове, могућност да раде, у нашим 
фабрикама, за плату од које може да се живи, а не 
преживљава. Јер како рече Маркс, који је свидело се то 
неком или не још увек најбољи економски теоретичар, 
па ћу цитирати његову чувену реченицу: ,, људи морају 
прво јести, пити и становати, а тек онда се 
бавити...науком, културом идр... " Напустимо систем 
либералне економије, изградимо Град у којем ће сваки 
грађанин моћи да живи животом који је достојан 
човека. Хвала Богу, Крушевац има потенцијале у 
разним областима. Треба их боље искористити. Али да 
бисте развијали надградњу, морате имати базу. База 
је производ, нова вредност, без тога нема ничега. 
Дајете за културу 0,5 %. Да није трагично, било би 
смешно. Чувајте језик, чувајте ћирилицу. Народ који не 
чува свој језик, своју културу и своје писмо, не може се 
назвати народом. Видите шта су радили наши преци, 
шта су говорили творци државе. Како су од Карађорђа 
до Михаила владали неписмени владари, и носили се са 
тада културном и писменом Европом. Успевали су 
пожртвовањем и поштењем. Следимо њихов пут. 

 
4. Чист и уређен град (7) 
 
■ Последњих година уређенији, чистији, 

сређенији 

■ Сређене улице, паркови, тротоати 

 
Лепши него што је био. Доста се изградио 

(саобраћајна и комунална инфраструктура се урадила 
после више година). Град је сређенији и чистији доста 
се ради на едукацији грађана. Граде се нове фабрике. 
Град који се убрзано развија у свим областима живота 
и у том погледу предњачи у односу на Градове и 
Општине Србије. Захваљујући посвећеном руководству 

Града то је јако уочљиво од 2012 године. То се и види. 
Сређене улице, тргови, паркови, тротоари. 

 
5. Град са великим потенцијалима (6) 
 
■ Да буде модеран Град 
■ Потенцијал да развија туризам 
■ Природни потенцијали нису довољно 

искоришћени 
 
Просечан град у Србији, некада велики 

индустријски центар Југославије, сада на путу 
опоравка након великог пропадања у периоду 1990 - 
2012. 

 
Први    одговор,  без    икаквог  дубљег   размишљања   

је "ГРАД ПРОСПЕРИТЕТА" 
 
Крушевац, по својој величини и доступним 

садржајима, има потенцијала за разноврстан и 
квалитетан, породични живот. Треба радити на 
унапређењу постојећих јавних садржаја, културних 
догађања, привредних активности и забавних 
садржаја. Иако има туристички потенцијал, то није 
искоришћено ни у једном смислу, чак се може рећи да 
је та област скрајнута и запостављена. 

 
Анализа есеја на питање „Како живе 

Крушевљани?" 
 
У одговорима на питање „Како живе 

Крушевљани?" доминирају теме које се тичу економске 
ситуације и њених последица на квалитет живота 
грађана. Према есејима испитаника, Крушевљани живе 
различито у односу на социјални статус, у великој мери 
осећају последице економске кризе што има утицај на 
ментално здрвље грађана, њихов породични, социјални 
живот и доступност културе. Ипак, испитаници 
примећују да постоји богата лепеза културних 
дешавања. Оно што утиче на живот Крушевљана, 
према испитаницима, је такођеи доживљај 
небезбедности живота у граду. 

 
Основне теме: 
 
1. Крушевљани живе просечно, неко боље, неко 

лошије (21) 
2. Живи се ни добро ни лоше, просечно (13) 
3. Материјално раслојавање, недостатак радних 

места (5) 
 
Теме, подтеме и илустрације из есеја 
 
1. Крушевљани живе просечно, неко боље, неко 

лошије (21) 
 
■ Последњих година се побољшава стандард 
■ Живи се боље него пре 
■ Живи се релативно добро 
■ Огромна већина је незадовољна животним 

стандардом 
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Као и у свим градовима и у Крушевцу постоји 
извесно раслојавање грађана у материјалном смислу. 
Из наше визуре-рад са маргинализованом и 
вулнерабилном популацијом, суграђани са којима 
долазимо у контакт показују сналажљивост, добру 
организацију и узајамно повезивање а институције које 
им излазе у сусрет, им омогућавају да живе скромно 
али задовољно, адаптирајући се на актуелни 
друштвени тренутак. 

Подељено. Део Крушевљана је задовољно својим 
животом у граду, други део је незадовољан углавном 
услед недостатка посла/иницијативе. 

 
2. Живе ни добро ни лоше, просечно (13) 
> Сходно могућностима. 
> Живе 
> Скромно 
> Просечно, врло зависни од других градова у   
      Србији 
 
Крушевљани се као и већина становника Србије 

суочавају са проблемом незапослености, али 
Крушевљани имају наде захваљујући отварању нових 
фабрика и проширењу постојећих да ће млади 
школовани људи имати шансе да бирају и свој Град као 
место где могу добро да живе и оснују своје породице. 
већем запошљавању. Незапосленост се смањује, а 
животни стандард грађана постепено се повећава. 
Старији Крушевљани са просечном пензијом тешко 
могу да издвоје паре да оду у бању, али различитим 
програмима и мерама покушава се да да се то омогући. 

 
3. Материјално раслојавање, недостатак 

радних места (5) 
> проблем незапослености 
> незапослени и пензионери 

 
Крушевљани живе стресно. Поред недостатка 

привредних активности, које би створиле могућност 
за упошљавање већег броја грађана, недостају и 
подстицаји и охрабривање, посебно младих, за 
покретање свог посла и самозапошљавање. Постоје 
неке активности у овој области, али мислим да нису 
адекватне. Постојеће могућности за рад и радно 
време утичу на погоршање квалитета живота, на 
недостатак времена за породицу и пријатеље, 
спортске и културне активности. Јурњавом за новцем, 
како би се обезбедила егзистенција, заборавља се и на 
здравље и запоставља се васпитање младих 
нараштаја. Увођење флексибилног радног времена, као 
и увођење краћег радног времена петком (и да субота 
буде нерадан дан), како би се викенд користио за 
породичне и друге активности, утицало би на 
побољшање квалитета живота, смањење стреса и 
побољшања здравља становништва. Поред свега 
наведеног, грађани се мало крећу и за краћа путовања 
користе аутомобил. Седећи начин живота негативно 
утиче на здравље. Крушевац по својој величини и 
конфигурацији је идеалан за активне видове кретања 
(пешачење и вожњу бицикла). Недостатак културних 
и спортских активности и манифестација током целе 
године, утиче на то да Крушевљани свој живот 

проводе у затвореном простору и управљајући се 
према ТВ програму, који је некима једина забава. 

 
Крушевљани, данас, живе у размаку између жеље 

за останком и жеље за одласком. Као ретко који град 
у Србији, његови становници изговарају име града са 
ванредним поносом. Којом год професијом да се баве, у 
којем год делу света, изговорено име града Крушевца 
има скоро па магично својство. У исто време, многи 
Крушевљани, пре свега у потрези за бољим послом и 
професионалним напретком, желе да напусте и 
напуштају град. Исто тако многи од њих желе да се 
врате и враћају се у Крушевац. 

 
Пензионери са мањим примањима не живе добро, 

јер ако су им деца незапошљена морају додатно и њих 
да финансирају. 

Незапослени и пензионери живе тешко, нарочито 
пензионери са малим примањима о којима нико не 
брине. 

 
Анализа есеја на питање „Шта умањује 

квалитет живота у Крушевцу" 
 
Она се огледа у доживљају неприлагођености 

јавних простора људским потребама, као и бројним 
комуналним проблемима. Даље, неповољно по 
квалитет живота, према испитаницима, утиче и лоша 
организација здравственог система, као и угроженост 
како менталног тако и физичког здравља грађана. 
Стање економске несигурности је препознато као 
фактор који поред проблема у области здравства утиче 
и на пораст насиља и осталих негативних друштвених 
појава. Такође, као значајне теме издвојају се и 
проблеми у саобраћају, као и проблеми животне 
средине. Основне теме: 

 
1. Проблеми економске природе (26) 

2. Проблеми животне средине (16) 

3. Питања везана за образовање(6) 

4. Проблеми везани за саобраћај (5) 
 

Теме, подтеме и илустрације из есеја  

1. Проблеми економске природе (26) 
 
> Мања незапосленост 
> Више радних места 
> Више представништава страних фирми 
 
Слабије плате, неодговорност послодаваца али и 

самих грађана. 
 
Квалитет живота у Крушевцу умањује већи број 

незапослених у односу на стваран број радних места. 
Велики одлив младих талената који након завршетка 
средњих школа, одлазе на студије, неке веће позорнице, 
неке дуже филмове и неке дебље књиге. Недостатак 
факултета, младих који се сливају у наш град и нашој 
деци дају мотив за борбу, останак и локал 
патриотизам. Паркови са више старих него деце. 
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Велика незапосленост и недостатак инвестиција. 
Квалитет живота умањује још увек низак 

стандард који не може да обезбеди Крушевљанима са 
просечним примањима да летује и зимује, старији да 
одлазе у бању. Квалитет живота умањује и квалитет 
ваздуха који је оптерећен производима сагоревања 
мотора са унутрашњим сагоревањем. Фабрике такође 
у недовољној мери пречишћавају гасове које стварају. 

 
1. Проблеми животне средине (16) 
 
> Недостатак бициклистичких стаза 
> Недостатак пешачких стаза 
> Мањак уређених зелених површина 
> Ниска свест о здравој животној средини 
> Недостатак личне одговорности грађана према 

хигијени и животној средини 
> Загађен ваздух 
> Уређеније обале река 
 
Недостатак пословних активности, низак лични 

доходак, радно време и прековремени рад, недостатак 
постојања различитих факултета, одлазак младих, не 
постоји подршка за труднице и породиље, као и 
охрабривање парова за рађање више деце, 
неразумевање послодаваца и не постојање подстицаја 
на локалном и државном нивоу за породице са малом 
децом, недовољан капацитет постојећих вртића, 
неадекватна опремљеност вртића и школа, застарео 
систем образовања у основним и средњим школама, 
лош просветни и педагошки кадар, усмереност 
јавности на кич, шунд и ријалити, простачке 
садржаје, недовољно уређене јавне површине, 
неприлагођеност јавних површина за кретање особа са 
инвалидитетом, културне активности са застарелим 
и досадним садржајима, недовољно спортских 
садржаја и активности за различите структуре 
грађана (не везано од старости, пола, примања, 
менталног или физичког стања итд.), повећање броја 
возила, усмереност инфраструктуре и 
инфраструктурних улагања само ка моторном 
саобраћају, не укључивање јавности у процес избора и 
израде пројеката за јавне површине, неискоришћеност 
постојећих потенцијала (нпр. уз Реку Расину, на 
Јастрепцу), немотивисаност младих да покрећу 
иновативне културне садржаје, немотивисаност 
грађана средње животне доби да учествују у 
различитим активностима. Ниска свест о животној 
средини, загађењу и личном утицају на живот 
заједнице. Бука и загађење ваздуха негативно утичу на 
квалитет живота. Недовољно развијен јавни превоз. 
Непостојање бициклистичке инфраструктуре и 
смањена безбедност у саобраћају. Неадекватна 
здравствена и превентивна заштита, такође умањују 
квалитет, као и недостатак емпатије, немарности и 
небриге према другима. Недостатак кућног 
васпитања, бахатост и простаклук. 

 
Бука, загађење ваздуха, превелик број аутомобила, 

неуређене јавне површине, препуни контејнери, смеће 
на улици, сиромашна културна понуда. 

 

Квалитет живота умањује загађеност ваздуха 
смогом и гасовима из аутомобила. Животни стандард 
грађана, на чијем побољшању се ради свакодневно, им 
не омигућава одлазак на одморе, бање, одлазак у 
природу што би утицало на квалитет живота. Са 
тим је повезана и правилна исхрана. 

 
3. Питања везана за образовање(б) 
> Више капацитета у предшколским установама 
> Недостатак високообразовних установа 
> Недостатак факултета, младих који се сливају у 

наш град 
 
Недостатак 3 Д биоскопа, великих шопинг молова, 

шеталишта поред реке Расине. 
 
Квалитет живота у Крушевцу умањује већи број 

незапослених у односу на стваран број радних места. 
Велики одлив младих талената који након завршетка 
средњих школа, одлазе на студије, неке веће позорнице, 
неке дуже филмове и неке дебље књиге. Недостатак 
факултета, младих који се сливају у наш град и нашој 
деци дају мотив за борбу, останак и локал 
патриотизам. Паркови са више старих него деце. 

 
Мањак радних места за младе, то што Крушевац 

није универзитетски град, додаћемо да је отварање 
факултета Пољопривредног изузетно добра 
иницијатива у погледу остварења овог циља и почетак 
остварења наше жеље да Крушевац постане 
универзитетски град. Пуно младих људи и нових идеја. 

 
4. Проблеми везани за саобраћај (5) 
■ Гужва у саобраћају 
■ Бољи јавни превоз 
■ Загушење саобраћаја 
■ Бољи проток саобраћаја 
 
Веома густ саобраћај 
 
Квалитет живота умањује још увек низак 

стандард који не може да обезбеди Крушевљанима са 
просечним примањима да летује и зимује, старији да 
одлазе у бању. Квалитет живота умањује и квалитет 
ваздуха који је оптерећен производима сагоревања 
мотора са унутрашњим сагоревањем. Фабрике такође 
у недовољној мери пречишћавају гасове које стварају. 

 
У појединим деловима града постојећа инфра-

структура је стара. 
 
Анализа есеја на питање „Шта доприноси 

квалитету живота у Крушевцу? " 
 
Теме које осликавају одговоре испитаника на 

питање „Шта доприноси квалитету живота у 
Крушевцу" тичу се положаја Крушевца, а као 
регионалног центра у коме се налази мрежа 
институција из свих области, али и његовог повољног 
географског положаја. Уређени градски простори су 
препознати као важна ставка која доприноси квалитету 
живота у граду. Крушевљани, њихов менталитет и 
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вредности, као и бројна дешавања културног, спортско- 
рекреативног и забавног карактера су испитаници 
издвојили као факторе којидоприносе лепоти живљења 
у Крушевцу. 

 
Основне теме: 
 
1. Уређени градски простори, објекти и 

саобраћајнице (14) 
2.  Културни и спортски догађаји (20) 
3. Географски положај и околина (7) 
 
 
Теме, подтеме и илустрације из есеја 
1.Уређени градски простори, објекти и 

саобраћајнице (14) 
 
> Нове стазе за трчање 
> Сређени паркови (Багдала, Пионирски парк) 
> Реконструисане школе 
> Уређене саобраћајнице 
 
Уређене јавне површине (тргови, паркови, обале 

река, урбани џепови и сл.), увођење пешачких зона, 
развијање бициклистичке инфраструктуре, 
унапређење јавног саобраћаја, организовање културних 
и спортских манифестација током целе године, које 
укључују све старосне категорије грађана, унапређење 
пословног амбијента, стварање могућности за 
отварање нових радних места, већа плата, краће 
радно време, флексибилно радно време ради 
усаглашавања са породичним обавезама, унапређење 
образовног и здравственог система. Повећање нивоа 
свести грађана и доносилаца одлука. Укључивање 
јавности у процес доношења одлука и израде планова и 
пројеката. 

 
Квалитету живота у Крушевцу доприносе његове 

природне и географске карактеристике и положај. 
Крушевац има велики потенцијал да се у њему 
квалитетно живи. Ту се првенствено мисли на 
положај у сливу две реке, Расине и Западне Мораве, 
које би, ако би адекватно били искоришћени њихови 
потенцијали знатно побољшале и допринеле општем 
стању у готово свим областима (пољопривреда, 
туризам, спорт, рекреација...). Око 35% укупне 
површине Града је под шумама. Највећи комплекс шума 
је распрострањен на Јастрепцу, најшумовитијој 
планини на Балкану. Територија Града Крушевца је 
такође позната по значајним извориштима 
минералних и геотермалних вода (Бела Вода, Рибарска 
Бања, Ломница, Жабаре, Читлук). Здрава животна 
средина и њено очување је један од важнијих фактора 
за квалитетан развој региона у коме живимо и радимо. 
Турисатичке атракције, спортске и активности везане 
за делатности из области културе такође доприносе 
квалитету живота у Крушевцу. 

 
Изградња комуналних објеката (путева, паркова, 

тргова), изградња или обнова школа, вртића, 
здравствених станица, болница, изградња фабрика и 
др. 

Уређене стазе за пешаке, стазе за бициклисте, 
уређени паркови (Багдала и Пионирски парк) са 
стазама за трчање и ходање и справама за вежбање 
доприносе да Крушевљани могу да буду физички 
активни и да унапреде своје здравље. Здравствене 
установе у Граду често заказују трибине и прегледе за 
све грађане како би знали у каквом је стању њихово 
тело и дух. 

 
2. Културни и спортски догађаји(20) 
■ Културне и спортске манифестације током целе 

године 
■ Добра понуда културног и рекреативног 

садржаја 
 
Квалитету доприноси модернизација града у 

смислу инфраструктуре, већа понуда различитих 
услуга и боља доступност тих услуга. Модернизацијом 
града, установа и боља понуда спортског, 
рекреативног и културног садржаја такође утиче на 
побољшање квалитета живота у Крушевцу. Све оно 
сто умањује квалитет живота у исто време може га 
и побољшати уколико се учини доступним и корисним 
становницима Крушевца, посебно младима који су 
основа за живот и напредовање једног града. 

Изградња комуналних објеката (путева, паркова, 
тргова), изградња или обнова школа, вртића, 
здравствених станица, болница, изградња фабрика и 
др. 

 
3. Географски положај и околина (7) 
■ Близина Јастрепца 
■ Близина Рибарске бање 
■ Богато културно историјско наслеђе 
 
Културно - историјско наслеђе, богатство које 

наш град чини препознатљивим у земљи. Одлична 
географска позиција која омогућава развој туризма али 
и ресурсе који покривају и најразличитије жеље 
избирљивих туристичких сладокусаца. Река Морава, 
планина Јастребац, Рибарска бања, Ћелијско језеро, 
само су неки од туристичких аргумената који 
доприносе квалитету живота у Крушевцу. Развијена 
инфраструктурна мрежа саобраћајница која повезује 
101 насељено место омогућава свим крушевљанима 
несметано и брзо кретање до посла, школа, вртића 
градског центра. Добар пословни амбијент који 
инвеститорима пружа могућност покретања 
пословних пројеката са одличним стартним условима 
који се огледају кроз инфраструктуру, стручне кадрове 
и подршку града. Велики број места за рекреацију, 
одмор и игру. Богата културна понуда која се огледа 
кроз културна дешавања, програме, манифестације, 
фестивале и трибине. 

На квалитет живота утиче богато културно 
историјско наслеђе (Споменици културе); Развој 
туризма (Јастребац; Рибарска бања); Велики 
спортски центар који задовољава потребе из широког 
спектра спортских дисциплина. 
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Анализа есеја на питање „Какав Крушевац 
желите да видите за десет година? " 

 
Најбројнија тема која се тиче визије Крушевца за 

десет година односи се на различите аспекте 
урбанистичког планирања: урбанистичку, инфра-
структрну, комуналну уређеност града, а акценат је и 
на Крушевцу као зеленијем граду и граду са 
развијенијом бициклистичком културом. Крушевац за 
десет година је представљен од стране испитаника и 
као економски напредан, безбедан град са модерним 
саобраћајним системом, а здравствена заштита и брига 
о животној средини би биле на високом нивоу. Према 
одговорима испитаника, атмосфера у граду за десет 
година би одисала развијеношћу и благостањем, 
културни живот би био богатији, те би у њему 
постојале могућности за све популације. 

 
Основне теме 
 
1. Развијен модеран Град (20) 
2. Град са више младих људи (13)  
3. Економски напредан Град (10) 
4. Богат спортски и културни живот (11)  
5. Град у коме се брине о околини 
 
Теме, подтеме и илустрације из есеја 
1. Развијен модеран Град (20) 
■ Град који свима све пружа 

■ Развијен туризам 

■ Развијена привреда и пољопривреда 

■ Свима доступна здравствена и социјална 

заштита 

■ Сачувано и обновљено културно историјско 

наслеђе 

 
Сматрам да би за десет година Крушевац морао 

да буде инфраструктурно умрежен и повезан са 
осталим регионима у Србији. Ту првенствено мислим 
на реализацију пројекта и изградњу Моравског 
коридора ауто-пута Појате - Прељина. На тај начин 
би Крушевац био у позицији да оствари циљеве везане 
за развој привреде и пољопривреде, која је такође једна 
од битнијих грана које би својим развојем утицале и 
дале позитивне резултате за развој Расинског округа. 
Јача привреда је предуслов за стварање економске 
стабилности која је основни покретач и за све остале 
делатности. Такође Крушевац видим као један од 
важнијих градова као локалних центара, везан и за 
администарцију, судство и слично. 

 
Образовање на свим нивоима, почев од 

доступности и остваривању довољног броја места за 
сву децу у вртићима и предшколским установама, 
савременом основном образовању, усмеравању 
средњешколаца ка образовању и обуци за дефицитарне 
групе занимањаи добро формиран високообразовни 
центар су незаобилазни део развоја. 

Здравство мора да буде савремено, а развојем 
Крушевца као локалног носиоца мноштва активности, 
отвара се могућност за формирање Клничко-болничког 

центра, развијене мреже центара за социјални рад, и 
остале друштвене активности. 

 
Туризам, као једна од окосница будућег развоја, 

треба да буде приоритет, с обзиром на постојање 
неколико бања и планинских центара у окружењу, као 
и мноштва манастира и споменика културно 
историјског наслеђа. 

 
Култура и спорт да остану и унапреде досадашњи 

ниво развоја. 
 
Са људима који су много свеснији, рационалнији, 

окренути својим животима и жељи да се њихови 
животи мењају на боље. Већина пунолетних се радно 
ангажује. Млади парови имају свој стамбени простор 
и планирају већи број деце. Ово прате друштвени и 
државни сервиси за помоћ породицама и појединцима а 
грађани максимално учествују у креирању свог живота 
и окружења, како би сви у заједници најоптималније 
задовољавали своје потребе. Брине се о сиромашној 
деци и њиховим родитељима како би то било само 
пролазно а никако трајно стање. О расподели буџета у 
највећој мери одлучују грађани добро информисани и са 
развијеним вештинама преговарања и вођења дијалога. 
Локална заједница уважава мишљење својих грађана и 
подстиче дијалог и демократску владавину права. 
Органи власти уважавају знање и мишљење струке и 
консултују их приликом доношења важних одлука. 
Представници власти су стабилне индивидуе са 
интегритетом, отпорни на корупцију, непотизам и 
полтронство. 

 
2. Град са више младих људи (13) 
■ Град из кога не одлазе млади људи већ долазе 
■ Град студената 
■ Универзитетски град 
■ Запослени млади, ожењени, удати 

 
Град пун срећних младих људи, запослених 

ожењених и удатих и много деце која ће расти без 
порока-дроге и остало. 

 
Универзитетски град са великим бројем младих 

који долазе и остају. Са младима који живе, раде и 
студирају у свом граду а не одлазе у неке веће градове. 
Град са минималном стопом незапослених и центром 
који ће упошљавати људе из читаве регије. Културни, 
историјски и туристички центар наше земље. Град са 
повољном климом за развој привреде, пољопривреде. 
Град који ће инфраструктурно, брзим саораћајницама 
бити повезан са свим деловима наше земље. Место, где 
ће свако пожелети да живи, ствара. 

Модеран европски град са сређеним 
саобраћајницама и канализацијом како у граду тако и у 
приградским и сеоским подручјима са развијеном 
индустријом и пољопривредом.Да Крушевац постане 
универзитетски центар и са комплетним уређеним 
спортским објектима како би што већи број наших 
грађана био укључен у спорт и рекреацију. 
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3.  Богат спортски и културни живот (11) 
 

• Промишљена културна политика Града 

• Културни и спортски центар Србије 

• Што више грађана укључено у спорт и 

рекреацију 
 
Модеран европски град са сређеним 

саобраћајницама и канализацијом како у граду тако и у 
приградским и сеоским подручјима са развијеном 
индустријом и пољопривредом.Да Крушевац постане 
универзитетски центар и са комплетним уређеним 
спортским објектима како би што већи број наших 
грађана био укључен у спорт и рекреацију. 

 
 
4.  Економски напредан Град (10) 
• Више радних места и фабрика 

• Мали центар великих бизнисмена 

• Одржавање пословних форума и конгреса 

• Са малом стопом незапослености 
 
Град са јаком малом привредом, са великом 

потражњом за квалитетним радницима и 
стручњацима, град са развијеном квалитетном 
водоводском мрежом и свим другим комуналним 
услугама, град са малом и јефтином али ефикасном 
администрацијом, град без корупцијских афера, . 

Сматрам да би за десет година Крушевац морао 
да буде инфраструктурно умрежен и повезан са 
осталим регионима у Србији. Ту првенствено мислим 
на реализацију пројекта и изградњу Моравског 
коридора ауто-пута Појате - Прељина. На тај начин 
би Крушевац био у позицији да оствари циљеве везане 
за развој привреде и пољопривреде, која је такође једна 
од битнијих грана које би својим развојем утицале и 
дале позитивне резултате за развој Расинског округа. 
Јача привреда је предуслов за стварање економске 
стабилности која је основни покретач и за све остале 
делатности. Такође Крушевац видим као један од 
важнијих градова као локалних центара, везан и за 
администарцију, судство и слично. 

 
5. Град у коме се брине о околини (6) 

• Град са много зеленила и паркова 

• Град здравих људи у здравом окружењу 

• Сређена околина са стазама за шетање 

(Слободиште) 
• Много зеленила у улицама и на трговима 
 
Развијен индустријски центар са уређеном 

инфраструктуром, довољно зелених површина и 
пешачких зона, урбанистички уређен, еколошки 
безбедан, са грађанима, који имају разлог да живе у 
свом граду и не размишљају да ли ће њихова деца 
желети да оду или остану у њему 

Крушевац бих желео да видим као студентски 
град, са већим бројем становника/ца, са 
архитектонски занимљивијим решењима јавних 
површина и у потпунсоти прилагођеног за бициклисте. 

 

Анализа есеја на питање „Шта је потребно 
учинити како би се остварила та визија?" 

 
У одговорима испитаника на питање „Шта је 

потребно учинити како би се остварила та визија?" 
најприсутнија тема тиче се начина управљања 
градом, где грађани виде могућност остварења визије 
коју би желели за Крушевац за десет година кроз 
промену начина запошљавања, кроз стварање 
универзалне стратегије за развој града која је независна 
од политичких прилика, бољу комуникацију између 
институција, сектора и појединаца, као и кроз 
укључивање грађана у доношење одлука које су важне 
за град. 

Даље, побољшању квалитета живота у граду према 
одговорима испитаника, би допринела и промена 
односапојединца према граду у смислу активне 
партиципације, доживљаја припадности граду те 
развијеној свести о заједничкој имовини. Такође, 
унапређење правног система је још један корак 
препознат као битан за развој Крушевца. Напомена: 
додатне теме су издвојене у склопу овог питања а то су: 
развити економију, унапредити саобраћај, здравствени 
систем, животну средину, прилагодити урбани дизајн 
потребама грађана, повећати безбедност. Оне неће бити 
обрађене детаљније овде с обзиром да представљају 
понављање тема из претходног одељка. Теме и подтеме 
које су детаљније обрађене тичу се одговора на 6. 
питање у ужем смислу. 

 
Основне теме: 
 
1. Обезбедити услове да млади образовани људи 

остану у Граду (25)  
2. Јачање свести о заједничком животу и развоју 

заједнице (7) 
 
Теме, подтеме и илустрације из есеја 
 
1. Обезбедити услове да млади образовани људи 

остану у Граду (25) 
 
■ Дати шансу младим људима и њиховим иде-     

јама 
■ Добра сарадња појединаца, институција у 

Граду и Републици 
■ Да стручни и образовани људи воде установе и 

институције 
■ Да што више грађана активно учествује у свему 

што се догађа у Граду 
 

Позитивна кадровска пракса, заснована на 
стручности. Ангажовање младих, уз подршку систему 
образовања. Организовање колективних, јавних радова 
за ученике. Стипендирање најбољих студената уз 
обавезу радног ангажовања у јавном сектору. 

 
Да би ово постало стварност, или да би се 

заједница усмерила у том правцу, је оживљавање 
привреде и отварање радних места. То је нужан али не 
и довољан услов да друштво оздрави. 
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Помагати деци да спознају своје таленте и да их 
развијају, оспособити младе да стекну практична 
знања и вештине за будући посао. Борити се против 
бирократије на свим фронтовима. Вратити функцију 
установама. Помоћи на прави начин онима којима је 
помоћ потребна да у будућности постану корисни и 
продуктивни чланови заједнице - корисни себи и 
другима. Код деце развијати солидарност а код 
грађана веће вредновање хуманитарног, добровољног 
рада. Ставити све расположиве људске креативне 
потенцијале у оздрављење заједнице а тиме и 
појединаца. Или обрнуто. Или истовремено. 

 
Ја о овоме маштам али знам да није могуће, 

исувише је себичних интереса, саможивости и 
одсуства емпатије у онима који те процесе треба да 
покрену. И још једна битна ствар: спречити појаву 
писања стратегија које остају мртво слово на папиру. 

 
2. Јачање свести о заједничком животу и 

развоју заједнице (7) 
 
■ Јачање солидарности у заједници 

■ Промовисање добровољног и хуманитарног 

рада 
■ Промовисање здравог начина живота и здравог 

окружења 
 
Повећање нивоа свести грађана и доносилаца 

одлука. Организовање путовања и студијских посета, 
с циљем размене искустава јачања капацитета. 
Радити на побољшању комуникације и осећаја 
припадности заједници. Увођење краћег радног 
времена. Охрабривање и увођење подстицаја за рађање 
деце. Подстакнути грађане да се више крећу и друже. 
Радити на разбијању табуа различитости и 
етикетирања "деце/особа са посебним потребама", а 
охрабривање међусобне толеранције. Реформисање 
образовног система. Јачати привредни, културни и 
туристички амбијент. Брендирање града и 
промовисање породичних вредности. 

 
У блиској будућности, Крушевац би требао да 

развије све постојеће услуге у систему социјалне 
заштите, широко спроводи инклузивни приступ 
васпитању и образовању особа са инвалидитетом, 
архитектонски реши и отклони све баријере како би 
ова циљна група могла активно да учествује у јавном 
животу, законски обезбеди право на запошљавање 
инвалидних лица који су способни за рад, а онима који 
нису обезбеди довољно материјалних средстава за 
достојанствен живот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. SWOT АНАЛИЗА 
 
Овом анализом смо приказали снаге, слабости, 

могућности и претње при изради и остварењу циљева 
овог Плана. 

 
Табела: SWOT анализа 
 

 

Снаге (Strengths) 
 

 

Слабости (Weeknesses) 

Широка лепеза услуга за 
све области 

Неповољна старосна 
структура 

Богата културна баштина Одлазак младих у 
великом броју 

Развијена мрежа објеката у 
здравству 

Прекомерна 
администрација 

Спремност и отвореност ка 
иновациј ама 

Оптерећеност незаразним 
болестима (дијабет, 
кардио болести, 
гојазност) 

Сензибилитет за потребе 
рањивих група, 

Непостојање стратегија у 
свим областима 

Развијен НВО сектор 
Број и распоред објеката 
у здравству неусклађен са 
потребама 

Постојање заштићених 
природних добара 

 

Непостојање великих 
инд.загађивача постој ање 
сеоских школа 

 

Шансе (Opportunities) 

 

Опасности (Threats) 

Добар геостратешки 
положај 

Модел финансирања 
здравства 

Могућности за рекреацију и 
спорт 

Неконтролисан развој 
индустрије 

Партнерски приступ 
локалне самоуправе 

Висок степен 
несигурности 

Развој органске производње Централизација средстава 
Коришћење геотермалне 
енергије 

Економска криза, 
сиромаштво 

Конгресни, едукативни и 
еко-туризам 

Индиферентност грађана 

Развој рециклажних 
активности 

Дугогодишње неулагање 
у бицициклистички 
саобраћај 

Урбана обнова 

Неадекватна 
категоризација у 
законима који 
преферирају неразвијена 
подручја 

Реиндустријализација у 
складу са зеленим и 
ресурсно ефикасним 
технологијама 

 

 
списак свих снага и слабости, као и прилика и изазова 
није коначан и подложан је сталним преиспитивањима 
и допунама. 
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ДЕО ДРУГИ: ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ  
 
ВИЗИЈА И МИСИЈА 
 
У 2025. години Крушевац је град са здравим 

људима у здравом окружењу. 
Наведено значи да је здравље врховна вредност 

која се уважава у свим локалним политикама и да се 
доносиоци одлука руководе том вредношћу, испи-
тујући првенствено како ће се реализација конкретне 
одлуке одразити на јавно здравље грађана Крушевца. 

Ради остварења наведеве визије Град и грађани 
Крушевца имају задатак, мисију да превентивним и 
промотивним активностима у области јавног здравља 
обезбеде здравље за све грађане, који ће такоће и 
живети у здравом окружењу. 

 
ОПШТИ ЦИЉ 
 
Као општи циљ одређено је: 
 
- унапређење и очување здравља свих грађана 

Крушевца кроз промотивне и превентивне активности 
уз мултисекторску и мултидисциплинарну сарадњу са 
релевантним партнерима. 

 
У оквиру наведеног општег циља дефинисани су 

следећи посебни испецифични циљеви: 
 
1. Унапређење физичког, менталног и социјалног 

здравља становништва 
- смањење учесталости обољења и умирања од 

водећих ХНО (хронично незаразних обољења: КВ, 
малигних, дијабетеса), 

- очувања здравља посебно осетљивих група 
становништва, 

- повећање обухвата циљних група становништва 
организованим скрининг прегледом на малигне 
болести, 

- примарна превенција ризика за настајање 
метаболичког синдрома. 

 
2. Унапређење промотивних и превентивних 

активности у спречавању болести 
- промоција и очување зравља посебно осетљивих 

група становништва, 
- унапређење активности у обележавању дана из 

Календара здравља. 
 
3. Унапређење стања животне средине и радне 

околине 
- мониторинг параметара животне средине и 

процена њиховог утицаја на здравље, 
- подизање нивоа информисаности и знања о 

значају заштите животне средине. 
 
4. Унапређење организације и функционисања 

здравственог система 
- Унапређење облика пружања здравствене 

заштите (кућно лечење патронажа). 
 

5. Унапређење поступања у кризним и ванредним 
ситуацијама 

- очување свих ресурса и подизање нивоа 
мобилности у кризним и ванредним ситуацијама. 

 
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
Праћење и извештавање је неопходно како би се 

успешно реализовале мере и активности предвиђене 
Планом јавног здравља Града Крушевца за период 
2018- 2025. године. Оно подразумева: 

- активности на прикупљању података за потребе 
праћења индикатора, 

- активности на праћењу реализације годишњих 
акционих планова. 

 
О спроведеним активностима из Плана јавног 

здравља за период 2018-2025. године Савет за здравље 
ће сачинити Извештај и упутити Скупштини града 
Крушевца на разматрање и усвајање. У поступку 
имплементације овог стратешког документа Градско 
веће града Крушевца ће разматрати Годишње извештаје 
о реализацији. 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НАЦРТА 

ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 
ПЕРИОД 2018-2015.Г. 

 
Чланом 15. Закона о јавном здрављу („Сл. гл. РС“,  

бр. 15/16) прописано је да Савет за здравље доноси 
предлог Плана јавног здравља на локалном нивоу, који 
усваја скупштина јединице локалне самоуправе. 

Савет за здравље је на седници одржаној дана 
29.10.2018.године усвојио Нацрт Плана јавног здравља 
града Крушевца за период 2018-2025.године и исти 
упутио на јавну расправу. 

Јавна расправа по Нацрту Плана јавног здравља 
трајала је у у периоду од 09.11.2018.г. до 16.11.2018.г., 
када је Нацрт Плана био доступан грађанима на сајту 
града \у\у\у.кгабеуас.г8. и грађани су у овом периоду 
могли да се упознају са Нацртом Плана и доставе своје 
примедбе и сугестије. 

 
На Нацрт Плана није било сугестија ни примедби. 
 
САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
Бр. Сл/2018 
23.11.2018. 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

 
1. ОПШТИ ЦИЉ:  УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА СВИХ ГРАЂАНА КРУШЕВЦА КРОЗ  

ПРОМОТИВНЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ УЗ МУЛТИСЕКТОРСКУ И 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНУ САРАДЊУ СА РЕЛЕВАНТНИМ ПАРТНЕРИМА 

 

1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ:УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКОГ, МЕНТАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА 

1.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: СМАЊЕЊЕ УЧЕСТАЛОСТИ ОБОЉЕВАЊА И УМИРАЊА ОД ВОДЕЋИХ ХНО (ХРОНИЧНИХНЕЗАРАЗНИХОБОЉЕЊА:  

                                              КВ, МАЛИГНИХ, ДИЈАБЕТЕСА) 

Рок Очекивани резултат Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

Активност 1:  Интензивирање постојећих активности на раном откривању фактора ризика за настанак водећих Х НО 

2019- 2025 

Континуирани раст броја 
превентивних прегледа одраслог 
становништва, Израђена 
документа са анализом и 
показатељима 

Број реализованих превентивних 
систематских прегледа одраслих, број 
попуњених упитника о самопроцени 
здравља корисника здравствене 
заштите, дефинисани проблеми и 
потребе 

Извештај и о 
реализацији 

Град Крушевац 
Дом здравља Крушевац (ДЗ) , 
ЗЗЈЗ Крушевац, ОБ Крушевац, 
приватне здравствене установе 

Активност 2: Унапређење квалитета рада служби ПЗЗ и СЗЗ у циљу раног откривања поремећаја здравља и настанка болести из групе ХНО осавремењивање опреме, 

континуирана едукација запослених) 
2019- 2025 

Континуирано праћење стања на 
спровођењу мера за смањење 
броја оболелих 

Проценат обухвата мушкараца (35 до 69 
год.), жена (45 до 69 год.) и лица оба 
пола ( >35 год.) систематским 
прегледима 

Извештаји о 
реализацији, стању и 
броју прегледа 

Град Крушевац 

ДЗ , ЗЗЈЗ Крушевац, ОБ 
Крушевац, 
приватне здравствене 
установе 

Активност З:   Развој, спровођење и евалуација едукативних програма и здравствено васпитних кампања на сузбијању фактора ризика за ХНО 

2019- 2025 Усвајање нових знања и значаја 
промене понашања са циљем 
сузбијања фактора ризика за 
настанак ХНО 

Број здравствено васпитних програма и 
кампања; број обухваћених лица 
реализованим активностима 

Извештаји о 
реализацији  

Град Крушевац Здравствене, образовне установе 
државног и приватног сектора 
организације цивилног сектора 
(ОЦС), ЗЗЈЗ, Црвени крст 
Крушевац (ЦК) 

Активност 4:   Контрола спровођења и поштовања Закона о заштити становништва од излоћености дуванском диму на подручју Града 

2019- 2025 Смањена изложеости грађана 
(становника) Крушевца 
дуванском диму 

Број спроведених контрола; Број 
изречених казни за непоштовање Закона 

Извештаји о 
спроведеним 
контролама 

Град Крушевац Инспекцијске службе, Град 
Крушевац 

Активност 5:   Израда годишње публикације о здравственом стању становништва 

2019- 2025 Боља информисаност доносиоца 

одлука 

Број нових одлука Израђена 

публикација 

 

Град Крушевац ЗЗЈЗ 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.1.2.: ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА 

 

Рок Очекивани резултат Индикатор Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институције које учествују 

Активност 1:  Мапирање посебно осетљивих група становништва по обележјима (старост, национална припадност, инвалидитет) 

2019/2025 
Израђен документ са анализом и 

показатељима 

Број корисника, старост, дефинисани 

проблеми и потребе 

Показатељи 

истраживања 
Град Крушевац 

Здравствене, образовне и установе 

социјалне заштите, ОЦС 

Активност 2:  Бесплатно, доступно и поверљиво тестирање и саветовање младих у вези полно преносивих болести 

2019/2025 Смањен број сексуално 
преносивих болести 

Број урађених тестова Протокол Град Крушевац ДЗ и ЗЗЈЗ Крушевац 

Активност 3:  Информисање младих о раду и активностима Саветовалишта за младе Дома здравља Крушевац и Саветовалишног центра за децу, 

                            младе и родитеље Крушевац 

2019/2025 Повећање броја посета  

саветовалиштима 

Број посета Извештај Град Крушевац Медији 

Активност 4:  Креирање и реализација нових услуга за помоћ младима у одрастању (волонтеризам, едукација младих, спорт, креативне радионице, коришћење 

                           интернет мрежа за младе, телефонских и интернет саветовалишта) 

2019/2025 Повећан број корисника Број нових радионица, програма и  

online саветовалиште 

Извештај Град Крушевац Здравствене, образовне и установе 

социјалне заштите, ОЦС, ЦК 

Активност 5:  Увођење у програмску активност средстава јавног информисања прилози о здравим стиловима живота 

2019/2025 Подигнут ниво знања  Број емисија Извештај Град Крушевац Мас медији 

Активност 6:  Деца са инвалидитетом 

Указивање на значај раног откривања инвалидитета и упознавање са првима и надлежностима институција 

2020 

а) израда годишњег 
едукативног програма са 
тематским емисијама 
б)  јавност упозната са 
важношћу раног 
откривања инвалидитета и 
пружања заштите 

Број – ТВ прилога, радио емисија, 
гостујућих стручњака и новинских 
чланака 

Мониторинг 
извештај 

Пројектно – 
Дом здравља 

Град Крушевац, здравствене 
институције институција, ПИО 
фонд, Центар ОСИ, образовне 
установе, локални медији 

Активност 7:  Деца са инвалидитетом 
Реализација програма који се односе на психосоцијалну подршку родитељима деце чланова породице са посебним приступом ромским родитељима 
2019/2025 Родитељи ојачани да на 

адекватан начин одговоре 
потребама детета са 
инвалидитетом 

Број и квалитет обука, број учесника, 
задовољство корисника 
 

Мониторинг 
извештај 

Пројектно – 
ЦСР 

Град Крушевац, Центар ОСИ 

Активност 8:  Деца – рани развој 
Израда мултисекторског плана превенције за заштиту здравља деце раног узраста од 0 до 3 године у трајању од 1 године, са посебним приступом ромским родитељима 
2019/2020 За годину дана подигнута свест и 

повећан ниво знања родитеља о 
значају раног развоја 
 

Број родитеља, број деце, повећан број 
родитеља из осетљивих група који прате 
развој деце до 3 године 
 

Подаци службе 
за здравствену 
заштиту деце, 
број родитеља 
обухваћених акцијом 

Завод за јавно 
здравље – редовна 
делетност служби 

Град Крушевац, Центар за 
социјални рад (ЦСР), здравствене 
и образовне институције, ОЦС, 
медији 
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Активност 9:  Унапређење кваитета рада служби за здравствену заштиту деце и омладине Дома здравља Крушевац и Опште болнице Крушевац ради остваривања 
квалитетније превентивне здравствене заштите деце и омладине (осавремењивање опреме, континуирана едукација запослених). 

2019/2025 Рано откривени поремећаји у 

расту и развоју деце и омладине, 

предузете мере на њиховом 

отклањању и ублажавању 

Проценат обухвата новорођенчади, 

одојчади у првој години живота, 

одојчади са ризиком у првој години 

живота, деце у 2, 3, 4, 5, 6/7. години 

живота, деце у парним и непарним 

разредима основне и средње школе 

 

Извештаји 

реализације о броју 

обављених прегледа 

и нађеном стању 

Град Крушевац Здравствене установе државног и 

приватног сектора Образовне 

установе ОЦС, ЗЗЈЗ 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.1.3.: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ЦИЉНИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА ОРГАНИЗОВАНИМ СКРИНИН  

                                                       ПРЕГЛЕДОМ НА МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ 

Рок Очекивани резултат Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција Институције које учествују 

Активности  1:  Мобилисати и мотивисати учеснике да узму учешће у скрининг програмима кроз здравствено васпитни рад изабраног лекара, патронажне сестре, сестре 
која позива на скрининг, кроз разна предавања, посредством локалних медија итд., у циљу већег одазива 

2019/2025 Већи број учесника у скринингу Већи број откривених малигних 

обољења кроз скрининг 

Извештаји ДЗ и ОБ ДЗ, ОБ и ЗЗЈЗ Крушевац 

Активности 2: Доедукација лекара – уједначити стручно методолошки приступ у конкретном спровођењу програма за рано откривање рака. 

2019/2025 Већи број обученог особља за рад 

на скринингу 

Већи број новооткривених кроз 

скрининг 

Извештаји ДЗ и ОБ ДЗ, ОБ и ЗЗЈЗ Крушевац 

Активности 3:  Убрзати кретање учесника у скринингу кроз систем здравствене заштите, као и враћање информација са секундарног на примарни  
                              ниво здравствене заштите. 

2019/2025 Већи број заказаних прегледа на 

краћим роковима 

Већи број коначних извештаја у 

скринингу 

Извештаји ДЗ и ОБ ДЗ, ОБ и ЗЗЈЗ Крушевац 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.1.4.: ПРИМАРНА ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА ЗА НАСТАЈАЊЕ МЕТАБОЛИЧКОГ СИНДРОМА 

Рок Очекивани резултат Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција Институције које учествују 

Активности  1:  Пројекат испитивања квалитета исхране деце у предшколским установама 

2019/2020 

Добијање 75%-ног дневног 

оброка кји задовољава законом 

прописане норме у погледу 

енергетске вредности и основних 

хранљивих састојака 

Смањен број деце са гојазношћу, 

анемијом, потхрањеношћу и деце са 

коморбидитетима,повећан број 

породица са усвојеним новим 

сазнањима о превентивном значају 

правилне исхране 

Извештај ЗЗЈЗ 
ЗЗЈЗ, ПУ „Ната Вељковић“, Дом 

здравља, медији 

Активности  2:  Контрола квалитета и здравствене исправности намирница које се дистрибуирају у близини школа и установа за колективниборавак деце 

2018-2025 Повећан број контролисаних 

објеката 

 

Број спроведених контрола Извештај  Град Крушевац Санитарна инспекција, 

ветеринарска инспекција, ЗЗЈЗ 
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1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОМОТИВНИХ И ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ У СПРЕЧАВАЊУ БОЛЕСТИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.2.1.: ПРОМОЦИЈА И ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА СТАНОВНИКА 

Рок Очекивани резултат Индикатор Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институције које учествују 

Активности  1:  Адолесценти 

Развијати одговорно сексуално понашање код свих адолесцената са посебним освртом на осетљиве групе младих (ромске националности, без родитељског старања, са 

инвалидитетом) 
2019/2021 Смањен број малолетничких 

трудноћа, абортуса, сексуално 
преносивих болести 

Број одржаних едукација, медијских 
прилога, кампања, покренутих акција и 
иницијатива 

Мониторинг извешај  Пројектно 
Канцеларија за 
младе 

Град Крушевац, 
Канцеларија за младе, установе 
социјалне заштите, домови 
ученика, ОЦС, медији, ЦК 

Активности 2:  Креирање и спровођење едукативних програма: радионице, кампање, предавања, вршњачка едукација. 

2019/2025 Смањен број случајева 

вршњачког насиља 

Број – одржаних едукација, медијских 

прилога, кампања,покренутих акција и 

иницијатива 

Мониторинг 

извештај 

Пројектно 

Канцеларија за 

младе 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.2.2.: УНАПРЕЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ИЗ КАЛЕНДАРА ЗДРАВЉА 

Рок Очекивани резултат Индикатор Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институције које учествују 

Активности  1:  Формирање координационог тима за обележавање дана из календара здравља 

2019 Формиран тим, координисане 
манифестације и активности у 
обележавању дана из календара 
здравља на нивоу града  

Број заједничких активности и 
манифестација 

Извештаји Град Крушевац Здравствене установе државног и 
приватног сектора, Образовне 
установе, ОЦС, ЗЗЈЗ, медији, ЦК 

 

1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И РАДНЕ ОКОЛИНЕ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.3.1.: МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОЦЕНА ЊИХОВОГ УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ 

Рок Очекивани резултат Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција Институције које учествују 

Активности  1:  Мониторинг параметара животне средине са свеобухватним годишњим извештајем о стању животне средине 

2019-2025 Већа информисаност грађана Број одштампаних извештаја и прегледа Извештај Град Крушевац ЗЗЈЗ 

Активности  2:   Правовремена дезинсекција и дератизација 

2019-2025 Мањи број оболелих Број оболелих Извештај Град Крушевац ЗЗЈЗ 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1.3.2.: ПОДИЗАЊЕ НИВОА ИНФОРМИСАНОСТИ И ЗНАЊА О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Рок Очекивани резултат Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција Институције које учествују 

Активности  1:   Специјална емисија о животној средини у редовном програму 

2019/2025 Подигнут ниво знања Број емисија Извештај Град Крушевац Медији 
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1.4.  ПОСЕБАН ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.4.1.:  УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЛИКА ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ ПАТРОНАЖА) 

Рок Очекивани резултат Индикатор Извори 
верификације 

Одговорна 
институција 

Институције које учествују 

Активности  1:   Континуирани и плански организовати обиласке старих у разуђеним сеоскимподручјима и мапирати њихове потребе 
2019/20/21 Повећана доступност 

здравствено социјалним правима 
и услугама препознавањем 
потреба старих у сеоским 
подручјима 

Број изграђених планова, број обиласка, 
број обухваћених корисника, број 
пружених услуга, задовољство 
корисника 

 Пројектно- ЦСР, ДЗ 
(служба кућног 
лечења) 

Град Крушевац здравствене 
службе, удружење пензионера, 
установе социјалне заштите и 
службе МЗ, ЦК 

Активности  2:   Формирање социјално здравствене услуге дневног боравка кроз рад Клубова за старе 
2019/20/21 Побољшање квалитета живота 

старих 
Број клубова у МЗ, број корисника  Град Крушевац Град Кршевац, 

Удружење пензионера, 
ЦСР, ДЗ, ЦК 

1.5. ПОСЕБАН БИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАЊА У КРИЗНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.5.1:  ОЧУВАЊЕ СВИХ РЕСУРСА И ПОДИЗАЊЕ НИВОА МОБИЛНОСТИ У КРИЗНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Рок Очекивани резултат Индикатор 
Извори 

верификације 
Одговорна 

институција Институције које учествују 

Активности  1:   Опремање хигијенско-епидемиолошке екипе за брзо деловање у ванредним ситуацијама 

2019-2020 Брзо сагледавање ситуације на 
терену 

Опремљена хигијенско-епидемиолошка 
екипа 

Извештаји Град крушевац Град Крушевац, ЗЗЈЗ 

Активности  2:   Мониторинг алтернативних извора водоснабдевања (јавне чесме ван система централног водоснабдевања, артериски бунари и др.) 

2019-2025 Обезбеђена здравствено исправна 
вода за пиће у ванредним 
ситуацијама 

Број контролисаних извора  
водоснабдевања 

Извештаји Град Крушевац ЗЗЈЗ, Водовод 

Активности  3:   Опремање колектора за организовање акција добровољног давања крви 

2019-2020 Повећан број прикупљених 
јединица крви на годишњем 
нивоу 

Опремљен колектор за организовање 
акција добровољног давања крви 

Извештаји Град Крушевац Град Кршевац, ЦК, институције, 
установе државног и приватног 
сектора, образовне установе, ОЦС 

Активности  4:   Опремање екипе за евакуацију, тријажу и збрињавање која делује уоквиру Окружне јединице за деловање у несрећама 
2019-2020 Брзо сагледавање ситуације на 

терену и благовремено реаговање 
Опремљена екипа за евакуацију, збри-
њавање и тријажу која делује у оквиру 
Окружне јединице за деловање у несрећама 

Извештаји Град Крушевац Град Крушевац, ЦК 

Активности  5:   Мониторинг и стално спровођење дератизације, дезинсекције и дератизације 
2019-2025 Вршење ДДД после елементар-

них непогода и других несрећа 
Контрола извора заразе Извештаји Град Крушевац Град Крушевац, ЗЗЈЗ` 

Активности  6:   Мониторинг и операбилност здравственог система на заразне болести 
2019-2025 Ширње контроле настанка 

заразних болести 
Управљање ризиком настанка заразних 
болести  

Извештаји Град Крушевац Град Крушевац, ДЗ, ОБ, ЈУ 
Ветеринарска станица, ЗЈЗЗ 
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