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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
901 
На основу члана 76. и 77. став 1 и 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 
21/16, 113/17 и 95/18) и  члана 22. тачка 50. Статута града 
Крушевца ( "Сл. лист града Крушевца" број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
КАДРОВСКИ ПЛАН 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА,  

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 Овај Кадровски план садржи приказ броја запо-

слених према радним местима и звањима са стањем на 
дан 31.12.2019. године, број запослених у радном односу  
на неодређено време који су потребни у 2020. години, 
број запослених чији се пријем у радни однос на 
одређено време планира  због повећаног обима посла и  
број приправника чији се пријем планира 2020. године у 
Градској управи града Крушевца, Градском право-
бранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџет-
ске инспекције и Служби интерне ревизије и број запо-
слених на одређено време у Кабинету градоначелника.  

 
I. Постојећи број запослених у Градској управи 

града Крушевца на дан 31.12.2019. године 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника  
и намештеника 

Број 
извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 23 

Саветник 78 

Млађи саветник 10 

Сарадник 23 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 82 

Референт 3 

Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 8 

Пета врста радних места 15 

УКУПНО 245 

2. Број запослених са радним односом на одре-
ђено време због повећаног обима посла: 

 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

 

 
Број  

извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 15 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 7 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 27 

  
3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши-
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
4. Број запослених на одређено време у 

Кабинету градоначелника: 
 

Степен стручне спреме 
Број 

изврши-
лаца 

Помоћници градоначелника 3 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 4 
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II - Планирани број запослених у Градској 
управи града Крушевца за 2020. годину. 

 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

 
Број  

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 32 

Саветник 78 

Млађи саветник 20 

Сарадник 27 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 88 

Референт 5 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 10 

Пета врста радних места 15 

УКУПНО 278 

 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време због повећаног обима посла: 
 
Радна места службеника и 

намештеника 
Број  

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 15 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 7 

  

Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 27 

 
 
 
 
 

3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши-
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 4 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 1 

УКУПНО 5 

 
 
4. Број запослених на одређено време у 

Кабинету градоначелника: 
 

Степен стручне спреме 
Број 

изврши- 
лаца 

Помоћници градоначелника 5 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 6 

 
 
III  - Постојећи број запослених у Градском 

правобранилаштву града Крушевца  на дан 
31.12.2019. године. 

 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника 
и намештеника 

Број 
изврши-

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 
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2. Број запослених са радним односом  
    на одређено време у Градском  
    правобранилаштву града Крушевца  
   због повећаног обима посла: 
 

 
Радна места службеника и 

намештеника 
 

 
Број  

изврши- 
лаца 

 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 1 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 
  
 
3. Број приправника: 
 

Приправници 

 
Број  

изврши- 
лаца 

 
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - Планирани број запослених у Градском 
правобранилаштву града Крушевца у 2020. години. 

 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  0 
Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 1 

Млађи референт 0 

  
Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 

 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време због повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 
Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 1 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 
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3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 1 

 
V- Постојећи број запослених у Служби месних 

заједница на дан 31.12.2019. године. 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши-
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  2 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 33 

Референт 2 

Млађи референт 7 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 6 

УКУПНО 52 

 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време због повећаног обима посла  у 
Служби месних заједница: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши-

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 1 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 

3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 0 

 
VI - Планирани број запослених у Служби месних 

заједница у 2020. години. 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 
Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  3 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 33 

Референт 4 

Млађи референт 5 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 6 

УКУПНО 53 

 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време  због повећаног обима посла у 
Служби месних заједница: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број  
изврши- 

лаца 
Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт 2 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 

УКУПНО 2 
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3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши-
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 1 

УКУПНО 1 

 
VII - Планирани број запослених у Служби 

буџетске инспекције у 2020. години. 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 
Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  1 

Саветник 1 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 3 

 
 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време  због повећаног обима посла у 
Служби буџетске инспекције: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 
Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 0 

 
 
3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 0 

 
 
VIII - Планирани број запослених у Служби 

интерне ревизије у 2020. години. 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  1 

Саветник 1 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 3 
 
 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време  због повећаног обима посла у 
Служби интерне ревизије: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 
Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
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Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 

 
3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 0 

 
Кадровски план објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 021-7/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
902 
На основу члана 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору "Сл. 
гласник РС" број 68/15), Одлуке Владе Републике Србије 
о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2017. годину, ("Сл. гласник РС 
број 61/17) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ 

БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК 
У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ - ГРАДУ 

КРУШЕВЦУ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
I – У Одлуци о максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки организациони облик у 
локалној самоуправи – Граду Крушевцу за 2017. годину 
( „Сл. лист града Крушевца", бр. 7/17 и 9/17) у тачки II 
Табели у редном броју 1. Градска управа града 
Крушевца у колони „Укупан број запослених на 
неодређено време“ број  „ 284“ замењује се бројем „278“. 

После редног броја  22. додају се редни бројеви 23. 
и 24. који гласе:  

 
ОРГАНИ, СЛУЖБЕ, 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, 

УСТАНОВЕ и др. 

Укупан број 
запослених на 

неодређено 
време 

23. Служба буџетске инспекције 3 

24. Служба интерне ревизије 3 

 
II -  Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 021-5/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
903 
На основу члана 59. став 1, члана 66. став 7. Закон о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије", 
бр. 129/07, 83/14, 101/16 - др закон  и 47/18) и члана 22. 
став 1 тачка 22. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на предлог Градског већа, 
на седници одржаној дана 25.12.2019. године, донела је  

    
О Д Л У К У  

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о организацији Градске управе града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 11/17 и 4/18) 
у члану 15 став 2 мења се и гласи: 

"Врши послове који се односе на заштиту, очување, 
евиденцију и упис права на непокретностима у јавној 
својини Града и непокретностима које користи Град, 
идентификацију, као и вођење евиденције о вредности 
истих; врши послове који се односе на прибављање, 
отуђење и располагање непокретностима у јавној 
својини Града; прибављање документације потребне за 
упис права јавне својине и озакоњење објеката; 
достављање података и евиденција о праву коришћења 
и праву својине путем веб апликације у Централни 
регистар Републичке дирекције за имовину; послове 
отуђења непокретности из јавне својине непосредним 
путем- погодбом; спроводи поступак експропријације и 
утврђивања накнаде; поступак поништаја решења о 
изузимању грађевинског земљишта, поступак деекспро-
пријације и враћања накнада; поступак утврђивања 
земљишта за редовну употребу објеката; поступак 
конверзије права коришћења у право својине на 
грађевинском земљишту; поступак враћања утрина и 
пашњака селима на коришћење; утврђивање престанка 
права коришћења осталог грађевинског земљишта; 
послове у вези враћања земљишта одузетог по основу 
Закона о пољопривредном земљишном фонду и 
конфискованог због неизмирених обавеза из обавезног 
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откупа; издавање тапија; послове организације и 
управљања Географско-информационим системом 
Града Крушевца (ГИС)“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 18. став 4 мења се и гласи: 
 
"Израђује Програм уређивања грађевинског земљи-

шта и прати његову реализацију; спроводи поступак 
лицитације за отуђење и  давање у закуп грађевинског 
земљишта у складу са законом, поступак давања у закуп 
привремених објеката и припрема одговарајућа акта из 
ове области, обавља стручне послове за утврђивање 
јавног интереса и експропријацију земљишта у складу са 
Програмом, као и друге послове из области уређивања 
грађевинског земљишта." 

 
Члан 3. 

 
Члан 37. мења се и гласи:  
 

"Члан 37 
 

Градско веће доноси одлуку о оглашавању јавног 
конкурса за попуњавање положаја начелника Градске 
управе најкасније 30 дана пре истека мандата начелника. 
Пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање по-
ложаја Градско веће образује Конкурсну комисију од 
три члана. 

Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет 
презентацији Града Крушевца, а у једним дневним 
новинама које се дистрибуирају за целу територију 
Републике Србије објављује се обавештење о јавном 
конкурсу и адреса интернет презентације на којој је 
објављен оглас.“ 

 
Члан 4. 

 
Члан 38 мења се и гласи: 
 

"Члан 38 
 
На основу листе кандидата коју Конкурсна 

комисија доставља Градском већу, Веће доноси одлуку 
о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема 
листе кандидата. 

Одлуку о избору кандидата припрема Одељење за 
управљање људским ресурсима, а решење о постављењу 
начелника Градске управе припрема Одељење за 
послове органа града“.  

 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 021-6/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

904 
На основу члана 64. Закона о социјалној заштити 

("Сл.гласник РС", бр. 24/11) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", брoј 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРАВИМА И УСЛУГАМА 
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о правима и услугама у социјалној 

заштити града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца", бр. 
4/13, 11/13, 1/14,  14/16, 9/17 и 13/19), у члану 4. став 2. 
тачка 6. мења се и гласи: 

"6. право на бесплатан превоз особа са инва-
лидитетом". 

После тачке 6. додаје се тачка 6а. која гласи: 
6а) "право на бесплатан превоз пензионера". 
 

Члан 2. 
 
После члана 19. Одлуке, мења се назив поглавља, 

тако да  гласи: 
 
,,6. ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ОСОБА 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Члан 3. 
 

       Члан 20. мења се и гласи: 
 

"Члан 20. 
 

Право на бесплатан превоз могу да остваре лица са 
инвалидитетом, под условом: 

- да имају пребивалиште на територији града 
Крушевца, 

 - да поседују одговарајући акт о утврђеном степену 
инвалидности више од 50%, 

- да су чланови одговарајућег удружења . 
 

Члан 4. 
 

Члан 22. Одлуке се брише. 
 

Члан 5. 
 
После члана 21. додаје се ново поглавље 6а) које гласи: 
 
,,6а) ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ  

        ПЕНЗИОНЕРА,, 
 

Члан 6. 
 

Члан 23. мења се и гласи: 
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"Члан 23. 
 

Пензионер има право на бесплатни градски  превоз 
за 10 повратних карата месечно под условом: 

- да има пребивалиште на територији града 
Крушевца, 

- да је старији од 68 година, 
- да је месечни износ пензије нижи од 20.000 ди-

нара". 
 

Члан 7. 
 

Ради остваривања права из члана 23. Одлуке, 
пензионери подносе захтев Служби месних заједница, 
преко писарнице Градске управе града Крушевца. 

Докуменација потребна за остваривање овог права је: 
- попуњен захтев на прописаном обрасцу, 
- очитана лична карта, 
- последњи чек од пензије без обзира на основ 

пензијског осигурања, 
- једна фотографија. 

 
Члан 8. 

 
Члан 24. мења се и гласи:  
 

"Члан 24. 
 

Службеник Службе месних заједница обрађује 
захтеве пензионера и издаје одговарајуће уверење о 
чињеницама о којима се не води службена евиденција, у 
року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Службеник Службе месних заједница  сачињава 
списак пензионера за које је издао уверење и доставља 
превознику ради издавања прописане возне леги-
тимације, која се издаје кориснику превоза и надлежном 
одељењу Градске управе."   

 
Члан 9. 

 
Члан 25. мења се и гласи: 
 

"Члан 25. 
 

Центар за социјални рад Крушевац и Град 
Крушевац закључују Уговор о превозу са превозником 
АД "Југопревоз" Крушевац о бесплатном градском 
превозу пензионера, из члана 23.Одлуке. 

Уговор се закључује на одређено време, за сваку 
календарску годину." 

 
Члан 10. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца", а 
примењиваће се од 01.01.2020. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-724/19           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 

905 
На основу члана 70. – 76. Закона о угоститељству 

("Службени гласник РС“, бр. 17/19), Уредбе о условима 
и начину утврђивања висине годишњег износа 
боравишне таксе за физичко лице које пружа 
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће 
радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и 
начин и рокови плаћања („Службени гласник РС“, бр. 
47/19 и 51/19) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

  
О Д Л У К У 

 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа 

корисник услуге смештаја који изван свог места пре-
бивалишта користи услугу смештаја у угоститељском 
објекту за смештај за коришћење комуналне, саобра-
ћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на 
територији града Крушевца.  

 
Члан 2. 

 
Боравишну таксу корисник услуге плаћа за сваки 

дан боравка у угоститељском објекту за смештај  и то: 
- на подручју града Крушевца и Рибарске Бање -100 

динара и 
- на подручју Јастребца у износу од 80 динара.  
Наплату боравишне таксе код корисника услуге, 

наплаћује субјекат који пружа услугу смештаја (у даљем 
тексту: давалац смештаја).  

Боравишна такса се наплаћује истовремено са 
наплатом услуге смештаја.Давалац услуге смештаја 
дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже 
износ боравишне таксе. 

 
Члан 3. 

 
Изузетно од члана 2. ове Одлуке боравишну таксу 

плаћа угоститељ, који као физичко лице пружа услуге 
смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству.  

Боравишну таксу из става 1. овог члана физичко 
лице плаћа у утврђеном годишњем износу у складу са 
актом Владе којом се утврђују ближи услови и начин 
висине годишњег износа боравишне таксе за физичко 
лице које пружа угоститељске услуге смештаја у 
објектима домаће радиности и сеоском туристичком 
домаћинству, као начин и рокови плаћања. Одређивање 
категорије угоститељског објекта решењем утврђује 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Служба за привреду. 

 
Члан 4. 

 
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац 

смештаја уплаћује на прописан рачун јавног прихода, до 
петог у месецу за претходни месец. Ако давалац 
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смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на 
свој терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе у 
року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе.  

 
Члан 5. 

 
Боравишну таксу не плаћају:  
 
1) деца до седам година старости;  
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, 

односно специјализовану рехабилитацију од надлежне 
лекарске комисије,  

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем 
од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, 
цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа 
лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних 
и неуромишићних обољења, параплегије и квадри-
плегије, церебралне и дечје парализе, мултиплекс 
склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од 
малигне болести, инсулин зависне шећерне болести, 
психозе, епилепсије, хемофилије, трајне хроничне 
бубрежне инсуфијенције на дијализи, особе које се лече 
у вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом цистичном 
фиброзом, аутоимуним системским болестима, као и 
пратилац наведених особа;  

4) ученици и студенти који организовано бораве у 
угоститељском објекту за смештај ради извођења 
спортско-рекреативних и других активности по 
програму министарства надлежног за послове просвете, 
студенти који организовано бораве у угоститељском 
објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у 
складу са наставним планом образовне установе, као и 
учесници републичких и регионалних такмичења у 
знању и вештинама;  

5) страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе;  

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај 
дуже од 30 дана;  

 
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 

седам до 15 година старости. Лица из става 1. овог члана 
не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су 
испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, 
потврда школе, односно образовне установе, упут 
лекарске комисије и друго).  

 
Члан 6. 

 
Средства од наплаћене боравишне таксе на 

територији града Крушевца су приходи буџета града 
Крушевца.  

 
Члан 7. 

 
Висину боравишне таксе из члана 3. ове Одлуке 

решењем утврђује Одељење за утврђивање, наплату и 
контролу јавних прихода.  

 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине, Служба за привреду дужно је да 
Одељењу за утврђивање, наплату и контролу јавних 
прихода достави решење о категоризацији у року од 10 
дана од дана правоснажности решења, као и друге 

податке који имају утицај на утврђивање обвезника и 
висину боравишне таксе и промене које су од утицаја на 
почетак или престанак пружања угоститељских услуга.  

 
Члан 8. 

 
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, 

обрачунавања, застарелости наплате и принудне 
наплате, рокова за плаћање обрачуна камате и осталог 
што није предвиђено овом одлуком, сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација, ако Законом којим 
се уређује област угоститељства није друкчије одређено. 

За послове из става 1. овог члана утврђује се 
надлежност Одељења за утврђивање, наплату и контро-
лу јавних прихода града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Инспекцијски надзор у делу евиденције и контроле 

уплате боравишне таксе врши Одељење за инспекцијске 
послове Градске управе града Крушевца преко овлашће-
ног инспектора по Закону о угоститељству. 

 
Члан 10. 

 
У погледу новчаних казни за прекршаје правних и 

физичких лица као и одговорног лица у органу јединице 
локалне самоуправе, примењиваће се одредбе Закона о 
угоститељству. 

 
Члан 11. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о боравишној такси ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 12/08, 12/09 и 15/16). 

 
Члан 12. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".     
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-5/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
906 
На основу члана 60. а у вези са чланом  6. став 1. 

тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 
125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16 - др. закон, 96/17-
усклађени дин.изн., 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18), 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

У  Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 9/19) у Таксеној тарифи, 
Тарифни број 1. мења се  тачка 1, подтачке  од I – III тако 
да  гласи:   

  
"ТАРИФНИ БРОЈ 1 
 
 1. За истицање фирме или назива на пословним 

просторијама (у даљем тексту: фирмарина), утврђује се 
локална комунална такса по зонама и то: 

 
I  - Таксени обвезници који обављају следеће 

делатности: 
 
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом  и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским произво-
дима; производње цемента; поштанских, мобилних  и 
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкар-
ница, кладионица, бинго сала  и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају 
на годишњем нивоу  и то правна лица која су према 
закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика, средња, мала и микро правна лица и преду-
зетници плаћају у свим зонама: 

 
- велика и средња правна лица…..636.530,00 динара 

(10 просечних зарада) 
- мала и микро правна лица и предузе-                        

тници…….……..127.306,00 динара  (2 просечне зараде) 
 
II  - Таксени обвезници који обављају све остале 

делатности а према закону којим се уређује рачуно-
водство разврстана су у средња правна лица, мала 
правна лица и микро правна лица, као и предузетници, 
који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, 
фирмарину плаћају: 

 
Средња, мала и микро правна лица и предузетници: 
 

 Екстра зона 127.306,00 дин.  (2 просечне зараде) 

 I 125.306,00 дин. (2 просечне зараде - 

2.000 дин.) 

 II 123.306,00 дин. (2 просечне зараде - 

4.000 дин.) 

 III 121.306,00 дин. (2 просечне зараде - 

6.000 дин.) 

 IV 119.306,00 дин. (2 просечне зараде - 

8.000 дин.) 

 V 117.306,00 дин. (2 просечне зараде - 

10.000 дин.) 
 
 

III - Таксени обвезници који обављају све остале 
делатности а према закону којим се уређује рачуно-
водство разврстана су у велика правна лица, фирмарину 
плаћају: 

 
У свим зонама ..... 190.959,00 динара (3 просечне зараде) 
 
Под просечном зарадом  у смислу претходног става 

сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 
територији јединице локалне самоуправе у периоду 
јануар-август године која претходи години за коју се 
утврђује фирмарина, према подацима републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних 
прихода, сагласно претходном ставу ове Одлуке, 
вршиће усклађивање прописаног износа комуналне 
таксе на крају сваке године за наредну годину  према 
подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике". 

 
Члан 2.  

 
       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 434-4/19               ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
 
907 
На основу чл. 97. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 ....37/19), 
чл. 6. став 1. тач. 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/06 ... 95/18) 
и члана 22. Статута града Крушевца (''Службени лист 
града Крушевца'', бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  25.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА  

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/15, 1/16 и 11/17) у члану 6.  став 2. у 
поднаслову ГРАНИЦЕ ЗОНЕ, у ДРУГОЈ ЗОНИ после 
става 3  додаје се  нови став 4 који гласи: 

 
"Другој зони припадају и све парцеле насеља 

"Стари аеродром" Kатастарске општине Крушевац." 
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Члан 2. 
 

У члану 9. после става 3. додаје се нови став 4. који 
гласи: 

 
"Ако катастарска парцела има излаз на две зоне, 

допринос се обрачунава према зони са већим коефи-
цијентом." 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
 

Члан 3. 
 
Члан 10.  мења се и гласи: 
 

"Члан 10. 
 

Уколико је земљиште непотпуно опремљено 

комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у 

складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна), умањује се за 

одређени проценат, у складу са следећом табелом: 
 

 
Недостајућа комунална 

инфраструктура 
 

Проценат 
умањења 

Асфалтирани коловоз 20% 

Канализациона мрежа 10% 

Водоводна мрежа 5% 

Електромрежа 5% 
 
Допринос не обухвата трошкове ТТ мреже и 

објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и 
објекте гасификације, које инвеститор посебно уговара 
са надлежним привредним друштвима, као ни трошкове 
на изградњи прикључака објеката". 

 
Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца", а 
примењиваће  се од 01.01.2020. године.  

                               
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 418-2/19               ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

908 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 
50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18 и 31/19 и 37/19 - др. закон) и члана 22. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта („Сл. лист града Крушевца“ бр.15/18) у члану 
11. став 1. после речи: „животне средине“ додају се речи:                  
“ и Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-              
правне послове“. 

У ставу 3. после речи: „животне средине“ додају се 
речи:“ и Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-
правне послове“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 31. у ставовима 1, 2, 3. и 7.  речи: „Одељење 

за инвестиције, привреду и заштиту животне средине“ 
замењују се речима:,,Одељење за стамбено-комуналне и 
имовинско-правне послове“. 

Став 5. брише се. 
Ставови 6, 7, 8, 9, 10. и 11. постају ставови 5, 6, 7, 8, 

9. и 10.   
 

Члан 3. 
 

У члану 37.  став 1. после речи: „животне средине“ 
додају се речи: “и Одељење за стамбено-комуналне и 
имовинско-правне послове“. 

У ставу 2. после речи: „Скупштина“ ставља се тачка 
и бришу се речи: ,,на предлог Одељења за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове“. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-223/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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909 
На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - други закон), Правилника 
о садржини, поступку и начину доношења програма 
уређивања грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС'' бр. 
27/15), члана 20. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18), и 
члана 22. Статута града Крушевца (''Сл. лист града 
Крушевца'', бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
 УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
Програм уређивања грађевинског земљишта за 

2020. годину обухвата:  
 активности на припремању грађевинског земљи-

шта (решавање имовинско-правних односа, прибављање 
земљишта, израда планских и  урбанистичко-техничких 
докумената, геодетских и других подлога и други потре-
бни радови)  

 радове на  комуналном опремању земљишта који 
се односе на саобраћајне површине, уређење слободних 
површина, област јавне расвете, систем водоснабдевања и 
канализације, друге објекте комуналне инфраструктуре, 
као и  
 

 одржавање јавних и комуналних функција. 
 
Основе за израду програма су Стратегија одрживог 

развоја града Крушевца од 2011-2020 год, усвојени ГУП 
Крушевац 2025, усвојени планови генералне и детаљне 
регулације, планска и урбанистичко техничка 
докуменатација која је планирана за израду у 2020. 
години (табеларно приказана у оквиру програма), 
стечене обавезе из области опремања и уређивања 
грађевинског земљишта, студије, анализе, пројекти, 
приоритети произашли из постојећег стања комуналне 
инфраструктуре у односу на потребе, као и приоритети 
произашли из захтева грађана, месних заједница и 
других заинтересованих субјеката.  

Програм уређивања грађевинског земљишта за 
2020. годину израђен је у складу са Законом о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - други закон), Законом о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 
83/2014, 101/2016, 47/2018), Законом о финансирању 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 
93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 
89/18, 95/18) и Предлогом Одлуке о буџету Града 
Крушевца за 2020. годину.  

Потребне податке за израду Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2020. годину доставили су 
имаоци јавних овлашћења за конкретне области.  

 

 

САОБРАЋАЈНИЦЕ, УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ИНФРАСТРУКТУРА, 

 ОПРЕМАЊЕ СЛОБОДНИХ ЛОКАЦИЈА, ЈАВНА РАСВЕТА И ДР. 

 

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

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПО СТРУКТУРИ  ПРОГРАМА 

I Инвестиције   1.021.641.121 

II Одржавање  431.460.000 

III Програм унапређења безбедности саобраћаја  9.000.000 

I+II+III Укупно  1.462.101.121 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

I Средства из буџета Града Крушевца  1.173.834.472 

II Средства из Републике Србије  259.526.649 

III Учешће других инвеститора 28.740.000 

 I+II+III Укупно  1.462.101.121 

 

        ДЕО 2.  Ванредна и додатна буџетска и друга средства 
 

I Укупно  600.767.122 

 

 УКУПНА СРЕДСТВА  (ДЕО 1 + ДЕО 2) 
 

I Укупно  2.062.868.243 
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ДЕО  1 

улагања из одобрених средстава буџета и планираних  

удружених додатних средстава  

 
 

 

 

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2020. години 

   

Р.бр. О п и с    Износ (РСД)  

1. Реконструкција пута у Великом Шиљеговцу - заселак Богићевићи  5.000.000 

2. Реконструкција пута у Малим Купцима 11.290.280 

 Укупно - Буџет Града Крушевца     16.290.280 

 

 

         А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

  

 А1. Планска документација  

 

 

Израда планске документације 

 

Р.бр. Назив планског документа 
Износ 

(РСД) 

1. ПГР Запад 1 

40.000.000 

2. ПДР Центар 1 

3. ПДР Мудраковац 2 

4. ПДР Мудраковац 3 

5. ПДР Мудраковац 4 

6. ПДР “Шатор“ на Јастрепцу 

7. ПДР Бивоље 1 

8. ПДР Бивоље 2 

9. ПДР Шумице 1 

10. ПДР Шумице 2 

11. ПДР индустријска зона Х у Крушевцу 

Укупно - буџет Града Крушевца 40.000.000 
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А2. Откуп земљишта 

 

Решавање имовинско-правних односа, исплата накнаде за изузимање јавног грађевинског 

земљишта, набавка земљишта  
 

Р.бр. О п и с Износ (РСД) 

1. Паркинг простор и приступна саобраћајница код локације „COOPER TIRE“  2.500.000 

2. Улица Франше Депереа  1.000.000 

3. Мало Головоде (Ул. Сретењска) 1.500.000 

4. Регулација Гарског потока 4.000.000 

5. Источна обилазница    10.000.000 

6. Ул. Тимочке буне  600.000 

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

8. Земљиште за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода 5.100.000 

9.  Дом војске - размена непокретности  7.200.000 

10. Ул. Змај Јовина 1.500.000 

11. 
Непотпуна експропријација земљишта - Колектор Б, Колектор Ц, Читлучки 

колектор  
1.730.000 

12. Остале локације 1.500.000 

Укупно - буџет Града Крушевца 38.130.000 

 

 

 

 

 

А3. Пројектна документација са услугама стручног надзора 

 
Израда техничке документације и вршење услуга стручног надзора 

  

Р.бр. О п и с Износ (РСД) 

1. 
Израда техничке документације, вршење услуга стручног надзора над 

реализацијом инвестиција  
20.384.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца  20.384.000 

 

 

 

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (А1+А2+А3)  

Укупно - Буџет Града Крушевца  98.514.000 

 

 

 

 

Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

Б1. Саобраћајнице   

Р.бр. О п и с Износ (РСД) 

1. Реконструкција Улице Александровачке  14.863.623 

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

3. Изградња саобраћајнице у индустријској зони (код предузећа “Арома”)   2.000.000 

4. 
Изградња паркинг простора и приступне саобраћајницe код локације 

„COOPER TIRE“ 
10.000.000 
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5. Реконструкција пута у Црквини 4.700.000 

6.  Реконструкција пута до цркве у насељеном месту Шашиловац   6.600.000 

7. Реконструкција пута у Белој Води 9.400.000 

8. Изградња улице у Мудраковцу 4.000.000 

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

10. Реконструкција Улице Цанкареве 20.000.000 

11. Реконструкција Железничке улице  20.000.000 

12. Реконструкција улице у Читлуку  6.000.000 

13. Реконструкција Шуматовачке улице   7.800.000 

14. 
Реконструкција улица у Паруновцу (Ул. Анте Богићевића, Ул. кнеза Часлава, 

Ул. Васка Попе, Ул. треће српске бригаде) 
7.000.000 

15. Извођење радова на  путу у Великом Шиљеговцу - заселак Васићи  10.000.000 

16. Реконструкција пута у Пољацима ка гробљу 10.000.000 

17. Реконструкција Ул. Бранка Миљковића  20.365.799 

18. Реконструкција Ул. острва Вида 17.400.000 

19. Реконструкција Ул. Ломинe 17.075.100 

 
Укупно - буџет Града Крушевца 211.804.522 

 

 

 

Б2. Инфраструктура 

 

 

 

Р.бр. О п и с 

Износ (РСД) 

Буџет Града 

Крушевца 

Други 

инвеститори    

1. 

Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе 

водоснабдевања сеоских насеља:  

- Изградња резервоара Петина (15.600.000) 

- Изградња црпне станице Петина (6.960.000) 

- Изградња резервоара Пољаци (15.600.000) 

- Изградња хидрофора Пољаци (1.440.000) 

39.600.000  

2. Извођење радова на  водоводној мрежи у Цанкаревој ул. 9.000.000  

3. Реконструкција топловодне мреже у Цанкаревој улици 4.180.000  

4. Извођење радова на водоводној мрежи у Железничкој ул. 6.000.000 3.000.000 

5. Извођење радова на  водоводној мрежи у Косовској улици 23.400.000 18.240.000 

6. Реконструкција топловодне мреже у Косовској улици 6.500.000  

7. 
Извођење радова на  водоводној мрежи на Тргу косовских 

јунака 
12.000.000  

8. 
Извођење радова на  канализационој мрежи на Тргу 

косовских јунака 
4.000.000  

9. 
Извођење радова на водоводној мрежи у Улици Петра 

Кочића у Пејтону 
6.800.000 3.500.000 

10. 
Извођење радова на  канализационој мрежи у Улици Петра 

Кочића у Пејтону 
8.000.000 4.000.000 
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11. Изградња водоводне мреже у Улици Грује капетана 4.665.670  

12. 
Реконструкција топловодне мреже у Ломиној улици (од 

Душанове до Шумадијске ул.) 
4.290.000  

13. Реконструкција топловодне мреже у Улици острва Вида 13.310.000  

14. 
Реконструкција топловодне мреже у Улици Бранка 

Миљковића  
3.740.000  

15. Реконструкција моста на  путу Падеж - Крвавица  6.000.000  

16. 
Реконструкција моста на Кобиљској реци у насељеном месту 

Паруновац на путном правцу В. Головоде - Паруновац  
7.800.000  

17. Реконструкција моста у Пепељевцу  10.000.000  

  
Буџет града 

Крушевца   
169.285.670 

  

Други 

инвеститори    
28.740.000 

  Укупно 198.025.670 

 

 

 Б3. Партерно уређење   

Р.бр. О п и с Износ (РСД) 

1. Реконструкција Трга косовских јунака 150.000.000 

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

изградњом ограде (локација код кружног тока код касарне „Цар Лазар“) 
1.500.000 

3. Изградња полигона на локацији ХИ „Жупа“  3.000.000 

4. 
Изградња теретане на отвореном у насељу „Расадник“ у Крушевцу (Набавка 

опреме са уградњом и извођењем радова) 
             1.600.000 

5. Подизање споменика Деспоту Стефану 7.780.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца 163.880.000 

 

 

Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и 

уређивања грађевинског земљишта  

Р.бр. О п и с Износ (РСД) 

1. 
Партерно уређење и саобраћајница  (за зграде намењене за решавање стамбених 

потреба избеглица у  насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2) 
12.000.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца   12.000.000 

 
 

 
 

 Б5.  Инвестиције из средстава Републике Србије и буџета Града Крушевца 

Р.бр. О п и с 

Износ (РСД) 

Буџет Града 

Крушевца 

Република 

Србија 
Укупно 

1. 
Изградња саобраћајница са инфраструктуром у 

оквиру ПДР „Стари Аеродром фаза 1“   
50.000.000 50.000.000 100.000.000 

2. 
Реконструкција Јагодњачке улице од Јасике до  

Велике Крушевице  
 23.000.000 23.000.000 

3. Санација клизишта у Великој Крушевици  15.000.000 15.000.000 
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4. Изградња забавног парка „Шаренград“ (2.фаза) 10.000.000 55.000.000 65.000.000 

5. 

Изградња теретане на отвореном у насељу „Пејтон“ у 

Крушевцу (Набавка опреме са уградњом и извођењем 

радова) 

1.600.000 3.000.000 4.600.000 

6. Радови на изградњи  „Аеродрома Росуље“   29.706.649 29.706.649 

7. Санација клизишта у Себечевцу  11.820.000 11.820.000 

8. 
Санација клизишта „Здравиње“ на општинском путу 

Здравиње - В. Шиљеговац  
 30.000.000 30.000.000 

9. 
Реконструкција објекта градске топлане и два котла 

на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас  
 42.000.000 42.000.000 

  Буџет Града Крушевца 61.600.000 

  Република Србија 259.526.649 

  Укупно 321.126.649 

   

 

Ц.  ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

(поправка саобраћајне инфраструктуре) 

1. 
Набавка и уградња опреме за мониторинг и контролу саобраћаја на територији 

града Крушевца  
5.000.000 

2. 
Набавка и уградња успоривача саобраћаја и припадајуће саобраћајне 

сигнализације  
2.000.000 

3. 
Израда пројекта за изградњу тротоара и бициклистичких стаза дуж општинских 

путева у циљу повећања безбедности пешака и бициклиста  на овим правцима 
1.000.000 

4. Набавка и уградња промењиве саобраћајне сигнализације на саобраћајном стубу 1.000.000 

  Укупно - буџет Града Крушевца 9.000.000 

   

Д.  УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА   

   

1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                                  

 Текуће поправке и одржавање 39.800.000 

2. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА КРУШЕВЦА 
65.000.000 

3. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ПРЕОСТАЛОГ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

39.000.000 

4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА    

 

Редовно и зимско одржавање и ревитализација улица и путева,  одржавање 

саобраћајне сигнализације и опреме, одржавање пружних прелаза и семафора на 

територији града Крушевца 

274.060.000 

5. УТРОШАК ВОДЕ НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА И ФОНТАНАМА  1.600.000 

6. 
УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
12.000.000 

 Укупно – буџет Града Крушевца   431.460.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

(Буџет Града Крушевца) 

   

   

1. 
Инвестиције пренете из претходне године на реализацију  

у 2020. год. 
16.290.280 

2. А. Припремање грађевинског земљишта 98.514.000 

3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б2+Б3+Б4+Б5) 618.570.192 

 Б1. Саобраћајнице 211.804.522 

 Б2. Инфраструктура (Буџет Града) 169.285.670 

 Б3. Партерно уређење  163.880.000 

 
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и 

уређивања грађевинског земљишта 
12.000.000 

 Б5. Инвестиције из средстава Буџета Града и Републике Србије (Буџет Града) 61.600.000 

4. Ц. Програм унапређења безбедности саобраћаја  9.000.000 

5. Д. Улагања у текуће функције одржавања (Буџет Града) 431.460.000 

 
  

 Буџет Града Крушевца (1+2+3+4+5)  1.173.834.472 

 Република Србија  259.526.649 

 Други  инвеститори   28.740.000 
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ДЕО  2 

улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 

 

 

Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке документације и 

претежно решених имовинских односа, а зависиће од нивоа обезбеђених посебних додатних 

буџетских и других средстава. 

 

 
 

              А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

А1. Планска и пројектна документација  

 

Прибављање пројектне документације 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и израда 

пројектне документације 
5.000.000 

Укупно 5.000.000 

 

Планска документација 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Израда планске и урбанистичко техничке документације 15.000.000 

Укупно 15.000.000 

 

 

             А2. Откуп земљишта 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде  4.000.000 

Укупно 4.000.000 

 

 

              Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

               Б1. Саобраћајнице 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Реконструкција Ломине улице од Улице Видовданске до Улице 

Душанове 
18.000.000 

2. Реконструкција Ул. сликара Миловановића (МЗ Лазарица) 12.000.000 

3. Реконструкција Куњачке улице у Кукљину 5.500.000 

4. Реконструкција Улице 12. пешадијски пук (МЗ Прва) 25.700.000 

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

6. Изградња пута у Суваји (МЗ Мајдево) 14.000.000 

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

(МЗ Ћелије) 
5.600.000 

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

9. Изградња Ул. Коче капетана (МЗ Лазарица) 6.000.000 

10. Реконструкција пута Љубава - Каменаре (МЗ Коњух) 14.640.000 

11. Реконструкција Косовске улице 46.587.122 

Укупно 159.427.122 
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Б2. Инфраструктура 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

                        

1. 

Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до 

реке Пепељуше (МЗ Жабаре) 
5.000.000 

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

3. Реконструкција моста у насељеном месту Сеземче (МЗ Трмчаре) 1.500.000 

4.  
Реконструкција бране у Зебици (израда бетонских преграда против 

бујица на Срндаљској реци)  (МЗ Мала Река) 
3.000.000 

Укупно 13.700.000 

                    

Б3. Партерно уређење  

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња пешачке стазе од Ул. Колубарске битке до Парка Багдала  5.640.000 

2. Уређење слободних површина у зони Улице сликара Миловановића  18.000.000 

Укупно 23.640.000 

 

           
 Б4. Изградња (реконструкција, санација)  улица, путева, мостова;  
       партерно уређење, јавна расвета, други  радови 
 

Опис 
Износ (РСД) 

380.000.000 

Асфалтирање пута у Бовну - засеок Жуте Баре (МЗ Бован)  

Асфалтирање пута Пасјак - Мали Шиљеговац - од центра села у дужини од око 1000м 

Изградња мини - спортског терена у Пасјаку и Бовну (МЗ Бован) 

 

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

(МЗ Багдала и МЗ Расадник) 

 

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

(МЗ Багдала) 

 

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

неименована изнад Мојковачке улице, део Ул. Косовске битке), Изградња улица у 

насељу Багдала 4 (Јанка Гагића, Николе Вилимоновић, Јеремије Живановић, Авалска 

и Милића од Мачве), Изградња приступне саобраћајнице са комплетном 

инфраструктуром од Ул. Косовске битке до цркве (МЗ Багдала) 

Проширење мреже јавне расвете (ул. Јеремије Живановић, Николе Вилимоновић, и 

раскрсници Авалске улице и Ул. Трише Кацлеровића)  

Уређење и каналисање потока иза Ужичке улице (МЗ Багдала) 

 

Завршетак започетих радова са учешћем грађана у улицама:  Момира Петровића  

Наставак асфалтирања улице Трибалске  

Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос: Буковачка, Ивана 

Лукомског, Радета Павловића  

Асфалтирање неасфалтираног дела улице Василија Миловановића до улице Саве 

Милошевића  

Асфалтирање неасфалтираног дела улице Краља Уроша  

Уређење и чишћење Кошијског потока  

Асфалтирање Ул. Шандора Петефија (Ул. Бранка Жарковића) 

(МЗ Бивоље) 

 

Уређење школског игралишта 

Уређење аутобуских стајалишта (МЗ Беласица) 
 

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

Асфалтирање сеоских путева у Великим Купцима у дужини од 2500 метара (сеоски 

путеви Мијатовицки, Минићки и Засеок Џевери) 
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Асфалтирање сеоских путева у Гркљанима, Аксентијевићи, Судимци, пут према 

сеоском гробљу у дужини од 200 метара и Вучићки пут 

Израда пројектне документације за асф.пута бр.2581 КО Штитаре у дужини од 550 

метара и асфалтирање, асфалтирање сеоског пута од Дома према Малим Гркљанима и 

пут од регионалног до улаза у црквено двориште до цркве Св.Тројица у Штитарима 

Асфалтирање сеоских путева у Малим Купцима, Грбак и од регионалног пута према 

засеоку Жаревци у Малим Купцима 

Асфалтирање раскрсница у Себечевцу - пут који води према цркви и гробљу и пут 

према Доњем Ступњу 

Асфалтирање општинског пута Себечевац-Дољане у дужини од 380 метара (деоница 

пута која је остала неасфалтирана због појаве клизишта од пре неколико година) 

Уређење центра села у Себечевцу 

(МЗ Велики Купци) 

Изградња и поправка саобраћајница средствима из буџета: кружни пут од ЕПС-а до 

воденице, пут за Страну, пут за Бојинце, изграда  путева са учешћем грађана, пут за 

Ровину, пут до куће Минић Славољуба, пут за Доње Весиће,  пут до куће Бељић 

Милисава, пут до куће Панић Мирослава, пут поред амбуланте  

Мост на Рибарској реци у улици код амбуланте  (МЗ Велики Шиљеговац) 

 

Реконструкција Улице Колубарске битке  

Израда пешачке стазе од Улице Милутина Миланковића до трим стазе на Багдали  

Изградња улице на Костурници од Улице Ћирила и Методије (Луке Ивановића) до 

сале за физичко васпитање  ОШ „Драгомир Марковић“ 

Уређење платоа испред Дома синдиката  (МЗ Веселин Николић) 

 

Израда и постављање саобраћајне сигнализације у зони школе у Јабланици са израдом 

аутобуског стајалишта и тротоара за ђаке  

Ревитализација пута Наупаре - Витановац - Јабланица - Шогољ у дужини од 5,5 км  

Ограђивање терена и замена рефлектора на терену за мале спортове у Јабланици          

(МЗ Витановац) 

 

Реконструкција моста у Буцима (код домаћинства Саше Петровића) 

Улична расвета од насеља Кисела вода до Буковице (МЗ Велика Ломница)  
 

ГАРИ 

Изградња дела Ул. 21.новембар у дужини од 350 м (МЗ Гари) 

Изградња Уице Кнеза Лазара у дужини од 1200 метара 

Изградња дела Ломине улице у дужини од 100 м 

Изградња дела Слатинске улице у дужини од 100 м 

Заштитна ограда поред игралишта за децу и омладину у центру насељеног места до 

локалног пута у дужини од 70 м 

ЦЕРОВА 

Асфалтирање локалног пута Церова - Александровачки пут у дужини од 1200 метара 

Реконструкција дотрајалог асфалтног локалног пута од краја Гари до школе у Церови 

Асфалтирање пута Церова-Мешево у дужини од 1600 м 

Асфалтирање игралишта за мале спортове у центру села 

Реконструкција дотрајалог асфалтног (локалног) пута од краја Гари до школе у 

Церови 

Асвалтирање игралишта за мале спортове 

(МЗ Гари) 

 

Изградња канализационе мреже (МЗ Гаглово) 

Асфалтирање локалних путева у Гаглову и Малом Шиљеговцу уз учешће грађана 

Санација преосталог оштећеног дела асфалтног пута кроз Мали Шиљеговац 

Ограђивање и уређење школских дворишта у Гаглову и Малом Шиљеговцу                  

(МЗ Гаглово) 

 

Асфалтирање Улице Деспота Стефана у дужини од 300 метара (МЗ Глободер) 
Асфалтирање Улице у Липовици у дужини од 120 метара 
Асфалтирање Улице Вука Караџића  у дужини од 500 метара од кружног пута до куће 
Јовановић Негована 
Асфалтирање Улице Вељка Миљковића од Ул. Милоша Обилића (место зв. Саири у 
дужини око 230 м) 
Изградња летње позорнице код цркве у Глободеру 
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Асфалтирање платоа испред дома културе, амбуланте и апотеке  
Изградња расвете на спортском терену код цркве и код школе (МЗ Глободер) 
Асфалтирање пута Вукојевићи у Г.Степошу у дужини од 100 метара (МЗ Горњи 
Степош) 
Асфалтирање пута до сеоског гробља и цркве у Г.Степошу у дужини од 900 метара 
Асфалтирање пута Доња Мала у селу Шавране у дужини од 800 м 
Постављање мобилијара за децу и теретане на отвореном у дворишту основне школе 
у Г.Степошу (МЗ Горњи Степош) 

 

Асфалтирање општинског пута Дворане-Ловци-Кобиље кроз село Ловци у дужини 
од 1850 метара уз учешће мештана 
Асфалтирање пута до сеоског гробља у Дворану, дужине 800 метара 
Асфалтирање пута у селу Пољаци до цркве Св. Оци у дужини од 900 метара 
Асфалтирање пута у Дворану дужине 750 метара уз учешће мештана 
(МЗ Дворане) 

 

МЗ Дедина - Асфалтирање следећих улица: Дунавска уз учешће грађана од 30% 

Учитељска улица уз учешће грађана од 30%, Ђакове Буне и улица Ранка Тајсића 

Улична расвета у Ул.Дунавској 

Наставак изградње канализационе мреже, замена водоводне мреже  

Проширење гробља у Дедини 

Одвод атмосферске воде поред фабрике Хенкел испод пута М5 код бензинске пумпе 

према потоку Дединац  

Изградња нове мреже уличне расвете у улицама: Ђакове Буне, Војводе Дејана, 

Дунавској 

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

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

(МЗ Дедина) 

 

Уређење Ул. Љубе Давидовића са паркинг простором (МЗ Деспот Стефан Лазаревић) 

Израда тротоара у Балканској улици од касарне до Чупићеве улице 

Израда платоа испред Душанове бр.50 

Израда паркинг простора у оквиру Босанске, Шуматовачке, Таковске и Душанове 

улице 

Изградња паркинг простора иза биоскопа Европа до Чупићеве 

Уређење простора на адреси Трг фонтана бр. 35 

Уређење простора у Видовданској улици иза зграде „Парњача“ и уређење мини парка 

Уређење Ул.Микице Тодоровића (нов назив Др.Косте Петровића) и спајање са 

пролазом поред ЈКП Водовод - излазак на Душанову улицу 

Уређење простора у Чупићевој ул. преко пута „Симпове“ зграде  

Модернизација улица Далматинске, Жупске и Призренске улице 

Израда јавног тоалета у Пионирском парку (МЗ Деспот Стефан Лазаревић) 

 

 

Наставак радова на откупу парцеле и проширење гробља у Доњем Степошу и уређење 

дела новог гробља у Липовцу (МЗ Доњи Степош) 

Асфалтирање главне сеоске Улице Новака Новака у старом делу насеља Липовац у 

дужини од 650 метара 

Асфалтирање Улице Хероја Милана Тепића у новом делу насеља Липовац у дужини 

од 400 метара 

Асфалтирање Улице Милијана Тошковића у старом делу насеља Липовац у дужини 

од око 400 метара 

Изградња тротоара поред регионалог пута кроз насељено место Липовац и Доњи 

Степош 

Изградња канализационе мреже у Доњем Степошу 

Проширење мреже уличне расвете у оба насељена места 

Регулација водотока потока Одајац у горњем делу слива 

Изградња јаза и чишћење ваде за потребе наводњавања у Доњем Степошу и Липовцу 

(МЗ Доњи Степош) 
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Пресвлачење асфалтом Липљанске улице, као и асфалтирање дела Липљанске улице 

од броја 29 према Багдали у дужини од 150 м (део улице који никада није био 

асфалтиран) 

Асфалтирање дела улице Милутина Бојића од броја 7 до броја 9 (100 м) 

Пресвлачење асфалтом Гарске улице  

Асфалтирање Поп Лукине улице у дужини од 300 м (део улице који никада није био 

асфалтиран) 

Асфалтирање Пакашничке улице 

Наставак каналисања Гарског потока кроз Пакашницу (МЗ Доња Пакашница) 

 

ЂУНИС Асфалтирање улице од куће Милошевић Љубише до куће Стојадиновић 

Зорана (око 200м) 

Асфалтирање улице од куће Милошевић Марка до Димитријевић Дејана (око 200м) 

Изградња тротоара поред регионалног пута 

ЈОШЈЕ Асфалтирање пута према цркви Васкрсење Господње (око 300м) 

Асфалтирање пута од места званог Баталница до куће Миленковић Борислава (700м) 

Асфалтирање пута поред куће Антић Томислава (око 100м) 

Асфалтирање улице од главног пута до куће Јовановић Милосава (око 100м) 

Асфалтирање пута од Дома културе до куће Величковић Мирољуба (око 150м)  

(МЗ Ђунис) 

 

Асфалтирање путног правца у дужини 800м (МЗ Здравиње)  

Асфалтирање пута Чолићи у Жабару (300м) и Симићи у Треботину (430м)  

(МЗ Жабаре) 

Уређење пута Треботин - Мачковац (МЗ Жабаре) 

 

ЈАСИКА 

Асфалтирање пет улица 

Изградња недовршеног дела тротоара према школи „Станислав Бинички“ 

Уређење игралишта за мале спортове иза Дома културе 

ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА 

Асфалтирање две улице  

Регулисање дела Пешинског потока (пролази преко фудбалског игралишта) 

СРЊЕ 

Израда секундарне канализационе мреже 

Асфалтирање улица: Радисава Спасића 300м, Душана Ристића 280м (наставак), 9.мај 

220м, 14.октобар 180м, део Првомајске 160м, пут до сеоског гробља 

ГАВЕЗ 

Уређење улице према кући Илића са постављањем уличне расвете   (МЗ Јасика) 

 

Асфалтирање путног правца Вељковићи - 300м   

Асфалтирање путног правца Гајићи  у Каонику - 600м    

Асфалтирање путног правца „Дабицки сокак“ - 400м 

Асфалтирање путног правца „Микрон“ - 150м  (МЗ Каоник) 

 

Асфалтирање Ул. Браће Мусић (МЗ Капиџија) 

Изградња тротоара у Капиџијској улици  

Изградња моста у Ул. Петра Добровића  

Асфалтирање Улице Петра Ичка  

Реконструкција моста у Ул. Петра Ичка 

Асфалтирање Улица Петра Прерадовића и Цинцар Јанкове 

Асфалтирање Ул. Љубе Илића  

Асфалтирање Ул. Народни фронт (МЗ Капиџија) 

 

ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ 

Санација два моста у потезу Влашићи и Савићи 

Изградња терена за мале спортове у школском дворишту 

Асфалтирање путева у насељеном месту     

КОБИЉЕ 

Изградња моста преко реке Кобиљке - потез Росуље 

Асфалтирање пута Кобиље - Станци 

Асфалтирање путева по насељеном месту 

СТАНЦИ 
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Асфалтирање  пута Станци - Сушица 

Изградња терена за мале спортове у школском дворишту 

Асфалтирање пута Станци - Ловци - Здравиње (заселак Коса Ловци)                  

(МЗ Кобиље) 

КОЊУХ 

Асфалтирање деонице пута у засеоку Чолићи (400м) 

Реконструкција пута деоница центар Коњуха кроз „Нешицки крај“ (700м) 

Реконструкција пута у засеоку Бабићи (200м) 

Уређење центра насељеног места 

Асфалтирање пута Коњух-Брајковац (350м) 

БРАЈКОВАЦ 

Асфалтирање пута у засеоку Здравковићи (500м) 

Асфалтирање пута према цркви (300м) 

Асвфалтирање пута у засеоку Јоксићи (400м) 

КАМЕНАРЕ 

Асфалтирање пута  Каменаре - Парцане (2200м) 

Асфалтирање три улице уз учешће грађана  (1200м) 

КОМОРАНЕ 

Асфалтирање пута Коморане - Лазаревац 

Спортско игралиште 

ЉУБАВА 

Асфалтирање  (пресвлачење асфалтом) од центра Љубаве са улазом у школско 

двориште (МЗ Коњух) 

 

Наставак реконструкције путног правца Срње - Крвавица (МЗ Крвавица) 

Постављање електричних сигнализатора на локалном путу Срње - Крвавица –

Шашиловац - Каменаре, испред ОШ у Крвавици и Шашиловцу 

Асфалтирање ул. у засеоку Богдановићи  

Асфалтирање ул. у засеоку Тркуље (МЗ Крвавица) 

 

Израдња моста на Западној Морави 

Изградња етно села код скеле у Кукљину 

Асфалтирање улица: Таковске, Душана Ристића, Драгомира Томића и Моравске              

(МЗ Кукљин) 

 

Асфалтирање улице Браће Рајт (стари назив Радоја Крстића),  

Асфалтирање ул. Краља Петра Првог, преостали део од 1095 метара  

Изградња тротоара у Ул. Петра Добрњца (стари назив Моравска)  

Изградња Ул. Ивана крилова (стари назив Драгослава Лазаревића - Зрике) и предзадње 

споредне улице са леве стране у Ул.Петра Добрњца (уз учешће грађана) 

Изградња улица у другом приоритету: Јефимијина, Филипа Вишњића, Ивана 

Кирилова, Градачка, Косовке девојке, Самодрешка, Доктора Ерића, Добрија 

Димитријевића, Леополда Аржишника, Вељка Петровића, Краља Драгутина, 

Мачковачке, Глободерске, Пепељевачке, предзадња споредна улица лево из Моравске 

улице, изградња тротоара у Ул. Краља Милутина и Михајла Јевтића са парне стране 

Уређење зелених површина   

Реконструкција уличне расвете 

Предлог за измену Плана детаљне регулације за насеље „Баре“ (МЗ Лазарица) 

 

Пресвлачење асфалтом пута Лазаревац - Коњух - 4,5км 

Асфалтирање дела пута према Коморану (МЗ Лазаревац) 
 

Реконструкција пута у Мачковцу од продавнице до засеока  Миловановићи 

Асфалтирање пута од цркве у Мачковцу до насељеног места Кошеви 

Асфалтирање пута од Мачковца према Глободеру поред куће Миљковића 

Изградња расвете у засеоку Миљковићи и постављање расвете на спортском терену 

код основне школе (МЗ Мачковац) 

 

Асфалтирање Улице Љубисава Марића Бисе до цркве „Св. Илија“ - 800м са 

рехабилитацијом постојећег асфалтног дела  

Рехабилитација Ул. Молерове  

Проширење мреже јавне расвете у Ул. Ражањској и Савској од броја 194-196/1  

(МЗ Макрешане) 

 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              25 
 

 

Изградња пешачке стазе поред регионалног пута кроз  Мајдево и изградња 

аутобуског стајалишта 

Асфалтирање пута *Насеље*  

(МЗ Мајдево) 

 

Асфалтирање пута Мала Река - Рлица (МЗ Мала Река) 

Израда бране у Великим Крушинцима 
 

Изградња атмосферске канализације, реконструкција водоводне мреже и асфалтирање  

Расинске улице са тротоаром (од раскрснице са Рашком улицом до раскрснице  улица 

Расинска и Милунке Савић) у дужини од 500 метара  

Реконструкција водоводне мреже и замена цеви у делу Улице Рашке од раскрснице са 

Улицом Расинском  до раскрснице са Ул. Гаврила Принципа у дужини од 200 метара  

Укључење фекалне канализације из Ул. Ђунишке која се улива у Расину у главни 

колектор у Ул. Расинској  

Асфалтирање Улица за које су грађани плаћали самодопринос од 5% у трајању од 5 

година: Ул. Станоја Станојевића дужине око 450 метара,  Ул. Мендељејеве у дужини 

од 200 метара, Дунавске улице у дужини од 300 метара  

Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос од 5% у трајању од 10 

година: Дворанске улице, Ул. Бранислава Л. Лазаревића у дужини од 120 метара, Ул. 

Владимира Дурковића дужине око 150 метара (грађани плаћали самодопринос од 5% 

у трајању од 10 година), дела Ул. Роберта Коха од раскрснице са Ул. Рибарском према 

Расини - стари назив Мије  Расинца у дужини од око 100 метара 

Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос од  7% у трајању од 7 

година: део Ул. Роберта Коха до Ул. Милунке Савић у дужини око 100 метара, Ул. 

Малоречка дужине око 100 метара - 3 споредне улице који излазе на  Ул. Мартовских 

жртава укупне дужине око 120 метара  

Асфалтирање улица уз учешће грађана 30%: Абердареве у дужини око 100 метара, 

Мојсињске дужине око 150 метара, Доктора Николајевића дужине око 150 метара, 

Наупарске улице у дужини око 100 метара, Ул. Солунских бораца дужине око 100 

метара (МЗ Мало Головоде) 

 

Асфалтирање путних праваца у  Мешеву и Дољану   

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

Изградња улица у МЗ Мудраковац: Велућке, Сретена Стојановића -150м, Раке 

Љутовца - 200м, Коњушке - 200м, Надежде Петровић - наставак 150м, Плочничке, 

Расинска - део  од Ђорђа Ћурчије до Сретена Стојановића - 200м, Вишеградске - 200м, 

Зорана Пилота - десни део 80м, Врњачка - 350м, Поп Љубина - 300м, споредне улице 

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

- 200м 

Изградња дечјег игралишта код “Богомољишта” на углу Ул. Незнаног јунака  

Решавање одвођења атмосферских вода у Ул. старца Вујадина уз учешће грађана  

(МЗ Мудраковац) 

 

Асфалтирање улица у Модрици, 4000м   

Уређење простора око Дома културе у Модрици (МЗ Модрица) 
 

Асфалтирање Ул. Петра Јокића (пут према цркви), Ул.Краља Радослава, Ул.Милана 

Коњевића, Ул.Симе Милутиновића Сарајлије 

Изградња спортских терена за одбојку, кошарку и мали фудбал са осветљењем истих; 

Проширење мреже уличне расвете; Изградња канализационе мреже у Улици Симе 

Милутиновића Сарајлије и Едисонове улице 

Асфалтирање Кнеза Иве, Коперникова са учешћем грађана 

Каналисање реке Кобиљке и каналисање канала за атмосферску воду;  

Асфалтирање Улица Старца Исаије, Љубомира Ненадовића,  

Васе Чарапића, Првомајске, Милоша Поцерца, наставак асфалтирања Норвешке 

улице, Шопенове улице, Малог Радојице, Едисонове улице  

Изградња моста на реци Кобиљки код ограде Трајал Корпорације        

(МЗ Паруновац) 

 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Вратару - 250м (МЗ Падеж) 

Изградња резервоара за воду у насељеном месту Глобаре 
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Изградња асфалтног пута кроз насељено место  Глобаре  у дужини од 750 метара 

који води према цркви и гробљу 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Падежу  

Асфалтирање пута до школе у насељеном месту Глобаре  - 250м (МЗ Падеж) 

Асфалтирање улица у Пепељевцу: део Врањанске улице, Милорада Симића, део 

Шумадијске улице 

Реконструција моста у Лукавцу у засеоку Милановићи 

Наставак асфалтирања пута до цркве у Вучаку (МЗ Пепељевац) 

 

Реконструкција улица и тротоара у улицама Петра Кочића, Варшавска, Војвођанска, 

Ранкеова (стари назив Хранислава Ђуровића и Дике Глигоријевић) 

Уређење зелене површине и постављање мобилијара поред спортског терена за мале 

спортове у Ул. Петра Кочића преко пута зграда 53 и 57 

Асфалтирање прилаза зградама у Ул. Душановој испред зграде 124, 126, 128 и 130, 

уређење паркинг простора испред зграде 124 и 128 и уређење зелене површине и 

поплочавање код поменутих зграда 

Асфалтирање продужетка Варшавске улице преко Војвођанске у дужини од 100 

метара 

Поплочавање простора испред зграде МЗ у површини од 400 м2 у Ул. Душановој и 

Роденовој (уз учешће МЗ) 

Постављање новог мобилијара за децу у парку у Ул. Јосифа Панчића Санација прилаза 

згради и улаза у саму зграду  Кула 6 у Ул. Булевар Николе Пашића 

(МЗ Прва) 

 

Асфалтирање прилаза и простора око гаража у Расаднику 1 - у стамбеном насељу 

Расадник 1 и из Ул. Чеховљеве поред стамбене зграде К-5  

Уређење пешачке стазе у насељу Расадник 2 - од низа гаража иза објекта топлане, иза 

стамбене зграде 1 и 3 и улици Алексе Шантића до раскрснице Ул. Слатинске и Алексе 

Шантића  (МЗ Расадник) 

Уређење пешачке стазе од стамбеног насеља Расадник 2 до меморијалног комплекса 

Слободиште 

Асфалтирање улице а реконструкцијом водоводне и канализационе мреже у дужини 

од 70 м на почетку улице Ђакона Авакума  (стари назив Бране Јанковић) 

Изградња кружног тока на раскрсници улица Косовске, Достојевског и Лава Толстоја  

(МЗ Расадник) 

 

Асфалтирање терена за мале спортове у Гревцима 

Реконструкција моста на Рибарској реци у улици код Дома културе и код цркве 

Св.Тројица 

Санација путног правца 5281 КО Рибаре и изградња приступа тој саобраћајници 

Изградња саобраћајнице Мало Крушинце-Велико Крушинце (МЗ Рибаре) 

 

Санација ограде моста у горњем делу Сушице - засеок Бучина (МЗ Сушица)  

Асфалтирање сеоског пута од домаћинстава Милошевић, Јовановић, Ђурић, Гашић до 

школе у дужини од око 1 км 

Асфалтирање сеоског пута у потезу званом Бубан у дужини од 100 м 

Асфалтирање пута Текије - Дедина  

Ограђивање школског дворишта и изградња спортског терена у школском дворишту 

Уређење простора око Споменика палим борцима који се налази испред Дома културе 

у Текијама 

Постављање мобилијара у школском дворишту (МЗ Текије) 

 

Реконструкција мостова у насељеним местима Сеземче и Слатина (МЗ Трмчаре) 

Асфалтирање локалних путева уз учешће грађана (МЗ Трмчаре) 
 

Асфалтирање путева: Набрђе - Туфегџићи - Школа до асфалтираног дела, Блато - 

Јолићи, Набрђе - Живковићи, Судимци до асфалтираног дела, Велики мост - до куће 

Ђурић Будимира 

Реконструкција базена за пијаћу воду и делимична реконструкција водоводне линије 

од школе до засеока Судимци (МЗ Ћелије) 

 

Изградња ул. Божидара Станковића (Звечанска) са попречним улицама у дужини од 

500 метара 

Изградња Приштинске улице у дужини 450 м 
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Изградња Ул. Исидоре Секулић у дужини од 250 м 

Изградња Чајкине улице у дужини од 160 м 

Изградња Ул. Наде Павловић (Јанка Катића) у дужини од 140 м 

Изградња Улице Милена Петровића у дужини од 140 м 

Изградња попречних улица из Ул. Комесара Вулета у дужини од 200 м 

Реконструкција тротоара у Ул. Драгомира Љубисављевића, Милетине Буне и 

изградња тротоара у Ул. Весник мира (МЗ Уједињене нације) 

Реконструкција Багдалске улице (МЗ Цар Лазар) 

Уређење Кошијског потока између Улица мајке Југовића и Немањине улице 

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

Реконструкција Улице Рличке, Домантијеве, Гетеове, Балзакове и Бајронове  и дела 

Улице  војводе Путника испред броја 61а,б,ц,д,е (слепа улица)   (МЗ Цар Лазар) 

 

Асфалтирање Магличке улице 

Асфалтирање паркинга у Ул. Василија Великог (између бројева 1 и 3 и бројева 5 и 7) 

и завршетак асфалтирања наведене улице до зграде у Ул. Југ Богдановој 52 

Асфалтирање дела Ул. Стевана Синђелића од бр.5 до зграде у Ул. Југ Богдановој 2,4 и 6 

Завршетак асфалтирања Улице Копаоничких жртава 

Завршетак реконструкције степеништа у Бријановој улици која води према аутобуској 

станици (МЗ Центар) 

 

Асфалтирање Ул. Омладинске - 400м  

Асфалтирање Ул. Поп Маринка у Читлуку - 400м  

Асфалтирање „сокака Коцићи“ у Кошевима - 160м (МЗ Читлук) 

Асфалтирање Ул. Властимира Ђузе Стојиљковића засеока „Бургићи“ у Кошевима - 

800м (МЗ Читлук)                 

Асфалтирање пута до гробља на Беговом Брду - 450м  

Пресвлачење асфалта у Ул. 29. новембра - 1500м  

Пресвлачење асфалта у Алексиначкој улици - 600м (МЗ Читлук) 

 

Асфалтирање улица у дужини од 2км  

Асфалтирање пута према скели - 500м  

Почетак изградње канализационе мреже  

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

 

Укупно 380.000.000 

 

 
 

 

Рекапитулација (део 2) 
 

А. Припремање грађевинског земљишта 24.000.000 

Б. Опремање грађевинског земљишта 576.767.122 

Б1. Саобраћајнице 159.427.122 

Б2. Инфраструктура 13.700.000 

Б3. Партерно уређење  23.640.000 

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

партерно уређење, јавна расвета, други  радови 
380.000.000 

Укупно (А+Б)  600.767.122 
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ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ 

 

 

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
 

  

            А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

А1. Пројектна документација, геодетске услуге и др.  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења и пречишћавања отпадних 

вода 
500.000 

2.  
Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање 

МЗ Рибаре (буџет Града) 
1.400.000 

3. 
Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање 

МЗ Шиљеговац (буџет Града) 
1.100.000 

4. Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика 600.000 

5. Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре 3.800.000 

6. 
Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место 

Макрешане 
1.200.000 

7. Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем Пепељевац 1.200.000 

8. 
Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи 

Степош 
600.000 

9. 
Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи 

Степош, Шавране, Шогољ, В. Купци, Штитаре 
3.000.000 

10. 
Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: 

Наупаре, Витановац и Јабланица 
1.800.000 

11. 
Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља:  

Велика Ломница, Буци и Буковица 
1.800.000 

12. Израда анализе постојећег стања канализационе мреже 400.000 

 Укупно    17.400.000 

 

 

 

 

  

          А2. Откуп земљишта 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Решавање имовинско - правних односа  1.000.000 

 Укупно    1.000.000 

                              

             

Б.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Извођење радова на групи колектора за прикупљање отпадних вода ЛОТ3 110.000.000 

2. Израда техничке документације и извођење радова ППОВ 55.000.000 

3. Изградња магистралног цевовода „Дворане-Здравиње“ 64.400.000 

4. Изградња резервоара Коњух 18.600.000 
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5. Изградња црпне станице Љубава 6.960.000 

6. Изградња резервоара Глобаре 14.400.000 

7. Изградња хидрофора Глобаре 2.880.000 

8. Изградња црпне станице Глобаре  6.960.000 

9. Изградња резервоара Ломница - друга фаза 5.460.000 

10. Изградња црпне станице Ломница - друга фаза 2.660.000 

11. Изградња резервоара Буци - друга фаза 4.800.000 

12. Изградња црпне станице Буци - друга фаза 2.400.000 

13.  Реконструкција водоводне линије у Ул. Острва Вида 7.200.000 

14. Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље) 5.640.000 

15. Изградња водоводне линије у Ул. Ратка Пешића (Бранка Миљковића) 8.040.000 

16. Изградња водоводне линије у Ул. Саве Милошевића 18.000.000 

17. Изградња водоводне линије у Ул. Моравска - Читлук   12.360.000 

18. Изградња водоводне линије - Ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук    10.200.000 

19. Изградња водоводне линије - Ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук    9.240.000 

20. Изградња водоводне линије - Ул. Стевана Тодоровића  - Читлук    12.600.000 

21. Изградња водоводне линије - Ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук  10.800.000 

22. Изградња система за даљински надзор и управљање 40.800.000 

23. Изградња система водоснабдевања “Набрђе” 40.800.000 

24.  Изградња водоводне линије у Ул. сликара Миловановића 4.200.000 

25. Изградња водоводне линије у ул Војвођанској. 6.000.000 

26. Изградња водоводне линије “Буци-Јастребац” 9.380.000 

27. Изградња фекалне канализације у Ул. Поп Љубиној 13.100.000 

28.  Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза 1.000.000 

29. 
Изградња привремене саобраћајнице до ППОВ са трошковима прибављања 

дозволе  
6.600.000 

30. Изградња водоводног система за аеродром "Росуље" 5.000.000 

31. 
Изградња водоводних мрежа насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, 

Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре, Гркљане 
5.000.000 

32. Изградња канализационе линије у Балканској улици  600.000 

33. 
Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места 

у МЗ Рибаре и МЗ Велики Шиљеговац  
5.000.000 

34. Изградња фекалне канализације у насељу Трмчаре - Дрење 17.000.000 

 

Укупно   

 

543.080.000 

 

               

            III  ОСТАЛО 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Технички надзор на изградњи фекалне канализације  ЛОТ 3 1.000.000 

2. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1 300.000 

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

4. 
Услуга консултанског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање 

отпадних вода у пробном раду 
500.000 

5.  
Технички преглед изведених радова на ППОВ и трошкови прибављања 

употребне дозволе (буџет Града) 
2.500.000 

6. Технички преглед изграђеног водоводног система за МЗ Велики Шиљеговац 600.000 

 Укупно 6.400.000 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КРУШЕВАЦ" 

 

Р.бр. О п и с 
Износ 

 (РСД) 

1. 
Израда техничке документације за уређење гробне парцеле XXIX на Новом 

гробљу и уређење дела исте 
600.000 

2. Уређење саобраћајница до унутрашњег дела депоније Срње 3.000.000 

3. Уређење гробне парцеле на Старом гробљу 1.200.000 

 Укупно 4.800.000 

 

 

 

 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ“ ЈП 

 

Паркирање 

     О п и с 
Износ 

(РСД) 

Монтажа монтажно-демонтажне конструкције „Фаст парк“ (спратности П+1) и 

опремање гараже дониране Граду Крушевцу 
15.000.000 

Укупно 15.000.000            

 

 

 

 

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 

 

О п и с 
Износ  

(РСД) 

Изградња топловода за повезивање топлане и будуће енергане на био-масу 

 

90.500.000 

 

Ремонт котлa у котларници Прњавор 4.500.000 

Грађевински радови на реконструкцији магистралних дистрибутивних вреловода  7.000.000 

Укупно 102.000.000 

 

 

 Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 

   

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

 I Број: 418-1/19                     ПРЕДСЕДНИК 

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

_____________ 
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910 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 98/13-УС,   
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 2. став 2. Одлуке о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18) и члана 22. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Овим Програмом отуђења грађевинског земљишта 

у јавној својини града Крушевца за 2020.годину (у 
даљем тексту: Програм) обухваћене су парцеле које су 
предвиђене за отуђење у току 2020. године 
(припремљене или у припреми) као и начин отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта. 

Програм се заснива на решењима и условима 
садржаним у законима, подзаконским актимаи одлукама 
Града Крушевца којима се уређују односи у области 
земљишне политике и грађења. Отуђење грађевинског 
земљишта у јавној својини града Кру-шевца ради 
изградње спроводи се јавним надметањем или 
прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 
условима, у складу са Законом и Одлукама града 
Крушевца којима је регулисана материја грађевинског 
земљишта. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини не може се 
отуђити ако није донет плански документ на основу кога 
се издају локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола, с тим да се постојеће и планиране површине 
јавне намене не могу отуђити из јавне својине.  

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује 
из јавне својине, полазећи од тржишне вредности 
непокретности, коју је проценила пореска управа у 
поступку јавног надметања односно прикупљања 
понуда јавним огласом, ако законом није друкчије 
одређено.  

 
 

За отуђење у 2020.години припремљене су следеће грађевинске парцеле: 

 

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Број 

парцеле 

Лист 

непокретности 

Катастарска 

општина 

Површина 

m2 
Плански документ 

6118 9484 Крушевац 1.552 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

6119 9484 Крушевац 648 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

2635/110 9484 Крушевац 618 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

2635/111 9484 Крушевац 627 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

2635/112 9484 Крушевац 616 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

2635/113 9484 Крушевац 639 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

2635/114 9484 Крушевац 624 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

5301/11 9370 Крушевац 277 ПГР Исток 1 

5301/12 9370 Крушевац 331 ПГР Исток 1 

2577/1 8313 Крушевац 15.154 ПГР“Југ“ и Измене ПГР-а „Југ“ 

2378/8 8313 Крушевац 2.774 ПГР Север 

5871/1 9370 Крушевац 406 ПГР Исток 1 

5871/4 9370 Крушевац 547 ПГР Исток 1 

5871/5 9370 Крушевац 376 ПГР Исток 1 

5866/24 9615 Крушевац 346 ПГР Исток 1 

5379/17 10069 Крушевац 18 ПГР Исток 1 
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СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

Број 

парцеле 

 

Лист 

непокретности 

 

Катастарска 

општина 

 

 

Површина 

m2 
Плански документ 

5301/8 9370 Крушевац 294 ПГР Исток 1 

5301/9 9370 Крушевац 255 ПГР Исток 1 

2635/101 9484 Крушевац 1.508 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 

2635/108 9484 Крушевац 3.963 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 

делу подблока А2 
 
 
Отуђење наведених парцела спроводи се у складу са 

Законом и Одлуком о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта града Крушевца у поступку 

јавног надметања или прикупљања понуда јавним 

огласом. Текстом јавног огласа ближе ће се дефинисати 

поступак и начин отуђења, као и сви параметри за 

изградњу објеката на наведеним парцелама у складу са 

важећим планским актом. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити и непосредном погодбом у случајевима и у 

поступку који је уређен Законом и Одлуком о отуђењу и 

давању у закуп грађевинског земљишта Града 

Крушевца. Парцеле које представљају предмет отуђења 

непосредном погодбом, немогуће је унапред предвидети 

Програмом, а динамика поступка отуђења зависи од 

сваког конкретног случаја. 

Отуђење других парцела-грађевинског земљишта у 

јавној својини града Крушевца које нису обухваћене 

овим Програмом, могуће је спровести уколико су 

испуњени сви услови предвиђени законом и важећом 

планском документацијом, уколико је њихово отуђење 

од интереса за Град Крушевац и уколико не утиче на 

реализацију овог Програма. 

 

Овај Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 463-222/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

911 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), члана 11, 
12, 31. и 61. Одлуке о уређењу града ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 5/17 - Пречишћен текст, 8/18 и 
14/18) и члана 22. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
ПЛАН РАЗМЕШТАЈА 

 
МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ 

ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА 

 
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Највећи број мањих монтажних објеката постављен 

је у периоду до 2000-те године стихијски, без посебне 
организације и плана, на начине које су условљавале 
месне прилике и на основу исказаних потреба тадашњих 
друштвених предузећа. 

Међусобно искључиви по карактеру, форми и 
материјализацији, узроковали су визуелну дисхармо-нију, 
деградирајући општу слику града. Први план размештаја 
рекламних паноа – билборда изарађен је 2000. године, када 
се отпочело са планским и програмским постављањем 
истих. Након тога, на основу важећих прописа, донети су 
одговарајући планови који су, претежно, били базирани на 
прихватању затеченог стања, а у суштинском смислу није 
дошло до значајнијих промена. У периоду од 2008-2019, а 
након доношења и спровођења Планова за размештај 
мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја 
на јавним површинама, дошло је до позитивних промена у 
погледу организовања, позиционирања, типизације и 
перманентног праћења кроз коришћење истих. Они 
претходни, у смислу функције, ликовности, дизајна и 
коришћеног материјала, карактеристичних за тај период, 
дефинитивно превазиђени, перманентно се замењују 
новим, осавремењеним и у визуелном смислу 
прихватљивим физичким структурама, које ће одговорити 
већини потреба времена у коме егзистирају. 
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Поред тога, следећи одредбе Одлуке о уређењу 
града, намеће се и формална обавеза за израдом овог 
Плана, самим тим и могућност за осмишљену и 
свеобухватну интервенцију у овој области, са циљем 
стварања новог визуелног концепта и увођења урбаног 
реда, што све треба да доведе до унапређења експло-
атације истих и постизања општег, квалитетнијег 
ликовног израза града. Ступањем на снагу овог Плана, 
низом осмишљених активности, као што су избор 
оптималних решења за конструкцију и изглед 
одговарајућих монтажних објеката довешће до 
дисциплине и униформности амбијената групација на 
којима се постављају и подићи ниво општег утиска о 
целовитој слици града. 

 
2. ТИПОЛОГИЈА 
 
Планом размештаја, мањих монтажниих објеката на 

јавним површинама утврђују се врста, локације, вели-
чина и делатност за њихово привремено постављање. 

 
У мање монтажне објекте спадају: киосци, монтажни 

занатско услужни објекти, покретне тезге, расхладни 
уређаји, апарати за топле напитке, типски апарати и 
покретни апарати за игру и забаву, у друге објекте спадају 
рекламни панои,  рекламне табле и лед билборди.  

 
Мањи монтажни објекти могу бити статични или 

покретни, што значи да се уклањају након истека радног 
времена. Статични објекти су киосци, занатско услужни 
објекти, рекламни панои и лед билборди, а покретни: 

типски апарати и покретни апарати за игру и забаву. 
Тезге могу бити статичне и покретне. 

 
За постављање мањих монтажних објеката на 

јавним површинама утврђене су две зоне и то: 
 
ЗОНА 1 – простор оивичен улицама: Газиместански 

трг, Миличина до Југовићеве, Трг деспота Стефана од 
Немањине улице, Обилићевом до Трга костурнице, 
Поручника Божидара до Видовданске, Видовданском до 
Душанове, Душановом и Југ Богдановом до Гази-
местанског трга укључујући и наведене граничне улице. 

 
ЗОНА 2 – обухвата јавне површине које нису 

обухваћене ЗОНОМ 1. 
 
3. ПЛАН РАЗМЕШТАЈА СА УРБАНИСТИЧКО- 

-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 
 
 3.1. КИОСЦИ 
 
Киоск је монтажно-демонтажни објекат за обавља-

ње делатности одређених законом и другим прописима. 
За постављање киоска на јавним површинама утврђене 
су Зона 1 и Зона 2. 

 
Киосци се по типу деле на: К1- киоск са шалтерском 

продајом, максималне површине 10,5м2 и К3- киоск у 
оквиру аутобуског стајалишта, максималне површине                
10,5 м2  (површина киоска без надстрешнице аутобуског 
стајалишта). 

 
 

 

 

ЗОНА 1 

 

Групација Позиција - потез 
Тип 

киоска 

 

Број 

локација 

 

Број катаст. 

парцеле 
Делатност 

К1-1 Нова пијаца К1 две 2046/3 
штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

парфимерија, златара, 

бижутерија, 

сувенири, мењачница 

 
К1-2 

Нова пијаца-

„Прогрес“ 
К1 једна 2046/3 

К1-3 Закићева кула  К1 три 2335/1  штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

мењачница 

 
К1-4 кула “Рубин” К1 две 1772 

К1-6 "фонтана" тротоар К1 једна 2331 штампа, дуван, 

прехрамб. производи, 

продаја цвећа 

парфимерија,бижутерија  

сувенири, мењачница, 

продаја и сервис 

мобилних телефона и сл. 

сервиси 

К1-7 
“Социјално ” 

тротоар 
К1 једна 2316/2 

К1-9 главна улица К1 два 863/3 

К1-91 главна улица К1 три 863/3 

К1-10 
главна улица/ 

биоскоп “Крушевац” 
К1 четири 761/1 

К1-13 Зграда “Јастребац“ К1 две 2310 
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К1-15 Зграда “Суд” К1 два 2312/1, 810 

К1-16 
угао Ул.Бријанове и 

Ул.Балканске 
К1 четири 810,2312/2 

К1-17 Управа прихода К1 три 2320 штампа, дуван, лутрија, 

прехрамб. производи, 

часовничар, мали 

занати, сувенири, 

мењачница продаја и 

сервис мобилних 

телефона и сл. сервиси 

 

К1-18 "Ламела" К1 једна 2296 

К1-19 “Дом војске” К1 једна 963 

К1-20 “Меркур” К1 две 220/7 

К1-24 главна Пошта К1 три 838/1 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

мењачница 

 

К1-25 
угао Ул.Бријанове и 

Ул.Караџићеве 
К1 једна 307/1 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

парфимерија, 

бижутерија, галантерија, 

копирница, сувенири, 

мењачница, оптичар, 

галерија, фотограф 

 

К1-26 Нова пијаца К1 једна 2046/2 

К1-34 
Трг Расински 

"РИНГ" 
К1 две 1582 

штампа, дуван, лутрија,  

сувенири, мењачница и 

прехрамбени производи 

 

К1-35 
„МАКСИ“ ул. 

ЈНА/Чолак-Антина 
К1 две 791/1 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

парфимерија, 

бижутерија галантерија, 

копирница, сувенири, 

мењачница, оптичар, 

галерија, фотограф 

 

К3-1 Дом Синдиката К3 једна 860 штампа, дуван, лутрија,  

сувенири 
К3-2 

Трг Косовских 

јунака-"Коцка" 
К3 једна 810 

К3-3 
Расински Трг -

"Костурница" 
К3 једна 810 
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ЗОНА 2 

 

Групација Позиција - потез 
Тип 

киоска 

Број 

локација 

 

Број 

катаст. 

парцеле 

Делатност 

К1-Л7 

 

насеље “Расадник 2” - 

Ул. Краља 

Александра 

Ујединитеља 

 

К1 три 2610/31 

 

штампа, продаја цвећа, 

сувенири, дуван, 

бижутерија, керамика, 

лутрија, прехрамбени 

производи,  

посластичарница, 

књиге, бутици, 

угоститељство, 

фотографске радње, 

копирнице,  фризерски 

салони, кројачке 

радионице, обућарске 

радионице, 

часовничари, 

јувелирнице, продаја 

капа, радионице за 

оправку радио и ТВ 

апарата, електроуређаја, 

оптичари, сервиси, 

продаја и сервис 

мобилних телефона и сл 

 

К1-Л10 

Цанкарева-Милетине 

Буне 

 

К1 две 2570/5 

К1-Л42 

насеље “Расадник1” -

базен 

 

К1 три 2446/2 

К1-Л20 

угао Ул. Косовске и 

Ул.Ћирила и 

Методија 

 

К1 једна 2213/1 

К1-Л24 
Вртић “Наша радост” К1 три 2414/22 

К1-Л26 
Ул. Балканска К1 једна 4581 

 
 
Локације за постављање киоска дају се у закуп на 

период до пет година.  
План распореда киоска је базиран на затеченом 

стању, обзиром да су предметни објекти, у 
вишегодишњој експлатацији оправдали своје постојање, 
па се сходно томе задржава и прихвата постојећа 
регулација и наслеђени услови прикључивања на 
инфраструктуру: електро-мрежу, водоводну и 
канализациону, у зависности од типа киоска. 

Новопланирани објекти биће прикључени на 
инфраструктуру у складу са месним приликама, по 
добијању услова надлежних предузећа. 

Идејно решење коначног изгледа и димензије 
киоска типа К1, биће дато посебним елаборатом. Исто 
ће, након ступања на снагу Плана, бити обавезујуће, 
како би се у догледно време увела визуелна 
униформност и општи ред.  

Изузетно, од дефинитивног решења за изглед 
киоска тип К1, могу се поставити објекти, овог 
карактера,које Град прибави путем донације, с'тим, да се 
у оквиру групације могу поставити искључиво киосци 
истог изгледа и произвођача.  

Могуће  је спајање два киоска типа К1, на 
локацијама где за то не постоје просторна ограничења. 

 
 

На аутобуским стајалиштима, у складу са овим 
Планом, могуће је поставити надстрешницу, чији је 
саставни део киоск, са шалтерском продајом. 

За потребе Града Крушевца (Установа и Органи-
зација) могуће је постављање типских објеката-киоска 
на основу одлуке Градског већа, уз сагласност 
обрађивача овог Плана, на локацијама на којима се 
укаже потреба за увођењем истих, обзиром да се ова 
врста објеката  не даје у закуп. 

На основу овог плана могућа је мања дислокација 
објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, онемогу-
ћавају постављање на тачно дефинисаном месту, уз 
сагласност Градске управе и претходно прибављено 
мишљење обрађивача овог плана. 

 
3.1.1 МОНТАЖНО ЗАНАТСКО УСЛУЖНИ 
        ОБЈЕКТИ 
 
Монтажни објекти за обављање занатских и 

услужних делатности су монтажно-демонтажни објекти 
за обављање делатности одређених законом и другим 
прописима. За постављање истих на јавним површинама 
утврђене су Зона 1 и Зона 2 и могу бити, максималне 
површине 10.5 м². 
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Групација Позиција - потез ЗОНА 
Број 

локација 

Број 
катаст. 
парцеле 

намена 

У-21 
Миличина 1 једна 2295 

Занати, сервиси, услужне 

делатности, трговина, 

угоститељство  
У-26 “Ринг” 1 једна 1582/1 

 

Групација Позиција - потез ЗОНА 
Број 

локација 

Број 
катаст. 
парцеле 

Делатност 

У-Л1 
Војводе Степе / 

Драгомира Гајића 
2 четири 2410/3 

 
штампа, продаја цвећа, 
сувенири, дуван, 
бижутерија, керамика, 
лутрија, прехрамбени 
производи, 
посластичарница, књиге, 
бутици, угоститељство, 
фотографске радње, 
копирнице,  фризерски 
салони, кројачке 
радионице, обућарске 
радионице, часовничари, 
јувелирнице, продаја 
капа, сервиси, продаја и 
сервис мобилних 
телефона и сл 
 

У-Л21 
Лазарица 4      ул. 

Луја Пастера 
2 пет 2870/1 

У-Л22 
Угао Видовданске и 

Церске 
2 две 1944/2 

У-Л23 

ул. Ћирила и 

Методија / Технички 

центар/ 

2 једна 2208/3 

У-Л11 
Милетине Буне-

Гарски Поток 
2 три 2833/1 

 
 
Локације за постављање монтажних занатско 

услужних објеката дају се у закуп на период до пет 
година.  

План распореда монтажних занатско услужних 
објеката је делимично базиран на затеченом стању, 
обзиром да су  предметни објекти, у вишегодишњој 
експлоатацији оправдали своје постојање, па се сходно 
томе задржава и прихвата постојећа регулација и 
наслеђени услови прикључивања на инфраструктуру: 
електро-мрежу, водоводну и канализациону. 

Имајући у виду стање конструкције затечених тип-
ских објеката, могуће је реконструисати исте у постојећим 
габаритима, са циљем добијања новог визуелног и функци-
оналног решења примереног савременим трендовима. На 
основу овог плана за исте је могуће спровести  конкурс за 
избор новог изгледа који би био обавезујући за објекте овог 
типа независно од локације. 

 На новим локацијама, планираним за овај тип обје-
ката, могуће је постављање истих у складу са техничком 
документацијом, на коју сагласност даје обрађивач 
плана. 

Новопланирани објекти биће прикључени на 
инфраструктуру у складу са месним приликама, по 
добијању услова надлежних предузећа. 

На основу овог плана могућа је мања дислокација 
објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, онемогу-
ћавају постављање на тачно дефинисаном месту, уз 
сагласност Градске управе и претходно прибављено 
мишљење обрађивача овог плана. 

Такође је могуће на локацији предвиђеној за ову 
врсту објеката поставити киоск типа К1 уз испуњење 
услова који су прописани за исте. 

3.2. ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ 
 
Покретна тезга је монтажна конструкција, типски, 

отворени лако покретни објекат, за излагање, рекламирање 
и продају робе; планирају се и постављају у централној 
градској зони и на њима могу да се продају само наочари за 
сунце, књиге, старе новине, бижутерија, ДВД, ЦД-ови, 
касете, слике, графике, скулптуре и друге публикације. 
Основни габарит ове врсте објеката је 2,0 x 1,0м. Како су ови 
објекти лоцирани у најужем центру града,  потребно је 
типизирати их  и уклопити у околни амбијент.  

 
За покретне тезге раније одређен простор и то:  
 
ПТ3 – на платоу испред угла Гимназије - 10 

локација. 
  
Локације за постављање покретних тезги дају се у 

закуп на период до две године.        
Идејно решење коначног изгледа и димензије 

покретних тезги, биће дате посебним елаборатом, које 
ће, након ступања на снагу истог, бити обавезујуће, како 
би се у догледно време увела визуелна униформност и 
општи ред. Препоручљиво је да задња страна - „леђа“ 
ових објеката има плитко застакљену задњу страну, која 
би истовремено била излог за рекламирање производа. 

Закуп за тезге утврђује се на основу укупне ангажо-
ване површине, односно хоризонталне пројекције 
елемената са изложеним продајним производима. 

Изложбени пултови-тезге, расхладни уређаји и 
други покретни објекти као и монтажне полице ради 
рекламирања робе и делатности, које се постављају 
испред пословних просторија односно објеката (радњи, 
продавница и слично) нису предмет овог плана. 
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3.3.  РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ 
 
У групу расхладних уређаја спадају расхладне 

коморе и расхладни апарати: 
 
Расхладна комора је типски покретни објекат за 

чување и продају индустријски пакованих сладоледа и 
напитака, чија површина не може бити већа од 2,0 м2.  

 
Расхладни апарат је лако покретни објекат за 

припрему и продају сладоледа и напитака, чија површина 
са кућиштем апарата, не може бити већа од 2,0 м2. 

 
Начелно се могу поставити уз сваки монтажни 

објекат (киоск) или постојећи пословни простор у 
складу са расположивом површином на локацији а да ни 
на који начин не угрожавају или деградирају заузети 
простор. Предложене локације намењене су заинтере-
сованим лицима, која сама обављају делатност, у складу 

са посебним законима. Посебне услове за постављање 
утврђује израђивач Плана, а коначно решење издаје 
надлежни орган Градске управе. 

 
3.4. ТИПСКИ АПАРАТИ 
 
Типски апарати су лако покретни објекти за 

припрему и дистрибуцију кокица, кестења, кукуруза, 
кикирикија, семенки и слично чија површина са 
кућиштем апарата не може бити већа од 2,0м2. Исти  се 
након истека радног времена, дефинисаног уговором о 
закупу, уклањају и одлажу – склањају ван додељене 
локације.  

 
Предложене локације су у вишегодишњем периоду 

неометане експлоатације оправдале своје постојање. 
Одређене су локације дуж главне улице супротно од 
излога пословних објеката. 

 
ЗОНА 1 

(расхладни уређаји и типски апарати) 

 

       

ГРУПАЦИЈА 

 

БРОЈ  К.П. 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

НАМЕНА ОБЈЕКТА 

 

ПР1 – Нова пијаца 2335/1 две расхладнe коморе 
ПР2  - Закићева кула 2335/1 две расхладни уређаји 
ПР4 – Кула “Рубин” 1772 једна расхладни уређаји 
ПР12 – “Бисерка” 

2315 
Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

2 расхладна апарата 
1 типски апарат 

ПР14 – “Прогрес” 2046/3 две расхладни уређаји 

ПР17-ГП “Јастребац” 2310 две расхладни уређаји 
ПР19 – Балканска, 
Бријанова 

810 три 
расхладни уређаји 

ПР20 – Пошта 2319 две расхладни уређаји 

ПР21-Суд 810 једна расхладни уређаји 

ПР22 – Дом ЈНА 963 једна расхладни уређаји 

ПР23 – Управа прихода 2320 једна расхладни уређаји 

ПР30-Трг Расински/ „Ринг“ 
1582/1 једна 

расхладни апарат, уређај 

или комора 

Зн1 – СУП 2296 
Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладна комора  
1 типски апарат 

Зн2 – “Ламела” 2296 
Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладни апарат 
1 типски апарат 

Зн3- “Коцка 1” 810 
Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладни апарати 
1 типски апарат 

Зн4 – “Коцка 2” 810 
Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладна комора  
1 типски апарат 

Зн6 – “Чешаљ 3 и 4” 
2315 

Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладна комора  
2 типска апарата 

Зн7 – “Чешаљ 1 и 2” 
2315 

Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладна комора  
2 типска апарата 

Зн8 – “Фонтана 1” 
2316/2 

Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладни апарат 
1 типски апарат 

Зн9 – “Фонтана 2” 
2316/1 

Зона у оквиру које је 
могуће постављање 

1 расхладни апарат 
 

Зн10 – “Социјално” 
2316/2                    три 

3 - расхладни апарат, 
уређај или комора 
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ЗОНА 2 

(расхладни уређаји и типски апарати) 

 

       

ГРУПАЦИЈА 

 

БРОЈ К.П. 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

НАМЕНА ОБЈЕКТА 

 

З1 – затворени базени 2446/2 

 

Зона у оквиру које је 

могуће постављање  

 

1 расхладни уређај 

1 типски апарат 

 

З2 – отворени базени 2446/2 

 

Зона у оквиру које је 

могуће постављање 

 

3 расхладна уређаја 

2 типска апарата 

2ПР1- Угао ул. Душанове 

и  Војводе Степе 
2338/1 три расхладни уређаји 

2ПР7-Расадник 2 –Ул. 

Краља Александра 

Ујединитеља 

2510/31 две расхладни уређаји 

2ПР11 – насеље Милетине 

Буне 
2833/1 две расхладни уређаји 

2ПР12-Лазарица 4-Ул.Луја 

Пастера 
2870/1 четири расхладни уређаји 

2ПР14-угао Ул. 

Видовданска и Церске 
2335/1 две расхладни уређаји 

2ПР17- угао Ул.Николе 

Тесле и Чеховљеве 
2174/1, 2172 три расхладни уређаји 

2ПР19- Расадник / преко 

пута „Оазе“ 
2423 две расхладни уређаји 

2ПР20-Пионирски парк 
427/1 две 

1 расхладни уређај 

1 типски апарат 

 
 
Локације за постављање расхладних уређаја и 

типских апарата дају се у закуп на период до две године.  

На једној локацији је могуће поставити само један 

расхладни уређај или типски апарат. 

На основу овог плана могућа је мања дислокација 

предметних објеката, у складу са месним приликама, ако 

постојећа инфраструктура, градско зеленило и друго, 

онемогућавају постављање на тачно дефинисаном 

месту, уз сагласност Градске управе и претходно 

прибављено мишљење обрађивача овог плана. 
 
 
3.5. ПОКРЕТНИ АПАРАТИ ЗА ИГРУ И  
       ЗАБАВУ 
 
Покретни апарати су апарати за игру и забаву деце, 

осим видео игара, билијара, томболе и слично. Постављају 
се на планом предвиђеним локацијама и ван времена 
одређеног за рад се уклањају. Није дозвољено постављање 
никаквих ограда, препрека или било каквих елемената којим 
би се ограничило несметано кретање пешака. Покретни 
објекти могу имати сунцобран у оквиру места постављања, 
под условом да са објектом и околином чине естетску и 
функционалну целину, а уклањају се заједно са објектом. 

 
За групу покретних апарата за игру и забаву одре-

ђене су две локације: 
 

Пи1 – плато испред Дома Синдиката 
Пи2 – Пионирски парк, уз централни плато 
 
Фиксни апарати за игру и забаву могу се поста-

вљати на следећим локацијама (заузете површине 9м2, 
максимално 3 апарата по локацији): 

 
Пфи2-  на тротоару дуж главне улице 
Пфи4 – Расински Трг ("Kостурница")  
Пфи6 – Пионирски парк, уз централни трг 
Пфи7 – Парк Багдала 
 
На основу овог плана могућа је мања дислокација 

објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, онемо-
гућавају постављање на тачно дефинисаном месту, уз 
сагласност Градске управе и претходно прибављено 
мишљење обрађивача овог плана. 

У случају манифестација које организује или чији је 
покровитељ Град Крушевац предметни објекти се 
уклањау са локација а вредност закупнине се умањује за 
време које није искоришћено. 

 
3.6. РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ 
 
Рекламне ознаке су рекламни панои (билборди), као 

и лед билборди и рекламне табле на стубовима јавног 
осветлења. 
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Постављање рекламних ознака врши се на 
локацијама које су размештене по групацијама и према 
фреквенцији саобраћаја (пешачког или динамичког) као 
и према атрактивности. 

Рекламне табле, појединачно слово, транспаренти и 
друге специфичне ознаке постављене на фасади, крову и 
другим површинама, видљивих са јавних површина,  
нису предмет овог Плана. 

Локације које су излицитиране и постављене до 
дана доношења Плана дате су на период од 01.04.2019 
до 01.04.2024. године 

 
3.6.1. РЕКЛАМНИ ПАНОИ 
 
Планом је предвиђено постављање две врсте 

рекламних паноа, и то: 
 РП-1, Рекламни пано макс.величине 1,5 x 2,5 м – 

пожељно пано Европског стандарда димензија 1,2 x 1,7 м; 

 РП-2 Рекламни пано величине 5,1 x 3,0м (мин. 
висина од коте тротоара до доње ивице паноа 2,0 м) – по-
жељно пано Европског стандарда димензија 5,04 x 2,38 м. 

 АСБ рекламне табле, које се у складу са 
Одлуком постављају на надстрешницама, за склањање 
људи у јавном превозу 

Рекламни панои могу бити једнострани или 
двострани (осветљени или неосветљени), а за сваку 
локацију је одређена врста паноа која се може 
поставити. 

Према просторним ограничењима, одређен је већи 
број групација рекламних паноа, са детаљним описом 
локација (ознака локације, зона, број катастарске 
парцеле и катастарска општина, тип паноа, једностран – 
двостран пано, осветљен – неосветљен пано). 

 

 
 

 

Групација 

 

Локација 

 

Број катаст.  

парцеле 

 

Тип паноа 
 

 
укрштај ул. 14 .октобра (Јасички пут) и ул. Ратомира Херцега (Железничка) 

А А1 2293/2 

КО Крушевац 

РП-2 двостран осветљен 

 

 

Аутобуско стајалиште (Дон Жон Кула) 

Д Д1 2293/2 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

Д2 2293/2 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

 

Трг октобарске револуције (Трг фонтана) 

З З1 2316/2 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

З2 2316/2 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

З3 2316/2 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

Ул. Пана Ђукића (ул. Видовданска) - Комерцијална банка 

Г Г1 2316/1 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

Г2 2316/1 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

Трг Косовских јунака (аутобуско стајалиште испред зграде Суда) 

Х Х1 810 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

Х2 810 

КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 

Трг Косовских јунака (аутобуско стајалиште испред зграде Дома синдиката ) 

И И1 860 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

И2 860 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 
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Улица Видовданска - испред апотеке "Кедровић" 

К К1 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

К2 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

К3 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

Улица Видовданска 

Ј Ј1 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

Ј2 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

Ј3 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

Ј4 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 

Ј5 2315 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 
 
Трг младих (испред Дома омладине) 

Л Л2 1655 

КО Крушевац 
РП-1 двостран  неосветљен 

Л3 1655 

КО Крушевац 
РП-1 двостран  неосветљен 

 
аутобуско стајалиште на Тргу Костурница 

М М1 1582/1 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

М2 1582/1 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

М3 1582/1 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

 
Улица Наде Марковић (Ул. Цара Лазара) - разделно острво 

Р Р1 5938/1 

КО Крушевац 

РП-1 двостран  неосветљен 

Р2 5938/1 

КО Крушевац 

РП-1 двостран  неосветљен 

Р3 5938/1 

КО Крушевац 

РП-1 двостран  неосветљен 

Ул. Благоја Паровића(Бруски пут )  

Џ Џ1 2608/2 

КО Крушевац 

РП-2 двостран 
  неосветљен 

неосветљен 

Источна обилазница (50м од укрштаја са регионалним путем РП  221-б Крушевац - Каоник 

Ч Ч1 3268/4 

КО Бивоље 

РП-2 двостран  неосветљен 

укрштај ул. Косовске и ул. Колубарске битке 

5 5-1 2213/1 

КО Крушевац 

РП-2 једностран  осветљен 

укрштај ул. Душанове и ул. Босанске (код улаза у Пионирски парк) 

9 9-1 427/1 

КО Крушевац 

РП-2 једностран осветљен 
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Ул. ЈНА (ул. Балканска -поред касарне) 

10 10-1 2652/1 КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

10-2 2652/1 КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

10-3 2652/1 КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

 

ул. Балканска (Ул. Мићуна Павиовића) мост преко реке Расине 

11 11-1 2616/8 

КО Бивоље 

РП-2 двостран  осветљен 

 

на Тргу Фонтана према ул. Доситејевој 

14 14-1 2316 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

14-2 2316 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

„Хотел Хотел Рубин“ 

15 15-1 2314 КО Крушевац РП-2 двостран осветљен 

 
 
 
Услови постављања рекламних паноа: 
 
 Закупцу се даје локација за постављање 

рекламних паноа на јавним површинама; 
 Закупац је обавезан да за сваку локацију о 

сопственом трошку прибави одобрење за постављање 
рекламних паноа које издаје Одељење за стамбено–
комуналне и имовинско-правне послове; -обележавање 
локација;    

 За осветљене паное утрошак електричне 
енергије сноси закупац;  

 Закупац не може постављати у једној групацији 
паное различитих врста, већ само оне који су дати 
планом; 

 Трошкови израде, постављања и одржавања 
рекламних паноа падају на терет закупца; 

 Закупац се обавезује да све паное одржава у 
исправном и чистом стању, поправља и мења оштећене 
паное, мења исцепане плакате и предузима све радње 
неопходне за одржавање естетског изгледа паноа; 

 Закупац има право да слободно одлучује о 
прихватању понуда за издавање паноа, водећи рачуна да 
плакат не оставља рђав утисак, не вређа јавни морал и сл.; 

 Рекламни панои остају у власништву закупца; 
 Закупац одговара за сваку штету која настане 

услед погрешног постављања или коришћења паноа; 
 Уколико закупац коме је уступљена локација за 

постављање рекламних паноа не испуњава обавезе из 
уговора, Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање 
Крушевац може да раскине уговор и пре рока. 

На основу овог плана могућа је мања дислокација 
објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, онемо-             
гућавају постављање на тачно дефинисаном месту, уз 
сагласност Градске управе и претходно прибављено 
мишљење обрађивача овог плана. 

 
 

3.6.1.1. ЛЕД БИЛБОРДИ 
 
ЛЕД БИЛБОРДИ-представљају дигиталне дисплеје за 

визуелно информисање и оглашавање са стубним екра-
нима, постављеним на утврђеним локацијама и Мрежног 
информативног центра повезаних у једну целину. 

Умрежавање свих елемената оваквог Рекламно 
информационог система изводи се оптичким каблом или 
"WI-FI" са акцентом на постизање максималног нивоа 
заштите података. 

Оптималне величине ЛЕД екрана-панела износе 
4,0х3,0м и 6,0х3,0м. Ове димензије у мањој мери могу бити 
различите од прибављених и монтираних имајућу у виду 
расположивост истих на тржишту у тренутку набавке. 

Управљање и контрола системом мора бити 
остварена тако да обезбеђује максималну безбедност и 
неометаност заштићеног сервера. 

Начин функционисања Рекламно информационог 
система /РИС/ дефинише се уговором и гаранцијама 
испоручиоца. 

РИС може бити подељен у независно управљане 
групе у зависности од локације, величине, техничких 
ограничења  или неког другог критеријума, све у циљу 
ефикаснијег управљања мрежом. 

Софтверско решење мора да пружи тренутну 
могућност измене или обуставе "блокова, фајлова или 
спотова" такође и тренутни прекид-обуставу емитовања 
појединачних елемената, група или целе мреже.  

Софтвер треба да обезбеди контролу свих фајлова  
који ће бити емитовани на мрежи тако што ће према 
унапред дефинисаним критеријумима тражити одо-брење 
руководиоца мреже, измену фајла или његово одбијање.  

Градска управа ће као коначни наручиоц дефинисати 
све тражене карактеристике елемената система, као и 
софтвера са условима који морају бити испуњени у складу 
са захтевима употребе у току експлоатације истог.  
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Табела са утврђеним локацијама и ценама на месечном нивоу: 

 

ГРУПАЦИЈА 1 "ДИСПАНЗЕР" ЛБ1 један 
1532/4  

КО Крушевац 
60.000 

ГРУПАЦИЈА 2 "МЕРКУР" ЛБ2 један 
220/8 

КО Крушевац 
60.000 

ГРУПАЦИЈА 3 "КОЦКА" ЛБ3 један 
810 

КО Крушевац 
80.000 

ГРУПАЦИЈА 4 "АЕРОДРОМ" ЛБ4 један 
2637/1 

КО Крушевац 
50.000 

ГРУПАЦИЈА 5 
"Обилазница-

Савска" 
ЛБ5 један 

2569 

КО Бивоље 
50.000 

ГРУПАЦИЈА 6 "СДК" ЛБ6 један 
1656 

КО Крушевац 
70.000 

ГРУПАЦИЈА 7 "КОСТУРНИЦА" ЛБ7 један 
2343/1 

КО Крушевац 
60.000 

 

 

Локације за постављање Лед Билборда дате су у графичком прилогу који је саставни део Плана. Могућа су мања 

местимична одступања приликом постављања због специфичности и сложености услова микролокација.  

 На локацијама на којима се налазе примарни инфраструктурни објекти /водовод, електромрежа, гасни 

водови/ за позиционирање и постављање прибављају се услови и сагласности надлежних предузећа. 
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3.6.2. РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА НАДСТРЕШНИЦАМА ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ  
У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ 

 
Рекламне табле на надстрешницама за склањање људи у јавном превозу представљају посебну групу објеката, 

јер се постављају у склопу надстрешница на аутобуским стајалиштима, у складу са начином описаним у Одлуци. 
Исти могу бити осветљени у складу са месним приликама, где је могућ прикључак на ниско напонску градску мрежу. 
 

Ознака локације Број катаст. парцеле 
 

Ул. Цара Лазара (ул. Наде Марковић) 
АСБ-1 5938/1 КО Крушевац 
Улица Цара Лазара 
АСБ-2 2892 КО Крушевац 
Улица Видовданска/Дом Синдиката 
АСБ-5 860 (2315) КО Крушевац 
Трг Косовских Јунака 
АСБ-6 2296 КО Крушевац 
Улица Бирчанинова/Видовданска 
АСБ-7 2335/1 КО Крушевац 
Улица Видовданска 
АСБ-8 2335/1 КО Крушевац 
Улица Видовданска 
АСБ-9 2335/1 КО Крушевац 
Улица Видовданска 
АСБ-10 1583 КО Крушевац 
Расински Трг /Костурница/ 
АСБ-11 1583 КО Крушевац 
Расински Трг /Костурница/ 
АСБ-12 2334 КО Крушевац 
Ул. Душанова/Д.Гајића/ 
АСБ-13 2338/1 КО Крушевац 
Ул. Душанова/Д.Гајића/ 
АСБ-14 2046/2 КО Крушевац 
Ул. Благоја Паровића 
АСБ-15 2608/2 КО Крушевац 
Ул. Благоја Паровића 
АСБ-16 2655/2 КО Крушевац 
Булевар Николе Пашића 
АСБ-17 2654 КО Крушевац 
Булевар Николе Пашића 
АСБ-18 2654 КО Крушевац 
Ул. Аеродромска  
АСБ-19 2656/2 КО Крушевац 
Ул. Аеродромска  
АСБ-20 2656/2 КО Крушевац 

 

3.6.3. РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 
Рекламне табле се постаљају на стубовима јавне расвете и димензија су приближно 0,5 x 0,8м. За сваку 

осветљену рекламну таблу закупац сноси трошкове прикључка на нисконапонску мрежу, као и утрошак електричне 
енергије. Минимална висина табли од коте коловоза мора бити мин. 4,0м. Рекламне табле могу бити осветљене или 
неосветљене и не могу имати за себе изворе осветљења ван габарита рекламне ознаке. Рекламна ознака не може 
садржати звучне поруке. 

Планира се постављање дуж следећих улица: 

 Ул. Цара Лазара 

 Ул. Југ Богданова 

 Ул. Душанова 

 Ул. Балканска 

 Ул. Видовданска 

 Ул. Газиместанска 

 Булевар Николе Пашића 
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Локације за постављање реламних паноа и рекламних табли дају се на период до две године.  

Уколико се укаже потреба за постављање покретних објеката и рекламних паноа на јавним површинама које 

нису разрађене овим Планом, извршиће се његова допуна. 

Саставни део овог Плана чине графички прилози локација за постављање покретних објеката, рекламних паноа 

и табли на јавним површинама. 
 

4. ЗАКУПНИНА ЛОКАЦИЈА 

 

Почетна вредност закупнине на месечном нивоу по врсти, категорији и зони, утврђује се према следећој табели: 

 

Врста монтажног 

објекта 
Зона Тип објекта Почетни износ 

 

КИОСК 

 

1 
К1 800 дин/м2 

К3 20.000 дин. 

2 К1 600 дин/м2 
  

ЗАНАТСКО УСЛУЖНИ ОБЈЕКТИ 1 

2 

Независно од врсте 800 дин/м² 

500 дин/м² 

ПОКРЕТНА ТЕЗГА 1 Независно од врсте 10.000 дин. 

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ И 

ТИПСКИ АПАРАТИ 

1 Независно од врсте 6.000 дин. 

2 3.000 дин. 

ПОКРЕТНИ АПАРАТИ ЗА   ИГРУ 

И ЗАБАВУ 

1 Покретни 10.000 дин. 

Фиксни 6.000 дин. 

 

РЕКЛАМНИ ПАНОИ 

 

/ 

РП-1 6.000 дин. 

РП-2 10.000 дин. 

АСБ рекламне табле 6.000 дин. 

РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ / По табли 1.000 дин. 
  

 Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи План размештаја мањих монтажних и других покретних 
објеката и уређаја на јавним површинама ("Службени лист града Крушевца", бр. 9/15 и 15/18).  
 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

        I  Број:352-847/19                       ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

 
 
912 
На основу члана 10.  Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 
25/13)  и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
града Крушевца број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела je 

 
О Д Л У К У 

 
I – УСВАЈА СЕ Програм енергетске ефикасности 

града Крушевца од 2019. до 2021. године. 
 
II – Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-36/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

913 
На основу члана 88. ст. 2. и 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 10. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 21. Закона о 
управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. Закон) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18) 

Скупштина  града Крушевца на седници која је 
одржана дана 25.12.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
 О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА СПОРАЗУМА 

О ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА 
УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

 
I - УСВАЈА СЕ текст Споразума о заједничком 

обављању послова управљања комуналним отпадом. 
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II - ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник града Кру-
шевца да потпише Споразум о заједничком обављању 
послова управљања комуналним отпадом. 

 
III -  Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-848/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
914 
На основу члана 20. став 1 тачка 11. , чл. 88, 88а, 88в. 

и 88 д. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14, 101/16 - др. закон  
и 47/18), чл. 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", 
бр. 87/18), а у вези са чл. 45.  и 55. Закона о водама ("Сл. 
гласник РС", бр.30/10, 93/12, 101/16, 95/18), чл. 9. Закона 
о одбрани од града  ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), чл. 80 
Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 
89/15 и 95/18 - др. закон), чл. 22. Закона о заштити од 
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 
87/18 - др. закони), чл. 30. Закона о добровољном 
ватрогаству ("Сл. гласник РС", бр. 87/18), чл. 16. и 19. 
Закона о обнови након елементарне и друге непогоде 
("Сл. гласник РС", бр. 112/15)  и члана 22. став 1 тачка 
47. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I - УСВАЈА СЕ Споразум о сарадњи у области 

смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне 
заштите градова и општина у сливу Западне Мораве.  

 
II -  Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 82-3/19                 ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
915 
На основу члана 11. и 19. ст. 1 тачка 3.  Закона о 

јавној својини  („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 108/16, 113/17 и 95/18), чл. 2, 4. и 5. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 88/11, 
104/16 и 95/18)  чл. 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод 
Крушевац" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/13-пречишћен текст и 9/16), чл. 11. Одлуке о градском 
водоводу и канализацији („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 4/19) и чл. 22  Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18 ),            

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

I  - ПРЕНОСИ СЕ право коришћења, управљања и 
одржавања сеоских водовода и то: 

- Водоводне мреже за насељена места Рибаре, 
Росица, Зубовац, Мало Крушинце и Гревце у дужини од 
39.470 м са постојећим резервоарима у насељеним 
местима Рибаре, Росица и Зубовац и 680 водоводних 
прукључака и  

- Водоводне мреже за насељена места Велики 
Шиљеговац, Срндаље, Мала Река, Беласица, Крушинце 
и други ( дистрибутивне и секундарне мрежа) у дужини 
од 51.000 м са 955 прикључака, а што чини укупну 
мрежу у дужини од 90.470 м и 1635 прикључака, са 
Града Крушевца, као ванкњижног власника наведене 
мреже, на Јавно комунално предузеће „Водовод  
Крушевац“ Крушевац. 

 
II - Након доношења Одлуке из  става 1. закључиће 

се посебни уговори између Града Крушевца, ЈКП 
„Водовод Крушевац“ Крушевац и Месних заједница о 
регулисању међусобних права и обавеза у року од 30 
дана, а након давања сагласности од стране Градског 
већа града Крушевца на текст уговора. 

 
III - Ову одлуку објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-849/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
916 
На основу члана 14. и 67. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 
15/16), члана 146. Закона о привредним друштвима ("Сл. 
гласник Републике Србије" бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 
44/18 и 95/18) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
1. УВЕЋАВА СЕ основни новчани капитал ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац, у износу од 63.000.000 
РСД, уплатом оснивача од 63.000.000 РСД, тако да сада 
основни новчани капитал ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац, укупно износи 93.001.000 РСД. 

2. Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-93/19             ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
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917 
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 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I  - УСВАЈА СЕ Локални акциoни план за младе  

града Крушевца за период 2020-2025. година. 
 
II -  Ову Одлуку са Локалним акционим планом за 

младе града Крушевца  објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-725/19           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

* 
 

*                                  * 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИOНИ ПЛАН 

 ЗА МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 

2020-2025. ГОДИНА 
 
Одељак 1  
 
УВОД 
 
1.1 Уводна реч градоначелника 
 
Локални акциони 

план за младе града 

Крушевца је документ 

који представља осно-

ву за планирање и 

спровођење активно-

сти и пројеката чија је 

сврха и циљ да до-

принесе побољшању 

живота младих. На-

ционална стратегија за 

младе дефинисала је 

смернице, принципе и 

вредности које смо 

следили радећи на 

овом Акционом плану. 

 

Израда Локалног акционог плана за младе је први 

корак ка системском решавању положаја младих  и један 

је од приоритета локалне самоуправе. 

 

 

 

Град на овај начин показује континуирану бригу о 

проблемима, интересовањима и потребама младих, у 

циљу обезбеђења њиховог учешћа у свим аспектима 

социјалног, друштвеног и политичког живота. Пошто су 

млади наш најважнији ресурс, наша је обавеза да 

наставимо да им пружамо сву неопходну институ-

ционалну, програмску и финансијску подршку.  

 

Пред нама је задатак да будемо заједница која 

пружа подршку за развој породица и подстиче младе на 

активизам у области образовања, запошљавања, спорта, 

културе, екологије, као и друштвене одговорности и јача 

њихов утицај на друштвене и развојне токове.  

 

Млади су наша садашњост и будућност, ресурс 

инoвација и покретачка снага друштвеног развоја. Због 

тога је неопходно континуирано и систематско улагање 

у њихов развој и успостављање партнерског односа 

младих и локалне заједнице. 

 
    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р.  
 
 
 
 
1.2 Уводна реч помоћника градоначелника за  
       омладину и спорт Града Крушевца 
 
Локални акциони план за младе града Kрушевца и 

његово спровођење је важан сегмент локалне политике, 
која има за циљ да допринесе да млади буду образовaни, 
задовољни, амбициозни, остварени  и одговорни људи. 

 
Град ће кроз усвајање новог Локалног акционог 

плана наставити да пружа подршку и ствара услове за 
даљи рад и унапређење положаја младих.  

 
Младост сама по себи 

носи посебну стваралачку 
снагу, па је на нама велика 
одговорност да направимо 
основу за очување, усме-
равање и развој те снаге, да 
уважавамо њихово мишљење 
и подржавамо њихове ини-
цијативе. 

 
Преко Канцеларије за 

младе и релевантних лока-
лних институција омогућу-
јемо младима да квалитетно креирају свој живот. 

 
Подршка коју им пружамо не представља само 

тренутно побољшање живота, већ улагање у будућност 
младих, нашег града и Србије. 

 
           Помоћник градоначелника  
           за омладину и спорт    
                                          Предраг Миленковић, с.р.  
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1.3 Канцеларија за младе 

 

 

 
Канцеларија за младе Града Крушевца, Одељења за 

друштвене делатности представља везу младих Града 
Крушевца и Градске управе. Саставни је део Градске 
управе Града Крушевца у оквиру Одељења за друштвене 
делатности.  

 
Основни задатак Канцеларије за младе је да креира 

и спроводи омладинску политику на нивоу Града 
Крушевца. Осмишљена је и организована по моделу 
потврђеном у пракси земаља чланица Европске уније. 
Надлежна је за израду Локалног акционог плана за 
младе Града Крушевца, заједно са формираном 
комисијом за израду и креирање Локалног акционог 
плана за младе  и за његово упућивање на усвајање 
Скупштини града Крушевца.  

 
Локална канцеларија за младе је локални сервис 

младих. Главни циљ њеног формирања је стварање 
услова у локалним срединама ― општинама и 
градовима у Србији, за квалитетнији живот младих 
људи и њихово активно учешће у савременим токовима 
развоја друштва. Млади имају право, а требало би да 
имају и прилику, да пуноправно учествују у одлукама 
које утичу на њихов живот, а које се доносе на локалном 
нивоу. Младе такође треба подржати и пружити им 
прилику да се укључе у све врсте активности које 
доприносе решавању проблема са којима се сусрећу и 
које доприносе побољшању квалитета њиховог живота 
у заједници у којој живе. 

 
У Крушевцу је 9. новембра 2009. године отворена 

стота Локална канцеларија за младе у Србији. До данас, 
Одељење за друштвене делатности, Kанцеларија за 
младе Крушевац је израдила и креирала Локални 
акциони план за младе за период 2010-2014. године, 
успоставила сарадњу са локалним институцијама и 
организацијама које се баве младима и успоставила 
сарадњу са међународним институцијама као што 
USAID, Британски савет, ManPower, Немачка агенција 
за међународну сарадњу (GIZ), Амбасада Краљевине 
Холандије. Сарадња је успостављена са међународним 
институцијама преко пројеката као што су: 

 
 Пројекат „ Активни грађани“ (Active Citizens) 

је програм British и Council-a у области 
интеркултуралног дијалога и глобалног друштвеног 
повезивања. Визија програма је свет у коме млади људи 
препознају свој потенцијал и покушавају да се ангажују 
заједно са другима у циљу развоја њихових заједница на 
локалном и међународном нивоу. Програм је започет 
2009. године у 10 земљама Азије и Африке (између 

осталих Кенија, Пакистан, Судан и друге).Од 2010. 
године, пројекат се имплементира и у 20 европских 
земаља.   У Србији пројекат се имплементира у сарадњи 
са Министарством омладине и спорта, канцеларијама за 
младе (јединицама локалне самоуправе).  Планирано 
време трајања пројекта је 3.  године. Циљна група су 
млади од 16. до 35. година. На пројекту по конкурсу су 
изабране канцеларије које су конкурисале и Канцеларија 
за младе гарда Крушевца је једна од 13 одабраних 
канцеларија у којима се овај пројекат спроводио од  
2011. години. Циљ пројекта је повећање активног 
учешћа младих у заједници. Као резултат млади имају  
боље разумевање за своју заједницу и већу мотивацију 
да делују у њој. Такође учесници имају  боље 
разумевање о томе где се њихова заједница налази у 
светском окружењу и како локалне активности имају 
одјек на светском нивоу и обрнуто.На крају пројекта, 
ушесници ће значајно допринети социјалним променама 
у својој заједници, глобалном одрживом развоју и 
оствариће нове професионалне и личне односе са 
другим учесницима широм света. Пројекат је обухватао: 

 
- Радионице за младе се организују изабраним 

општинама и градовима намењене младим особа и 
покриће теме као што су глобални идентитет младих, 
друштвена партиципација, планирање и имплементација 
пројеката. 

- Друштвени акциони пројекти се планирају и 
имплементирају од стране учесника и биће понуђени 
заједницама као креативна решења за постојеће 
проблеме.  

- Интернационална размена и умрежавање ће 
омогућити учесницима да стекну интернационалну 
праксу и да науче више о култури и традицији других 
земаља. Повезивање младих ће подићи њихово 
разумевање за проблеме локалних заједница и пружиће 
увид у међузависности глобалних проблема и њихових 
решења.  

 Пројекат са Британским саветом у вези 
бесплатних курсева енглеског језика и на том конкурсу 
је Канцеларија за младе Крушевац конкурисала јер су 
ови курсеви младима неопходни и изабрана је од стране 
Британског савета, који су финансирали овај курс. Сви 
полазници су полагали проблни тест на основу ког су 
изабрани, затим имали 50 часова и након тога тест, сви 
који су положили овај тест добили су сертификате.  

 
 Пројекат „Професионална оријентација 

младих“ спроводила се у сарадњи са ГИЗ–ом, 
Министарством омладине и спорта у Канцеларији за 
младе. Где је 2012. године од стране Гиз- а канцеларија 
за младе добила портфолио намењен младима да кроз 
пет корака упознају, односно спознају себе и да добију 
помоћ око избора школе и занимања. Пројекат је 
настављен и спроводио се до 2015. године у Канцеларији 
за младе. 

 Пројекат „Развој каријере младих“ са 
МАNPOWER-om, светска америчка организација која се 
бавио обуком младих за активно тражење посла. По 
овом пројекту млади добијају бесплатне онлине 
конкурсе, радионице „Тражење посла је посао“ као и 
саветника за каријеру младих при канцеларији за младе. 
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Ради се о пилот пројекту и у Крушевцу је рализација 
кренула од априла 2011. године. До сада је ове 
радионице за обуку како написати радну биографију, 
мотивационо писмо, како обавити разговор са 
послодавцем је прошло 180 младих, одржано је до сада 
11 радионица који након обављених радионица добијају 
кључ за приступ преко 5000 онлајн бесплатних курсева 
из разних области било друштвених или природних 
наука. 

 
 Пројекат за каријерно усмеравање младих у 

сарадњи са Министарством омладине и спорта, ГИЗ-ом 
и Британским саветома на спровођењу Стратегије 
каријерног вођења и саветовања, где је Крушевац 
одабран као пример добре праксе умрежености 18 
институција, организација које су потписале протокол о 
сарадњи и формирали Савет за спровођење наведене 
стратегије. 

 
 Програм „За јачање економске сигурности“ 

који је реализован у сарадњи са USAID-om и овај 
програм подржава развој омладинског предузетништва, 
запошљавање и самозапошљавање младих људи.  

 
 Програми ”Буди мушко” и ”Буди мушко+” су 

програми усмерени ка решавању проблема безбедности 
младих кроз интензиван рад на превенцији насиља, и 
посебно родно заснованог насиља, уз промовисање 
родне равноправности, здравих стилова живота и 
активизма, а специфично радом са младићима. Програм 
се спроводи од 2013. године. Спроводи да Удружење 
”Центар Е8” из Београда у сарадњи са Канцеларијом за 
младе. До сада је одржано 7 тродневних тренинга и 
реализовано 20 јавних акција. 

 
 Пројекат ”Знањем до посла” које реализује 

Омладински савет Крушевац у сарадњи са Градском 
управом Града Крушевца. Једна од компоненти пројекта 
- Kаријерно вођење и саветовање (Kвис) укључује и 
пројекат ,,Твој каријерни кутак'' где су ангажоване две 
каријерне саветнице и који је замишљен као центар за 
каријерно вођење и саветовање младих у Kрушевцу. За 
овај пројекат СДЦ је издвојио 15 000 ЦХФ. Након 
успеха пројекта "Твој каријерни кутак'' је интегрисан у 
редован рад Омладинског Савета Kрушевац и даље 
успешно функционише. 

- Услуге каријерног вођења и саветовања 
намењене су основцима, средњошколцима, студентима 
и свим младим незапосленим особама и реализују се 
кроз: радионице, индивидуална саветовања, групне 
инфо сесије, реалне сусрете и једнодневне пробне 
праксе 

- 3000 средњошколаца и основаца је добило 
услуге квис-а и помоћ у одабиру будуће каријере и 
наставка школовања. 

 
- 150 младих незапослених особа је добило помоћ 

у тражењу посла, писању радне биографије, припреме за 
разговор са послодавцима, информације о огласима за 
посао.  

 

- 125 основаца и 17 средњошколаца (заједно са 
њиховим родитељима) је добило услугу професионалне 
оријентације ученика.  

- Организована су 4 велика реална сусрета (200 
младих на сваком реалном сусрету) где су представници 
занимања (6-7 по реалном сусрету) представили своја 
занимања и одговарали на питања младих. 

 
Обуке и запошљавање младих у склопу пројекта: 
 
• Организовано је 8 програма обука на радном 

месту. 
 
• 98 младих (18-30 година) је успешно завршило 

обуку. Најбољи на обукама су добили посао у овим 
фирмама, а велики проценат осталих је нашао запослење 
у року од 3 месеца у фирмама који се баве сличним 
делатностима. 

 
• Обучени смо за израду СKА анализе и курикулума 

( до сада смо урадили 8 ска анализе и 8 курикулума за 
фирме из Kрушевца). 

 
• Одржали смо обуке за рад са практикантима за 34 

ментора у компанијама. 
 
Локална канцеларија за младе је локални сервис 

младих у оквиру Одељења за друштвене делатности 
Градске управе Града Крушевца која: 
 

 Успоставља сарадњу са свим релевантним 
партнерима и ради на њиховом умрежавању 

 Комуницира са младима и обезбеђује учешће 
младих у доношењу одлука 

 Обезбеђује простор и материјалну и техничку 
помоћ за реализацију активности /пројеката од стране 
младих/ 

 Обезбеђује спровођење Национлане стратегије 
за младе на локалном нивоу 

 Израђује и имплементира Локални акциони 
план за младе  

 Спроводи акције и програме који одговарају на 
идентификоване проблеме и потребе младих 

 Прикупља податке о проблемима и потребама 
младих 

 Подстиче, оснажује, мотивише омладинске 
организације, активизам и учешће младих у одлучивању 

 Иницира сарадњу са организацијама, институ-
цијама и установама на локалном и националном нивоу 

 
Активности Канцеларије за младе Града Крушевца 

у бројкама за период 2009 - 2019 
 
Број реализованих вишедневних тренинга: 468 
 
Број једноневних курсева: 1.762 
 
Укупан број учесника/ца на активностима: 17.214 
 
Родна заступљеност: 
Девојака: 9.884 ( 57.41%) 
Младића: 7.330 (42.59 %) 
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Број реализованих јавних акција и обележавања 
значајних међународних датума за младе: 143 

Број финансираних пројеката кроз Локални 
акциони план за младе: преко 90 пројеката 

 
Укупан износ издвојен за пројекте Локалног 

акционог плана за младе: 11.000.000 РСД 
 
Број чланака и ТВ прилога у медијима: 432 
 
Број освојених награда: 2 
 
Број теретана на отовореном финансираних од 

стране Министарства омладине и спорта Републике 
Србије: 5 

 
 

1.3 Клуб за младе Канцеларије за младе  
Града Крушевца 

 

 

Клуб за младе Крушевац отворен је 27. марта 2015. 
године и представља простор у коме се реализују 
активности Канцеларије за младе Одељења за 
друштвене делатности градске управе Града Крушевца 
усмерене на директан рад са младима, подржавање 
иницијатива младих, спровођење активности 
неформалног образовања, информисања младих, 
организацију активности, повезивање младих са 
институцијама, као и место окупљања и креативног 
изражавања младих и промоција омладинског 
стваралаштва, као и подржавање и спровођење програма 
усмерених на волонтеризам и мобилност младих на 
територији Града Крушевца. 

 
За непуне  четири године постојања Клуба за младе, 

реализовано је преко 1500 активности. 
 

Најпопуларније радионице обухватају: Радионица 
основа фотографије, радионица веб дизајна, Обука за 
младе предузетнике, радионице пројектног менаџмента, 
радионице професионалне оријентације, каријерног 
вођења и саветовања, обука за почетнике у бизнису, курс 
израде накита, радионице тимског рада, радионице о 
мобилности младих, школа астрономије, радионице 
посвећене смањењу насиља међу младима, радионице 
основа стреличарства, радионице форум театра, 
радионице посвећене смањењу степена дискриминације, 
радионице ''Буди мушко'' клуба и друге активности и 
програми. 

Радионице су вишедневне, бесплатне и доступне 
свим младима града Крушевца. 

Унутар Клуба за младе укључен је рад и са 
осетљивим групама младих. 

Простор Клуба за младе Крушевац могу да користе 
неформалне група младих, ђачки парламенти, удружења 
младих и удружења грађана који се баве младима, као и 
све друге неформалне и формалне организације чији је 
циљ рад са младима и добробит младих. 

 

Активности које се реализују у Клубу за младе 
Крушевац обухватају: 

 
 Тренинге 
 Радионице 
 Семинаре 
 Трибине 
 Састанке  
 Рад на развоју неформалних група младих, 

ђачких парламената, удружења младих и удружења 
грађана за младе 

 Директан рад са волонтерима 
 Вршњачка едукација 
 Помоћ при писању омладинских пројеката, 

радне биографије, мотивационих и пропратних писама 
 Квалитетно провођење слободног времена младих 

града Крушевца 
 

Клуб за младе налази се на стратешки важној 
локацији која је приступачна младима, на раскршћу 
између свих средњих школа града Крушевца. 
 

1.4. Комисија за израду ЛПА-а за младе  

за период 2020-2025. године на територији града 

Крушевца 
 

На основу члана 11. Закона о планском систему 
Републике Србије („Сл. лист РС“, бр. 30/18) и чл. 50. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
15/18), Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 28.05.2019. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о приступању изради Локалног акционог плана за 

младе града Крушевца за период 2020.–2025. године 
и образовању Комисије за израду 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца 
 
I - ПРИСТУПА СЕ изради стратешког документа – 

Локалног акционог плана (ЛАП-а) за младе града 
Крушевца за период 2020. – 2025. године. 

 
II - Образује се Комисија за израду стратешког 

документа Локалног акционог плана за младе града 
Крушевца за период 2020. – 2025. године и то: 

- Предраг Миленковић – председник Комисије, 
помоћник градоначелника за омладину и спорт; 

- Јасмина Каличанин – члан, саветник за рад са 
младима, Одељење за друштвене делатности; 

- Вања Ракић – члан, на радном месту 
административно–технички послови Одељење за 
друштвене делатности; 

- Зоран Асковић – члан, начелник Школске управе 
Крушевац; 

- Бојан Обрадовић – члан, председник Спортског 
савеза града Крушевца; 

- Драган Лазић – члан, директор Спортског центра 
Крушевац; 

- Миљан Петровић – члан, начелник ПУ Крушевац; 
- Др Весна Стевић Гајић – члан, директор Опште 

болнице Крушевац; 
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- Драгољуб Вуксановић- члан, директор Завода за 
јавно здравље Крушевац; 

- Слађана Чабрић – члан, директор Центра за 
социјални рад Крушевац; 

- Предраг Марковић – члан, директор Националне 
службе за запошљавање Крушевац; 

- Јелена Милановић – члан, продекан за наставу 
Пољопривредног факултета у Крушевцу; 

- Данијела Анђелковић – члан, педагог Прва 
техничка школа Крушевац; 

- Виолета Стевовић – члан, Едукативни центар 
Крушевац. 

 
III Комисија из тачке II овог Решења ће по потреби 

образовати подтимове за израду стратешког документа 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 
период 2019. – 2025. године. 

 
IV Задатак Комисије је да прикупи податке о 

потребама младих на територији града Крушевца, 
изради нацрт Локалног акционог плана за младе града 
Крушевца до краја 2019. године, спроведе јавну 
расправу, и исти достави Градском већу града Крушевца 
на даљу процедуру. 

 
V Стручне послове за потребе Комисије за израду 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 
период 2020. – 2025. године, врши Одељење за 
друштвене делатности градске управе града Крушевца. 

 
VI Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Бр. 022-319/19               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
    Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 

 
1.4.1. Решење о допуни Решења 
 
На основу чл. 11. Закона о планском систему 

Републике Србије („Сл. лист РС“, бр. 30/18), чл. 50. 
Статута града Крушевца бр. 15/18) и Решења о 
приступању изради Локалног акционог плана за младе 
града Крушевца за период 2020-2025. године и 
образовању Комисије за израду Локалног акционог 
плана за младе града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 7/19),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
10.12.2019. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о допуни Решења о именовању чланова Комисије  
за израду Локалног акционог плана за младе града 

Крушевца са акционим планом за период  
2020. – 2025. године 

 
I У Решењу о приступању изради Локалног 

акционог плана за младе града Крушевца за период 2020 
– 2025, бр. 022-319/19 од 28.05.2019. године, у тачки II 

додају се чланови Комисије за израду Локалног 
акционог плана за младе града Крушевца за период 
2020-2025. године: 

- Драгана Богдановић – члан, директор Бизнис 
инкубатора Крушевац; 

- Оливера Дреновац – члан, помоћник градона-
челника за екологију одржив развој и енергетику. 

 
II Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Бр. 022-692/19              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
    Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 

 
1.4.2. Чланови подтима који су учествовали у  

изради ЛАП-а за младе 
 

1. Милена Ивановић, полицијска саветница ПУ 
Крушевац 

2. Драгана Миличевић, Дирекција за мере и 
драгоцене метале Одсек за контролу и надзор Крушевац  

3. Оливера Коларић, проф. Биологије ОШ "Брана 
Павловић" Коњух 

3. Биљана Јовановић Поповић, проф. Биологије ОШ 
"Жабаре" Жабаре и  ОШ "Страхиња Поповић" Дворане 

4. Ивана Вучинић, проф. Рачунарства и 
информатике ОШ "Драгомир Марковић" Крушевац 

5. Катарина Крстановић, Агенција за регионални 
развој Расинског округа 

6. Ивана Стевановић Хемпфлинг, УГ Тreehouse 
7. Соња Јевремовић, Агенција за регионални развој 

Расинског округа 
8. Андријана Коцић, УГ Алтернативни центар за 

девојке 
9. Сандра Фаркаш, УГ Алтернативни центар за 

девојке 
10. Катарина Димитријевић, УГ Факири с југа 

11. Светлана Ивановић, УГ Осмех на длану 

12. Марија Живадиновић, УГ Тreehouse 

13. Илија Јовановић, УГ Едукативни центар Крушевац 

14. Слободан Антић, Црвени крст Крушевац 

15. др Горан Пешић, специјалиста социјалне 

медицине, Завод за јавно здравље Крушевац 

16. др Нада Вуковић, специјалиста социјалне 

медицине, Завод за јавно здравље Крушевац 

17. Виолета Миличевић, дипломирани социолог, 

Завод за јавно здравље Крушевац 

18. Јован Обрадовић, дипломирани фармацеут, 

Завод за јавно здравље Крушевац 

19. Катарина Стевановић, виша медицинска сестра, 

Завод за јавно здравље Крушевац 

20. др Мирјана Аврамовић,специјалиста хигијене, 

Завод за јавно здравље Крушевац 

21. др Весна Марић, специјалиста хигијене, Завод за 

јавно здравље Крушевац 
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1.5 Методологија рада 
 
Град Крушевац је свој Локални акциони план 

(ЛАП) за младе за 2020-2029. годину реализовао 
користећи постојећу ГИЗ-ову методологију1 која је 
обухватала следеће сегменте: 

 
 Стварање предуслова за реализацију процеса 

израде ЛАП-а 
 Прикупљање релевантних података за израду 

ЛАП-а 
 Стратешко и акционо планирање  
 Процес јавне расправе 
 Усвајање стратешког документа од стране 

скупштине Града Крушевца 
 
Стварање предуслова за реализацију процеса 

израде ЛАП-а – Први корак у процесу израде ЛАП-а 
било је формирање Радне групе за израду ЛАП-а и 
дефинисање динамике будућих активности како би 
финални стратешки документ био усвојен на седници 
Скупштине Града у текућој години. У припремној фази 
договорено је да ЛАП за младе буде стратешки 
документ који планира активности за период од 5 година 
(2020-2025. год.). 

 
Прикупљање релевантних података за израду 

ЛАП-а један је од кључних корака у процесу израде 
ЛАП-а. Подаци који су прикупљани подељени су у 4 
категорије – 1. демографски и географски подаци, 2. 
подаци о активностима и издвајањима за младе локалне 
самоуправе, 3. подаци о потребама младих и 4. подаци о 
активностима и ресурсима локалних институција и 
организација које се у неком делокругу свога рада баве 
младима. Наведени подаци су прикупљани кроз 
упитнике који су саставни део методологије, а процесом 
дистрибуције и прикупљања упитника координисала је 
локална КЗМ уз стручну помоћ  Радне групе за израду 
ЛАП-а за младе.  

 
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 омладинске политике у наредних 5 година као и 
приоритети за наредну годину. У дефинисању и 
креирању конкретних активности, поред наведених 
података, кључну улогу је имала и анализа локалних 
ресурса, односно реалне могућности локалне заједнице. 
Финална верзија ЛАП-а је буџетирана и као таква 
предата у процес јавне расправе. 

 
Усвајање локалног акционог плана за младе - 

финални корак у процесу израде ЛАП-а за младе је 

усвајање документа са одговарајућим буџетом на 

седници Скупштине Града у текућој години. 

 

 
                                                                                 
1 ГИЗ методологија израде ЛАП-а креирана је 2009. године и 

препоручена од стране Министарства омлaдине и спорта као 

модел добре праксе за планирање у области омладинске 

политике на локалном нивоу. Обухвата приручник за израду 

ЛАП-а, Матрицу за израду ЛАП-а и сет обука из стратешког и 

1.6 Циљна група коју обухвата Локални  
      акциони план за младе 
 
Појам „млади” описује фазу живота  између 

детињства и одраслог доба. Младост је посебно животно 
раздобље у којем се, уз биолошко и психолошко 
сазревање, одвија и процес укључивања појединца у 
друштвену заједницу.  

Током тог раздобља, од младих се очекује да развију 
вештине и способности да би могли да преузму  улоге у 
свим областима друштвеног деловања.  

Процес укључивања појединца у друштво по 
правилу траје док се не постигне  примерен степен 
социјалне аутономије, одговорности и самосталности. 

Тешко је одредити и дефинисати узрасну  границу 
младости, те се и формална одређења овог животног 
раздобља разликују  између институција Уједињених 
нација, Европске уније и националних институција.  

У свету  постоје различите дефиниције узрасних 
граница младих и сматра се да ниједан други животни 
период не провоцира толико дискусија о узрасним 
границама. Трајање младости је у ствари социјално, а не 
биолошки  одређено.  

Школовање је кључни чинилац који скраћује или 
продужава младост. Младост јесте краћа  код оне групе 
младих који се краће  школују, док је дужи пут до 
одрастања младих који се најдуже школују.  

У земљама у транзицији, као што је Република 
Србија, продужена младост је често ствар  принуде. 
Специфичности ситуације у Републици Србији као што 
су: сиромаштво у друштву, низак проценат запо-
слености младих и изазови са којима се суочавају млади 
људи  у процесу преласка из детињства у одрасло доба  
захтевају флексибилан приступ. 

Зато је горња граница младости померена на 
тридесет година,  са пуном свешћу да је у питању  веома 
хетерогена популација коју карактеришу различити 
развојни циљеви у различитим фазама младости. 

Овај Акциони план се односи  на деловање за 
добробит свих младих Града Крушевца узраста од  15 до  
30 година, без обзира да ли они живе у Крушевцу или 
околним  насељеним местима, без  обзира на њихов  
узраст, пол, социјални статус, сексуалну оријентацију, 
национално, верско или политичко опредељење, 
здравствено стање, интересовања. 

 
Одељак 2 | ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 
Радна група за израду Локалног акционог плана за 

младе Града Крушевца у току свог рада и у креирању 
мера за побољшање статуса младих, користила је 
принципе на којима је заснована Национална стратегија 
за младе. 

 
Принципи локалног акционог плана за младе су: 
 
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да 

сви млади имају иста права без обзира на пол, расну и 

акционог планирања. Према наведеној методологији искреирани 

су локални планови у 109 градова и општина Србије. ГИЗ-ова 

методологија рада се и даље користи у креирању Локалних 

акционих планова за младе. 
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националну припадност, религијско и политичко 
опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, 
као и функционалне сметње/инвалидитет. Обезбеђују се 
равноправне могућности за развој младих засноване на 
једнаким правима, а у складу са потребама, властитим 
изборима и способностима. 

• Равноправност – Омогућава се да сви млади имају 
право на једнаке шансе, на информисање, на лични развој,  
доживотно учење, запошљавање у складу са разноврсним 
сопственим карактеристикама, изборима и способностима. 
Обезбеђује се поштовање родне равноправности, 
недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, 
личног и друштвеног развоја младих. 

• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност 
оних који раде са младима, као и одговорност младих у 
складу са њиховим могућностима. 

• Доступност - Препознају се и уважавају 
капацитети младих као важног друштвеног ресурса и 
исказује се поверење и подршка њиховим 
потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се 
и обезбеђује доступност свих ресурса младима у Србији. 
Обезбеђују се услови за побољшање живота младих. 
Афирмише се и стимулише постепено увођење и 
развијање инклузивног образовања на свим нивоима.  

• Солидарност - Развија се интергенерацијска 
солидарност и улога младих у изградњи демократског 
грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке 

солидарности, подстиче се култура ненасиља и 
толеранције међу младима. 

• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода 
удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче 
интергенерацијска сарадња на локалном, националном и 
међународном нивоу. 

• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, 
подршка, средства, простор и могућност, како би млади 
учествовали у процесу доношења одлука, као и у 
активностима које доприносе изградњи бољег друштва. 

• Интеркултуралност -  Омогућава се поштовање 
различитости у свим областима људског живота, 
толеранција, као и афирмација уметничких и креативних 
приступа усмерених на неговање и развијање 
интеркултуралног дијалога међу младима.  

• Целоживотно учење - Промовише се 
целоживотно учење у којем се афирмишу знање и 
вредности и омогућава стицање компетенција. 
Обезбеђује се повезивање формалних и неформалних 
облика образовања, као и развијање и успостављање 
стандарда у образовању. 

• Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки 
концепти, принципи и активности који се односе на 
младе буду засновани на утемељеним и релевантним 
подацима и резултатима истраживања о младима. 

 

 
 

     Одељак 3 | КОНТЕКСТ 

 

 

3.1 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. 

Историја - Крушевац је као своју престоницу подигао кнез 
Лазар 1371. године. Први пут се помиње 1387. године, у повељи којом кнез Лазар у својој утврђеној престоници 
потврђује раније трговачке привилегије Дубровчанима. Град је постао привредно и културно средиште Србије. 
Место из кога се руководило и које је давало иницијативу за организацију државе. 
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3.2 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 

 **Стратегија одрживог развоја града Крушевца, септембар 2010. 

 

 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 

**Стратегија одрживог развоја града Крушевца, септембар 2010. 

 

 

 

 

 

У току израде овог стратешког документа, актуелни подаци Републичког завода за 

статистику Србије су из 2011. године. 

Нови попис становништва и нови подаци су планирани у 2020. години. 

Више информација на: https://www.stat.gov.rs/ 
 

https://www.stat.gov.rs/
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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 

 

Табела 4. Структура становништва према старости 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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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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Табела 6. Структура становништава старог 15 година и више према 

школској спреми и писмености / попис 2011. 

 

 **Републички завод за статистику  - РЗС 

 

Неписмена лица - Када су у питању неписмена лица у граду Крушевцу, према попису из 2011. године, 2.540 

лица је регистровано као неписмено, односно 2,17% становништва. Од тога неписмених младих узраста од 10-14 

година регистровано је 32, младих узраста од 15-19 година регистровано је 39,  младих од 20-34 године регистровано 

је 116.  

 
Табела 7. Структура становништава старијег од 15 година на основу компјутерске писмености  

и полу / попис 2011. 

 

Категорије 

 ГРАД КРУШЕВАЦ 

УКУПНО 
Компјутерски 

писмена лица 

Лица која 

делимично 

познају рад на 

рачунару 

Компјутерски 

неписмена лица 

УКУПНО 110.346 34.474 16.975 58.897 

мушкарци 53.343 17.722 8.608 27.013 

жене 57.003 16.752 8.367 31.884 

 **Републички завод за статистику  - РЗС 

 

Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Расинског округа, 58,05% становништва се 

изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 14,8% становништва, док 

27,13% чине лица која су се изјаснила да су компјутерски писмена. Када су у питању компјутерски неписмена лица 

53,42% чине жене, док 46,58 % мушкарци. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попис  2002. Попис 2011. 

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке 

Укупно становништво  

15 и више година 
111.559 53.664 57.895 110.346 53.343 57.003 

Без школске  спреме 7.413 1.170 6.243 3.536 504 3.032 

Непотпуно основно 

образовање 
19.037 7.887 11.150 13.450 4.690 8.760 

Основно образовање 27.597 13.274 14.323 24.596 11.934 12.662 

Средње образовање 44.562 24.237 20.325 51.868 27.688 24.180 

Више образовање 5.613 2.935 2.678 6.621 3.463 3.158 

Високо образовање 6.275 3.561 2.714 9.929 4.925 5.004 

Непознато 1.062 600 462 346 139 207 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              57 
 

 

3.3 АНАЛИЗА ЛОКАЛНИХ РЕСУРСА 

 

ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ МЛАДИМА НА НИВОУ 

ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СЕКТОР 
ИНСТИТУЦИЈА/ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Локална самоуправа 

 

 

 

 Градска управа Крушевац 

 Одељење за друштвене делатности у оквиру којег је Канцеларија 

за младе 

 Клуб за младе Канцеларије за младе Одељења за друштвене 

делатности Града Крушевца 

 Комисија за стипендирање и награђивање ученика Града 

Крушевца 

 Савет за омладину и спорт Града Крушевца 

 

 

Социјална заштита 

 

 

 

 Центар за социјални рад Крушевац,  

 Дом за децу без родитељског старања „Јефимија“ 

 Центар за особе са инвалидитетом 

Просвета 

 

 Средње школе  

 Академија васпитачко-медицинских струковних студија 

 Пољопривредни факултет у Крушевцу (Универзитет у Нишу) 

 Висока пословна школа струковних студија „Проф. Радомир 

Бојковић“ Крушевац 

 Висока хемијско-технолошка школа струковних студија 

Крушевац 

 Друга одељења акредитованих високошколских установа 

 Школска управа 

 Центар за стручно усавршавање 

Запошљавање 

 

 Национална служба за запошљавање 

 Бизнис инкубатор центар Крушевац 

 Привредна комора Србије - Регионална привредна комора 

 Агенција за регионални развој Расинског округа 

 Агенције за запошљавање 

 Омладинске задруге за запошљавање младих  

 

Здравство 

 Здравствени центар Крушевац 

 Дом здравља Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

 Саветовалиште за младе (у оквиру Здравственог центра), 

 Специјална болница Рибарска Бања 

 Приватне здравствене клинике 

Институције културе 

 

 Културни центар Крушевац 

 Крушевачко позориште 

 Народни музеј Крушевац 

 Народна библиотека Крушевац 

 Историјски архив Крушевца 

 

Цивилни сектор 
 Удружења за младе 

 Удружења младих  
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Одељак 4 | СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

 4.1 СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ  

 

1. Успостављање савремених, одрживих омладинских сервиса и услуга за младе, који ће директно утицати на 

побољшање квалитета живота младих на територији Града Крушевца.  

 

2. Развој локалне омладинске политике која се спроводи у оквиру институција и ван њих, чиме се стварају 

оптимални локални ресурси (људски, материјални, технички, институционални и финансијски) за 

успостављање иновативних и одрживих омладинских сервиса и услуга за младе. 

 

3. Унапређивање локалне омладинске политике кроз успостављање и развој сарадње са другим релевантним 

актерима на националном и међународном нивоу, у циљу размене добре праксе, искустава и идеја. 

 

 Савези удружења младих / за младе 

 Хуманитарне организације (Међународне - Црвени крст 

Србије – Црвени крст Крушевац, националне и локалне) 

 Друга Удружења грађана које у својим активностима и 

програмима укључују директан рад са младима 

 

Полиција 

 Полицијска управа Крушевац 

 Ватрогасно спасилачки батаљон - Одељење за ванредне 

ситуације  

 

Војска  Команда гарнизона Крушевац 

Судство 
 Основни суд Крушевац 

 Виши суд Крушевац 

Медији 

 

 Регионална Радио-Телевизија Крушевац 

 Локалне телевизијске станице 

 Локални новине и други штампани медији 

 Локалне радио станице 

 Локални WEB портали 

Спортске 

организације и 

спортска удружења 

 

 Спортски центар Крушевац 

 Спортски савез Града Крушевца 

 Спортски клубови и удружења 

 Спортски клубови за децу и омладину са посебним потребама 

 Спортски савез особа са инвалидитетом  Крушевац 

 Савез за школски спорт Града Крушевца 

Формалне и 

неформалне групе 

младих 

 

 Ученички парламент Економско-трговинске школе 

 Вршњачки тим Економско-трговинске школе 

 Ученички парламент Гимназије 

 Ученички парламент Хемијско-технолошке школе 

 Ученички парламент ШОСО „Веселин Николић“ 

 Ученички парламент Прве техничке школе 

 Ученички парламент Музичке школе 

 Ученички парламент Политехничке школе ”Милутин 

Миланковић”  

 Ученички парламент Медицинске школе 

 Студентски парламенти 
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4.2 ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

 

1. Унапређивање нивоа мотивисаности младих да се активније укључе у друштвене токове и 

локалну омладинску политику 

2. Унапређивање положаја и запошљавања младих са посебним фокусоом на осетљиве групе 

младих 

3. Унапређивање информисаности младих  

4. Повећање нивоа свести младих о здравим стиловима живота 

5. Активније укључење младих ОСИ2 у све сфере друштвеног живота Града Крушевца и промоција 

инклузивне локалне политике 

6. Унапређивање компјутерске писмености младих са посебним фокусом на девојке и жене 

7. Смањење свих облика насиља међу младима  

8. Смањење свих облика дискриминације међу младима 

9. Унапређивање руралне омладинске политике 

10. Развој цивилног сектора 

11. Повећање заинтересованости локалних медија за позитивне примере у области омладинске 

политике 

12. Обезбеђивање већих финансијских и материјалних ресурса за спровођење локалне омладинске 

политике 

13. Унапређивање рада локалне КЗМ кроз примену стандарда рада КЗМ и компетенција локалних 

координатора у складу са препорукама МОС-а 

14. Успостављање сарадње са Националном Асоцијацијом локалних КЗМ  

15. Успостављање сарадње са другим организацијама које се баве младима  

16. Успостављање формалне и стратешке сарадње са међународним донаторима и представницима 

бизнис сектора 
 
 
 

А) Повезаност стратешких праваца и локалних приоритета 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

Успостављање савремених, 

одрживих омладинских 

сервиса и услуга за младе 

 

Унапређивање нивоа мотивисаности младих за активније 

укључивање у друштвене токове и локалну омладинску 

политику 

Унапређивање запошљавања младих 

Унапређивање информисаности младих  

Повећање нивоа свести о здравим стиловима живота  

Активније укључивање младих ОСИ у све сфере друштвеног 

живота Града Крушевца и промоција инклузивне локалне 

политике 

Унапређивање компјутерске писмености младих 

Смањење свих облика насиља међу младима  

Смањење свих облика дискриминације међу младима 

Унапређивање руралне омладинске политике 

Развој локалне омладинске 

политике која се спроводи у 

оквиру институција и ван њих 

Развој цивилног сектора 

Развој неформалних група младих 

Повећање заинтересованости локалних медија за позитивне 

примере у области омладинске политике 

                                                                                 
2 ОСИ – Особе са инвалидитетом 
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Обезбеђивање локалних финансијских и материјалних ресурса 

за спровођење локалне омладинске политике 

Унапређење рада локалне КЗМ кроз примену стандарда рада 

КЗМ и компетенција локалних координатора у складу са 

препорукама МОС-а 

Унапређивање локалне 

омладинске политике кроз 

успостављање и развој 

сарадње са другим 

релавантним актерима на 

националном и међународном 

нивоу 

Успостављање сарадње са Националном асоцијацијом 

локалних КЗМ  

Успостављање сарадње са другим организацијама које се баве 

младима  

Успостављање формалне и стратешке сарадње са 

међународним донаторима и представницима бизнис сектора 
 
 
 

4.3  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ 
 

ЛОКАЛНИ 

ПРИОРИТЕТИ 
АКТИВНОСТИ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

ЗА ПЕРИОД ОД 5 

ГОДИНА 

Унапређивање 

запошљавања младих са 

посебним фокусом на 

осетљиве групе младих 

- организовање едукација за стицање 

вештина неопходних за успешно 

запошљавање 

 

- организовање едукација у циљу 

промоције омладинског предузетништва 

 

- организовање пракси и програма обука 

на радном месту 

 

- спровођење услуга каријерног вођења и 

саветовања (индивидуално и групно) 

 

- спровођење услуга каријерног вођења и 

саветовања (индивидуално и групно) 

 

- повезивање са послодавцима 

 

40% младих незапослених 

ће проћи кроз програме 

едукације у циљу 

олакшаног запошљавања 

 

 

Унапређивање 

информисаности младих 

 

 

- Обележавање важних датума 

– Међународни дан младих, Светски дан 

здравља, Дан борбе против сиде, Дан 

љубави и других важних датума који су у 

вези са младима. 

- Успостављање функционалног инфо 

пулта за информисање младих. 

- обавештавање младих о темама које су 

препознали као битне, успостављање 

различитих канала комуникације са 

младима, штампање промо материјала за 

младе и за родитеље 

- Додатни рад на интернет презентацији 

КЗМ Крушевац 

- Информисање младих путем 

друштвених мрежа (Фејсбук, Инстаграм 

и Твитер), као и другим онлајн 

сервисима (ЈуТјуб). 

70% младих ће бити 

информисано о 

активностима младих 

50% младих користи услуге 

сервиса КЗМ намењених 

информисању младих о 

темама које су приоритети 

за младе 
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Повећање нивоа свести 

младих о здравим 

стиловима живота 

- Организовање едукација у циљу развоја 

превенције болести зависности 

- Организовање едукација у циљу развоја 

превенције репродуктивног здравља и 

полно преносивих болести 

- Организовање едукација у циљу развоја 

здравих стилова живота и бављења 

физичком активношћу 

 

80 % младих ће проћи 

едукације из области 

здравих стилова живота 

 

Активније укључивање 

младих ОСИ у све сфере 

друштвеног живота Града 

Крушевца и промоција 

инклузивне локалне 

политике 

 

Организовање медијске кампање за 

младе ОСИ у координацији КЗМ 

 

 

– Успостављање волонтерског центра 

 

– рад младих волонтера са различитим 

социјално угроженим категоријама 

становништва (у 2020. години – рад са 

ментално очуваним, једночланим или 

двочланим старачким домаћинствима) 

 

20% младих ОСИ биће 

укључено у програме који 

се баве унапређивањем 

њиховог квалитета живота 

Обезбеђивање предуслова 

за олакшано запошљавање 

младих ОСИ у складу са 

законском регулативом – у 

периоду од 5 година 5% 

младих ОСИ ће бити радно 

ангажовано кроз програме 

КЗМ 

Унапређивање и 

информисање о 

омладинској политици у 

руралним срединама 

-Успостављање услуга из наведених 

приоритета и у руралним срединама 

40% сеоских месних 

заједница биће подржано у 

програмском и ресурсном 

смислу за спровођење 

локалне / сеоске омладинске 

политике 

Унапређење компјутерске 

писмености младих са 

посебним фокусом на 

девојке и жене 

- Организовање обука за стицање 

компјутерске писмености 

 

40% младих ће стећи знања 

из области основне 

компјутерске писмености 

Повећати степен 

ненасилног понашања 

 

- континуирана едукација младих у циљу 

превенције вршњачког насиља 

- медијска кампања против вршњачког 

насиља 

- Формирање ванинституционалног 

Саветовалишта за младе у оквиру КЗМ-а 

- Повећати степен ненасилног понашања 

на спортским манифестацијама 

 

80% младих ће бити 

едуковано о превенцији 

свих облика насиља 

Смањење свих облика 

дискриминације међу 

младима 

 

-континуирана едукација младих у циљу 

превенције дискриминације међу 

младима 

- медијска кампања против 

дискриминације међу младима 

 

80% младих ће бити 

едуковано о људским 

правима и толеранцији 

Подршка развоју 

цивилног сектора и 

неформалних група 

(подршка младима да 

формирају омладинске 

организације) 

 

 

- организовање семинара за младе како 

би се упознали са појмом цивилног 

сектора и радом удружења грађана 

- организовање обука за писање предлога 

пројеката за постојеће организације 

 

Повећање броја 

омладинских организација 

које се баве младима и које 

успешно аплицирају за 

екстерна финансијска 

средства 
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- подршка у успостављању нових 

омладинских организација 

- Сајам организација цивилног друштва 

Крушевца које су активне у раду са 

младима на нивоу Града Крушевца 

Повећање 

заинтересованости 

локалних медија за 

позитивне примере у 

области омладинске 

политике 

 

- организовање четири годишња састанка 

за медије 

- организовање излета са новинарима и 

младима из КЗМ 

- обезбеђивање недељних 

емисија/текстова у медијима које ће 

уређивати КЗМ 

 

80% медија континуирано и 

промотивно емитује 

позитивне примере из 

области омладинске 

политике 

Повећање финансијских и 

метеријалних ресурса за 

спровођење локалне 

омладинске политике на 

локалу 

 

Успостављање позиције за текуће 

активности КЗМ и финансијска средства 

за имплементацију Локалног акционог 

плана за младе Града Крушевца 

 

30% планираних активности 

ће бити финансирано из 

екстерних извора 

финансирања 

Унапређење рада локалне 

КЗМ кроз примену 

стандарда рада КЗМ, 

стандарда омладинског 

рада и компетенција 

локалних координатора у 

складу са препорукама 

МОС-а 

Реализација активности из Одељка 7, у 

циљу постизања стандарда рада локалне 

КЗМ 

 

Похађање едукација у циљу стицања 

компетенција наведених у Одељку 7 

 

У наредном периоду од 5 

година локална КЗМ ће у 

потпуности испунити 

стандарде рада локалне 

КЗМ, у складу са 

препорукама МОС-а 

У наредном периоду од 5 

година локални 

координатор ће стећи све 

компетенције у складу са 

препорукама МОС-а 

 

Успостављање сарадње са 

Националном 

асоцијацијом локалних 

КЗМ кроз реализацију 

заједничких програма и 

активности 

 

Приступ Националној асоцијацији 

локалних КЗМ 

Учествовање у раду тематских група 

Асоцијације 

Израда пројеката и активности који ће се 

заједнички реализовати 

Успостављање сарадње са 

Националном асоцијацијом 

локалних КЗМ 

 

Успостављање сарадње са 

другим организацијама 

које се баве младима 

 

Израда плана заједничких активности 

Организација састанака које се баве 

младима 

 

Успостављање сарадње са 

другим организацијама које 

се баве младима 

Успостављање формалне 

и стратешке сарадње са 

међународним 

донаторима 

Израда базе података о потенцијалним 

донаторима 

Израда базе података о успешним 

привредним субјектима 

Праћење водича за инвестиције за 

домаће и стране инвеститоре 

 

Успостављање формалне и 

стратешке сарадње са 

међународним донаторима 
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ОДЕЉАК 5 | АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

(Стандарди рада локалних КЗМ и компетенције локалних координатора) 
 
 
Овај одељак дефинише одговорности локалне КЗМ у процесу примене ЛАП-а, односно активности које 

треба да реализује, и то су: 
 

1. Активности за које је дирекно задужена КЗМ у оквиру ЛАП-а  

2. Активности које имају за циљ праћење и спровођење ЛАП-а  

3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ3 
 
У даљем тексту биће укратко презентоване основе Стандарда рада локалне КЗМ, као део препорука 

Министарства омладине и спорта у циљу унапређења рада локалних Канцеларија за младе.  
 
Активности за примену стандарда креира локални координатор, а у складу са локалним приликама и 

задатим индикаторима4. 
 
Такође, реализација ових активности ће дугорочно обезбедити постизање другог стратешког циља овог 

ЛАП-а - Успостављање функционалног и ефикасног институционалног оквира за бављење омладинском политиком 
на територији Града Крушевца. 

 
1.1 Стандарди рада локалних канцеларија за младе и компетенција локалних координатора  
 
Стандарди рада локалних канцеларија за младе дефинишу квалитет који је неопходно постићи у раду 

канцеларија за младе, како би локалне КЗМ успешно деловале у оквиру својих локалних могућности. Да би се 
обезбедио успешан рад локалних канцеларија за младе неопходно је испуњење следећа 4 стандарда: 

 

(1) добро управљање КЗМ,  

(2) активно партнерство са субјектима омладинске политике, 

(3) висока партиципација младих у локалној омладинској политици и  

(4) инклузиван концепт рада.  

 
Минимум испуњења стандарда - Обим и структура активности за испуњење стандарда нису исти за све 

локалне средине будући да се ЈЛС5 разликују по многим елементима – демографским, економским, по обиму 

ресурса (финансијски, материјални, људски, технички). Стандарди рада локалних канцеларија за младе узимају у 

обзир наведену различитост ЈЛС и дефинисањем посебне категорије - минимум испуњења стандарда, препоручује 

се обим активности чија реализација обезбеђује минимално испуњење стандарда.  

 

Како се минимум испуњења стандарда првенствено ослања на различите капацитете локалних средина, у 

одређивању тог минимума локалне КЗМ подељене су у три категорије у односу на број становника и структуру 

успостављених државних институција које се баве младима.  

 

У складу са категоријом, дефинисан је обим активности. Град Крушевац спада у 3. категорију ЈЛС са бројем 

становника преко 80.000 становника. Активности које ће КЗМ реализовати треба да обезбеде минимума стандарда:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
3 Према приручнику – ”Примена Националне стратегије за младе на локалном нивоу - Стандарди рада локалних канцеларија за младе 

и компетенције локалних координатора” 
4 Према приручнику – ”Примена стандарда рада локалних канцеларија за младе и компетенције локалних координатора” 
5 ЈЛС – Јединица локалне самоуправе 
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СТАНДАРД 1 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ КЗМ-ом 

ЦИЉ 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености 

стандарда на годишњем 

нивоу 

ЈЛС изнад 80.000 

становника 

КЗМ на 

транспарентан 

начин ради на 

припреми и 

спровођењу 

омладинских 

актвности; 

постојећи ресурси 

(људски, технички, 

материјални) 

користе се на 

ефикасан и 

одговоран начин, а 

одлуке су 

утемељене на 

утврђеним 

потребама младих 

у датој средини; 

усаглашен рад 

осталих субјеката 

омладинске 

политике на 

локалу као што су 

Савет за младе, 

Омладински клуб 

(ОК) 

1. Број запослених у КЗМ/Клубу за младе 3 

2. Број сарадника/сарадница у КЗМ/Клубу за 

младе 
15 

3. Висина обезбеђеног локалног буџета за 

имплементацију ЛАП-а и рад КЗМ/Клубу за 

младе 

0,2% ЈЛС буџета 

4. Висина остварених средстава из екстерних 

извора финансирања 

50% у односу на средства 

одобрена од стране ЈЛС 

(0,1% ЈЛС буџета) 

5. Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/КЗМ 

носилац апликације, а финансираних из 

екстерних извора финансирања 

5 

6. Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/КЗМ 

партнер на пројекту, а финансираних из 

екстерних извора финансирања (сви извори 

финансирања изузев градског буџета) 

3 

7. Број медијских презентација на 

локалним/регионалним медијима (ТВ, радио, 

новине) 

20 

8. Постоји/не постоји систематизација 

запослених и утврђене процедуре за ангажовање 

и праћење рада сарадника 

Да 

9. Постоји/не постоји одлука о обезебеђеном 

простору и покривености материјалних 

трошкова за КЗМ/ Клубу за младе 

Да 

10. Постоји/не постоји буџетска линија која се 

односи на рад КЗМ или на спровођење ЛАП-а 
Да 

11. Спроведено/није спроведено мапирање 

локалних ресурса и припремљена анализа 
Да 

12. Постоји/не постоји годишњи план рада Да 

13. Развијен/није развијен систем праћења рада 

ОК 
Да 

14. Развијен/није развијен систем праћења и 

самовредновања квалитета рада КЗМ 
Да 
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СТАНДАРД 2 – АКТИВНО ПАРТНЕРСТВО СУБЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У 

РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКИХ АКТИВНОСТИ, 

КАО И У РАЗВОЈУ И СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ СЕ ТИЧУ МЛАДИХ 

 

ЦИЉ 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености 

стандарда на годишњем нивоу 

ЈЛС изнад 80.000 становника 

КЗМ имају 

формиране 

стратешке савезе 

са организацијама 

из приватног, 

јавног и 

непрофитног 

сектора, у циљу 

стварања услова за 

подршку младима 

у организовању, 

друштвеном 

деловању, развоју 

и остваривању 

потенцијала на 

личну и 

друштвену 

добробит. КЗМ 

доприносе 

промоцији 

омладинског рада 

и развоју 

омладинског 

сектора 

 

1. Број институција и организација са којима је 

остварено партнерство путем споразума о 

сарадњи/партнерству 

6 

 

2. Број заједнички реализованих активности са 

представницима локалних институција (школе, 

ДЗ, ЦСР, НСЗ, МУП и други актери) 

8 

 

3. Број заједнички реализованих активности са 

представницима цивилног сектора (удружења 

младих, удружења за младе) 

12 

 

4. Број заједнички реализованих активности са 

привредним субјектима 

3 

 

5. Број реализованих активности са присуством 

медија 

12 

 

6. Број заједнички реализованих активности са 

неформалним групама младих 

12 

 

7. Број остварених партнерстава са медијима 

(националним, регионалним, локалним) 

5 

 

8. Успостављена/није успостављена база 

омладинских организација и организација које 

се баве младима на локалном нивоу 

Да 

 

9. Постоје активности усмерене на подршку 

развоју омладинских организација по 

питањима од значаја за њихов рад 

Да 

 

10. Број докумената секторских политика које 

укључују КЗМ у израду стратегија 

2 

 

11. Број докумената секторских политика које 

укључују КЗМ у процес спровођења стратегија 

2 

 

12. Број активности реализован у партнерству 

са другим КЗМ 

6 
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СТАНДАРД 3 – ВИСОК СТЕПЕН УЧЕШЋА МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ ОМЛАДИНСКОЈ 

ПОЛИТИЦИ 

ЦИЉ 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености 

стандарда на годишњем 

нивоу 

ЈЛС изнад 80.000 

становника 

КЗМ обезбеђује 

подстицајно 

окружење и даје 

активну подршку 

младима у 

реализацији 

омладинских 

активности, 

предузимању 

иницијативе и 

њиховом 

укључивању у 

процесе доношења 

и спровођења 

одлука које 

доприносе личном 

и друштвеном 

развоју; 

 

млади активно 

учествују у свим 

сегментима 

омладинске 

политике на 

локалном нивоу 

(планирање, 

спровођење...) 

1. Број младих информисаних о активностима  

КЗМ/Клуба за младе 

30% од укупне популације 

младих 

2. Број младих који користе активности које 

спроводи КЗМ/Клуб за младе 

10% од укупне популације 

младих 

3. Број младих који учествују у креирању 

структуре и обима активности за младе,које 

спроводи КЗМ/Клуб за младе, кроз неки од модела 

комуникације (анкетирање, евалуација постојећих 

услуга, организовање) 

30% младих из одређене 

циљне групе младих 

4. Број младих који директно реализује активности 

КЗМ/Клуб за младе 

50% омладинских 

активности у КЗМ 

реализују млади 

5. Број реализованих активности иницираних од 

стране удружења младих и неформалних група 

младих 

15 

6. Број волонтера који су укључени у припрему и 

реализацију активности коју спроводи КЗМ 

40%-60% од укупног броја 

младих укључених у 

припрему и реализацију 

активности коју спроводи 

локална КЗМ/Клуб за 

младе 

7. Број младих који су чланови Савета за младе 

Минимум 50% од укупног 

броја чланова Савета за 

младе 

8. Број младих који су учествовали у изради и 

ревидирању локалних (градских) докумената 

5% од укупне популације 

младих 

9. Број развијених локалних политика које се тичу 

младих, у којима учествују представници 

КЗМ/млади 

2 

10. Доступан буџет и документа/извештај о 

потрошњи средстава издвојених за младе на 

локалном нивоу 

Да 

11. Број постојећих сервиса у ЈЛС 1 

12. Постоји/не постоји годишњи план рада Да 

13. Развијен систем подршке развоју сервиса 

(волонтерски, инфо) 
Да 

14. Постоји локални савез удружења младих/за 

младе (кровна организација) у ЈЛС 
Не 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              67 
 

 

 
 

5.2 Компетенције локалних координатора - Координатор канцеларије за младе треба да поседује или да 

развије следеће опште компетенце: 

 

1. Оптимална координација активности локалне КЗМ  - (1) Координатор зна и разуме улогу координатора и 

канцеларије за младе, (2) Координатор креира и спроводи активности намењене младима у складу са делокругом 

рада КЗМ и стратешким документима из области омладинске политике. (3) Координатор зна и разуме улогу 

различитих иституција које се баве младима на локалном нивоу и активно заговара и иницира и подржава 

успостављање истих. (4) Координатор познаје рад локалне управе и поседује знања и компетенције неоходне за рад 

у локалној управи. 

 

2. Ефикасно управљање расположивим локалним ресурсима - (1) уме да управља материјалним и техничким 

ресурсима КЗМ-а, (2) има развијене вештине управљања људским ресурсима, (3) зна да идентификује и да користи 

алтернативне изворе финансирања.  

 

СТАНДАРД 4 – ИНКЛУЗИВНА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 

ЦИЉ 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености стандарда 

на годишњем нивоу 

ЈЛС     изнад   80.000 становника 

Обезбедити 

уважавање 

различитоси 

сваког 

појединца и 

пружање 

једнаких 

могућности 

младима за 

учешће у 

свим 

областима 

друштвеног 

живота 

1. Број младих из осетљивих група који су 

информисани о постојећим локалним 

активностима/услугама намењеним њиховим 

потребама 

30% од укупне популације младих 

из осетљивих група 

2. Број младих из осетљивих група који користе 

услуге/активности КЗМ/ КЗМ/Клуба за младе 

20% од укупног броја младих који 

користе услуге КЗМ 

3. Број младих из осетљивих група који су 

укључени у процес планирања активности 

локалне КЗМ/ КЗМ/Клуба за младе 

5 % од укупне популације младих 

из осетљивих група 

4. Број младих из осетљивих група који су 

укључени у реализацију активности које 

спроводи КЗМ/ КЗМ/Клуб за младе 

5 % од укупне популације младих 

из осетљивих група 

5. Број активности за развијање перцепције 

проблема младих из осетљивих група 
12 

6. Број активности које су организоване преко 

КЗМ/ОК за оснаживање младих из осетљивих 

група 

12 

7. Број активности инклузивног типа за младе 12 

8. Број реализованих пројеката у којима је КЗМ 

партнер са удружењима младих/за младе и 

институцијама, који имају за циљ унапређење 

положаја младих из осетљивих група 

5 

9. Спроведено/није спроведено истраживање 

усмерено на обележавање рањивих група 

младих 

Да 

10. Спроведена/нису спроведена истраживања 

на одређене теме/ у вези са проблемима 

појединачних рањивих група младих 

Да 
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3. Познавање стратешких и законских докумената из области омладинске политике (1) Координатор зна, 

разуме и примењује у пракси основна национална и локална документа из области омладинске политике (НСМ6, 

ЗОМ7, ЛАП8), (2) Координатор поседује основна знања о европским трендовима у области омладинске политике. 

 

4. Писмена, усмена комуникација и дигитална писменост – (1) има развијене вештине писменог 

презентовања информација, анализа и идеја, (2) има развијене вештине коришћења информационих технологија, (4) 

поседује активно знање енглеског језика. 

 

5. Комуникација и интеракција са младима и другим субјектима омладинске политике - (1) Успешно 

комуницира, размењује информације и сарађује са младима, (2) Успешно комуницира, размењује информације и 

сарађује са локалним и другим институцијама, организацијама и удружењима која се баве питањима младих, (3) 

Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са медијима, (4) Успешно комуницира, размењује 

информације и сарађује са другим КЗМ, (5) Координатор зна и примењује вештине преговарања и медијације  

 

6. Планирање у омладинској политици - оспособљен је за пројектно планирање и исто примењује у пракси.  

 

7. Рад са младима - поседује знања и вештине потребне за други ниво компетенција омладинског радника/це.  

 

8. Рад са осетљивим групама младих – (1) упознат  је са теоријским и практичним аспектима рада са 

осетљивим групама младих , (2) разуме потребе младих из осетљивих група и укључује их у активности КЗМ. 

 

9. Координатор познаје основна документа везана за волонтирање и промовише волонтерски рад - 

Координатор познаје основе волонтеризма.  

 

 

Oдељак 6 | УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ 

 

Национална стратегија за младе - Локални акциони план за младе Града Крушевца у потпуности је усклађен 

са Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу Министарства омладине и спорта, усвојила Влада 

Србије.  

 

Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом Србије за приступање Европској 

Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији, 

Националном стратегијом запошљавања, Миленијумским циљевима развоја, Стратегијом развоја здравља младих, 

Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја особа 

са инвалидитетом у Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, као и са 

одговарајућим међународним документима.  

 

Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих, Град Крушевац полази од 

општих стратешких циљева дефинисаних Националном стратегијом, а то су: 

 

 Подстицање младих да активно учествују у друштву; 

 Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у доношењу одлука кроз одржив 

институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; 

 Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима; 

 Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих који живе 

у тешким условима; 

 Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; 

 Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих; 

 Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и неформалбног образовања 

који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом 

образовања у Републици Србији; 

 Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; 

                                                                                 
6 НСМ – Национална стратегија за младе 
7 ЗОМ – Закон о младима 
8 ЛАП – Локални акциони план за младе 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              69 
 

 

 Унапређивање безбедности младих; 

 Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих поремећаја здравља и развијање 

здравствене заштите прилагођене младима; 

 Оснаживање младих за иницијативе и активности  које су у складу са основним циљевима одрживог развоја 

и заштите животне средине. 

 

У току свог рада, Радна група за израду ЛАП-а дефинисала је стратешке правце у даљем развоју локалне 

омладинске политике, као и локалне приоритете у форми циљева, који су усклађени са наведеним принципима, 

вредностима и препорукама датим у Националној стратегији за младе, а од стране Министарства омладине и спорта.  

 

 

Oдељак 7 | ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛАП-а И ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  

- ПРОЦЕС РЕВИЗИЈЕ 

 

Системско и благовремено праћење спровођења ЛАП-а за младе као и стручна процена остварених резултата у 

том процесу, један је од кључних сегмената планског бављења локалном омладинском политиком. 

У складу са препорукама Министарства омладине и спорта, процес ревизије ће обезбедити да се наведени 

механизми ефикасно спроведу и када је у питању ЛАП за младе Града Крушевца.  

Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године (у периоду октобар-децембар) и обезбедиће 

релевантне податке о реализованим активностима из ЛАП-а као и о постигнутим резултатима у текућој години.  

Како ЛАП за младе Града Крушевца садржи детаљне активности само за 2020. годину и пројекцију активности 

за преостале 4 године, процес ревизије ће обезбедити релавантне податке за детаљну израду плана активности за 

сваку следећу годину. 

 

Процес 
Када се 

ради Садржај Производ 

Процес 

планирања - 

израда ЛАП-а 

за младе9 

Једном у 5 

година 

 

(1) Даје стратешке правце развоја локалне 

омладинске политике за наредних 5 година. 

 

(2) Детаљан план активности за прву годину 

спровођења ЛАП-а 

 

(3) Пројекцију активности за преостале 4 

године ЛАП-а 

 

ЛАП за  

младе 

Процес 

ревизије10 
Сваке године 

 

(1) Подаци о реализованим активностима 

наведеним у ЛАП-у 

 

(2) Подаци о оствареним резултатима у 

процесу спровођења ЛАП-а 

 

(3) Детаљан план активности за наредну 

годину (ГОП) базиран на прикупљеним 

подацима и постављеним циљевима у ЛАП-у 

 

* процес ревизије није могућ без предходно 

усвојеног и имплементираног ЛАП-а 

 

Годишњи 

оперативни 

план за 

наредну 

годину 

 

ЛАП за младе града Крушевца почиње са имплементацијом у јануару 2020. године, прва ревизија ће бити 

спроведена крајем 2020. године. 

                                                                                 
9 Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАП-а”  
10 Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије” 
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11 Осетљиве групе младих су дефинисане у складу са категоризацијом у оквиру Националне стратегије за младе 
12 МИНРСЗ-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије 

Aнекс 1                                                                     Годишњи план активности за 2020. годину 

ПРИОРИТЕТ Активности Очекивани резултат Индикатор Носиоци 

Унапређивање информисаности 

младих  

-Додатна дорада интернет презентације КЗМ 

Крушевац  

-Обележавање важних датума 

-Дан младих, Светски дан здравља, Дан борбе 

против АИДС-а, Дан љубави и других важних 

датума који су у вези са младима 

Успостављен одржив и 

ефикасан сервис за 

информисање младих  

-Број реализованих 

активности за обележавање 

важних датума 

-број реализованих 

активности 

КЗМ 

Унапређивање запошљавања 

младих 

- организовање едукација за стицање вештина 

неопходних за успешно запошљавање 

- организовање едукација у циљу промоције 

омладинског предузетништва 

Успостављени одрживи 

сервиси за олакшано 

запошљавање младих 

-број едукација 

-број младих који посећује   

 едуакције КЗМ 

Промоција здравих стилова 

живота  

-Организовање едукација у циљу превенције 

болести зависности 

-Организовање едукација у циљу превенције 

полно преносивих болести 

-Организовање едукација у циљу промовисања 

здравих стилова живота и бављења физичком 

активношћу 

Успостављен одржив систем 

за подршку здрављу младих 

-број одржаних едукација 

-број младих који су прошли 

кроз едукације  

КЗМ 

Активније укључивање младих 

из осетљивих група11 у све 

сфере друштвеног живота Града 

Крушевца и промоција 

инклузивне локалне политике 

-Организовање медијске кампање за младе  из 

осетљивих група  у координацији КЗМ 

- Укључивање младих из  осетљивих група у 

неке од сегмената активности КЗМ-а као увода 

у развој идеје радне праксе младих из 

осетљивих група 

- Развој формалне сарадње са удружењима 

чија је примарна област рад са осетљивим 

групама 

-Заједничко аплицирање за средства код 

МИНРСЗ12-а за рад са младима из осетљивих 

група 

 

Континуирана и системска 

подршка унапређењу 

положаја младих из 

осетљивих група 

- реализована медијска 

кампања 

- активности КЗМ-а за младе 

из осетљивих група 

-број младих који похађају 

едукативне садржаје 

КЗМ 
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13 МИНРСЗ-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије 

Активније укључивање младих 

особа са инвалидитетом 

-Укључивање младих особа са инвалидитетом  

у неке од сегмената активности КЗМ-а као 

увода у развој идеје радне праксе младих из 

осетљивих група 

- Развој формалне сарадње са удружењима 

која раде са младим особама са инвалидитетом 

-Заједничко аплицирање за средства код 

МИНРСЗ13-а за рад са младима из осетљивих 

група 

 

Континуирана и системска 

подршка унапређењу 

положаја младих особа са 

инвалидитетом 

- активности КЗМ-а негују 

инклузивну политику у 

својим активностима 

-број младих особа са 

инвалидитетом који похађају 

едукативне садржаје 
КЗМ 

Унапређење  руралне 

омладинске политике 

-Успостављање услуга из наведених 

приоритета и у руралним деловима града  

Обезбеђивање доступности 

свим услугама КЗМ-а и 

младима из руралних 

средина 

- број реализованих садржаја 

и акција у руралним 

подручјима 

-број младих који су 

користили ове услге 

КЗМ, 

Агенција за 

регионални 

развој Расинског 

округа 

Унапређење компјутерске 

писмености младих 

-Организовање обука за стицање компјутерске 

писмености и организовање радионица за 

подизање нивоа знања из одређених 

компјутерских програма и апликација  

Успостављен систем за 

континуирано неформално 

образовање младих из 

компјутерске писмености 

-број младих који су прошли 

кроз едукације 

-број организованих 

едукација 

КЗМ, 

Агенција за 

регионални 

развој Расинског 

округа 

Смањење нивоа насилног 

понашања код младих 

-континуирана едукација младих у циљу 

превенције вршњачког насиља 

-медијска кампања против вршњачког насиља  

-промоција кампање против говора мржње на 

интернету 

 

Успостављен систем 

превенције вршњачког 

насиља 

- број едукативних радионица 

-број младих који похађају 

едукативне садржаје 
КЗМ 

Повећање нивоа  

недискриминаторног понашања 

међу младима 

-континуирана едукација младих у циљу 

превенције дискриминације међу младима 

-медијска кампања против дискриминације 

међу младима 

Успостављен систем 

превенције дискриминације 

младих 

-број едуактивних радионица 

-број младих који похађају 

едукативне садржаје 
КЗМ 

Подршка развоју цивилног 

сектора и подршка развоју 

неформалних група (подршка 
младима да формирају 

омладинске организације) 

-организовање инфо семинара за младе на 

годишњем нивоу, како би се упознали са 

појмом цивилног сектора 
-организовање обука за писање предлога 

пројекта за постојеће организације 

Стварање предуслова за 

унапређење рада локалних 

омладинских Удружења 
грађана 

-број организованих садржаја 

-број младих укључених у 

активности 

КЗМ, 

Агенција за 

регионални 
развој Расинског 

округа 
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-информисање постојећих Удружења грађана о 

конкурсима и тендерима  

-организација сајма Удружења грађана које се 

баве младима и које су активне на територији 

Града Крушевца 

Повећање заинтересованости 

локалних медија за позитивне 

примере у области омладинске 

политике 

-организовање годишњих састанака са 

медијима 

-организовање излета са новинарима и 

младима из КЗМ 

-обезбеђивање недељних емисија/текстова у 

медијима које ће уређивати КЗМ 

Формирање позитивне 

медијске слике о 

резултатима локалне 

омладинске политике 

-број организованих садржаја 

-број медија/новинара 

укључених у активности 

-број медијских појављивања 

КЗМ-а 

КЗМ 

Обезбеђивање финансијских и 

материјалних ресурса за 

спровођење локалне 

омладинске политике 

Постојање буџета за текуће активности КЗМ и 

постојање буџета за имплементацију пројеката 

који су у складу са ЛАП-ом за младе Града 

Крушевца 

Успостављен одржив систем 

за финансијску подршку 

Формирање буџета 

 
КЗМ 

Унапређивање рада локалне 

КЗМ кроз примену стандарда 

рада КЗМ и компетенција 

локалних координатора у 

складу са препорукама МОС-а 

-Реализација активности из Одељка 7, у циљу 

постизања стандарад рада локалне КЗМ 

-Похађање едукација у циљу стицања 

компетенција наведених у Одељку 7 

Ефикасан и компетентан рад 

рад локалне КЗМ 

Број реализованих активности 

Ниво испуњења индикатора 

Број стечених компетенција 

од стране локалног 

координатора 

 

КЗМ 

Успостављање сарадње са 

Асоцијацијом локалних КЗМ на 

националном нивоу 

-Приступ Асоцијацији локалних КЗМ на 

националном нивоу 

-Учествовање у раду тематских група 

Асоцијације 

 

Успостављена сарадња са 

новим партнерима на 

националном и градском 

нивоу 

Број реализованих 

заједничких активности 

Број формално 

успостављених партнерстава 

 

 

КЗМ 

Успостављање сарадње са 

другим организацијама које се 

баве младима  

-Израда плана заједничких активности 

-Организовање  годишњих састанака са 

представницима организација за младе и 

организација младих 

 

Успостављена сарадња са 

новим партнерима на 

нациоанлоном и градском 

нивоу 

Број реализованих 

заједничких активности 

Број формално 

успостављених партнерстава 

 

 

КЗМ 
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Издвајања из градског буџета за потребе младих – за период 2016.-2020. године 

 

 

Врста трошка 

 

 

2016. 

 

2017. 

 

2018. 

 

2019. 

 

План за  2020. 

Издвајања за рад канцеларије 

за младе 
1.991.000 1.991.000 1.491.000 1.491.000 1.491.000 

Стипендирање и кредитирање 

младих 
16.520.000 4.879.458 4.156.676 7.129.000 

 

8.630.000 

Финансирање културно 

уметничког друштва 
3.284.100 6.119.999 6.354.999 6.360.000 

 

6.500.000 

Финансирање удружења  у 

активностима које се односе 

на младе 

44.000.000 44.000.000 44.500.000 44.500.000 
 

44.500.000 

Средства обезбеђена за 

социјалну помоћ деци и 

омладини 

7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.500.000 
 

9.000.000 

УКУПНО 72.795.100 63.990.457 63.502.675 66.980.000 70.121.000 
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ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 
2020 - 2025. ГОД. 

 
ОПШТИ ЦИЉЕВИ СВИХ ОБЛАСТИ 1-8. У 

НАРЕДНОМ ПРИЛОГУ ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ 
МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, УЗ СПРОВОЂЕЊЕ 

ИНКЛУЗИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
 

Области: 
 
1. Образовање младих 
2. Запошљавање младих 
3. Здравље младих 
4. Безбедност младих 
5. Култура, спорт и слободно време младих 
6. Информисање и мобилност младих 
7. Активно учешће и волонтеризам младих 
8. Млади у очувању и заштити животне 

средине 
 

1. Образовање младих 
 
Анализа стања и положаја младих  
 
Образовање има значајну функцију у сваком 

друштву. Путем образовања снажно се мења структура 
друштва породице и професија. Образовање је у ствари 
израз друштвеног система и као такав битан је сегмент 
настанка, развоја и даљег напретка сваког друштва.  

Институционализација образовања, поред тога што 
се заснива на усвајању низа правила и друштвених 
вредности, огледа се и кроз знања  и способности којима 
појединац овлада у процесу оспособљавања – школа 
припрема дете за његову улогу и допринос друштву у 
целини.  

Ослањајући се на основну улогу различитих видова 
образовања – развој укупних потенцијала личности и 
усклађеност са друштвеним потребама - образовање 
замишљамо као доживотни процес стицања знања, 
вештина и ставова са циљем да се омогући младој особи 
да препозна и оствари своје афинитете и потребе и 
постане самостална личност у оквиру друштва. На 
територији града Крушевца делује један факултет, три 
више школе, осам средњих и седамнаест основних 
школа са 53 истурена одељења и једним Интернатом за 
ученике средњих школа '' Пане Ђукић Лимар''. 

У Крушевцу делује 8 средњих шола: Економско-
трговинска школа (761 ученик), Гимназија (1104 
ученика), Хемијско-технолошка школа (765 ученика), 
Прва техничка  школа (1076 ученика), Медицинска 
школа (605 ученика), Политехничка школа Милутин 
Миланковић  (717 ученика ), Средња школа за ученике 
са сметњама у развоју „Веселин Николић“ (89 ученика) 
и средња Музичка школа (132 ученика). Укупан број 
ученика у средњим школама за школску 2019./ 2020. 
годину је  5249. 

Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзи-
тета у Нишу је почео са радом школске 2018/2019 
године, када је добијена почетна акредитација и дозвола 
за рад, са акредитоваим бројем од 75 буџетских и 30 
студената који се сами финансирају.  У првој и другој 
генерацији уписаних студената студира 117 студената, 
на три студијска програма. У Академији васпитачко-

медицинских струковних студија коју је основала Влада 
Републике Србије у априлу 2019 године, у одсеку у 
Крушевцу, на свим студијским програмима основних 
струковних студија је број акредитовсних буџетских  
студената 100, а студената који се сами финансирају 30. 
У одсеку Академије „Шумадија“, која је такође  
основана ове године одлуком Владе Републике Србије 
односно бившој Техничко технолошкој школи на све 
три године основних струковних студија студира 256 
студената. У приватној акредитованој високој школи 
струковних студија „Високој пословној школи 
струковних студија професор др. Радомир Бојковић, 
студира 75 студената на свим студијским програмима. 

Студенти који студирају на високошколским 
установама на територији града Крушевца су у последње 
три године били су  укључени у пројекте које је 
спроводио „Бизнис инкубатор“ и то  2016. године у  
пројекат Креативни бизнис генератор - 51 студент. 2017. 
године, у пројекат Креативни бизнис генератор у 
функцији омладинског и женског предузетништва  и  
2018/19 године, пројекат отварање регионалног 
иновационог стартап центра Расинског округа - 319 
студената и ученика завршних година средњих школа са 
територије Расинског округа. 

Формално образовање представља хијерархијски 
уређен, временски степенован образовни систем који се 
спроводи у основним, средњошколским и високо-
школским институцијама. 

Неформално образовање је организована образовна 
активност ван оквира установљеног формалног система 
који служи различитим циљним групама и има одређене 
садржајне циљеве, пружа образовање, развија 
самосталност и негује систем вредности. Реализатори 
ових активности су: удружења грађана и владине 
организације, клубови, удружења, а врсте едукација: 
семинари, тренинзи, креативне радионице и друго. 

Информално образовање је процес где сваки 
појединац стиче ставове, вредносне норме, вештине и 
знања из свакодневнног искуства, из породице, од 
пријатеља, групе вршњака, медија, и других утицајних 
чинилаца у окружењу. 

 
Дуално образовање  
 
У Школској управи Крушевац је од 2015. године 

започео пилот пројекат „У сусрет дуалном образовању“ 
на основу исказаних потреба за кадровима Фабрике 
мазива – ФАМ АД Крушевац, које је спроводила ПКС 
РПК Крушевац у сарадњи са Школском управом и 
привредом. У Фабрици мазива ФАМ АД Крушевац 
потписан је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са 
директорима три средње школе у Крушевцу (Хемијско-
технолошка школа Крушевац, Прва техничка школа 
Крушевац и Економско-трговинска школа Крушевац), а 
ученици Прве техничке школе Крушевац и Економско-
трговинске школе Крушевац  (15 ученика различитих 
образовних профила, међу којима су : електротехничар 
рачунара, механичар грејне и расхладне технике, 
аутоелектричар, електроинсталатер, електромеханичар 
за термичке и расхладне уређаје, возач моторних возила, 
техничар друмског саобраћаја, економски техничар, 
пословни администратор, правни техничар), на основу 
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сагласности родитеља, успешно су обавили похађање 
практичне наставе у овој крушевачкој компанији. 

У школској 2018/19. години, по дуалном принципу 
школовало се 75 ученика у три средње стручне школе у 
Крушевцу и Трстсенику и у 18 компанија за три 
образовна профила. Реч је о образовним профилима 
Модни кројач у Политехничкој школи „Милутин 
Миланковић“ у Крушевцу и у компанијама Брами 
Александровац, ТИД Јасика, Леганца Крушевац, 
Грантекс Крушевац и Конфекција Симић Крушевац. 
Такође за образовни профил Оператер машинске обраде 
– оператер на ЦНЦ машинама у Техничкој школи у 
Трстенику и у компанијама ППТ Наменска Трстеник и 
ППТ Петолетка доо Трстеник као и образовни профил 
Механичар моторних возила  у Првој техничкој школи у 
Крушевцу,  а практични део наставе се спроводи у 
компанијама Рубин Крушевац, Југопревоз Крушевац, 
Брана Комерц Крушевац, Интер Ауто Чачак Кошеви, 
МВ Ауто тур Крушевац, Аутосервис Кики Крушевац, 
Аутомеханичарска радња Мома Крушевац, Аутоме-
ханичарска радња Миле + БД Крушевац, Аутосервис и 
трговина Старт компани Крушевац и Аутосервис Н. 
Васић Крушевац. 

За школску 2019/20. годину прикупљене су изјаве о 
намерама. Привреда је исказала интересовање за следеће 
образовне профиле: Оператер машинске обраде, Механичар 
моторних возила, Модни кројач и Техничар за компјутерско 
конструисање на ЦНЦ машинама. Изјаве о намери је 
послало 35 послодаваца. Иначе, за ову школску годину у 
средњим школама ШУ Крушевац, по дуалном принципу, 
школоваће се 150 ученика у три средње стручне школе у 
Крушевцу и Тртсенику (У Првој техничкој школи у 
Крушевцу, два образовна профила: Бравар-завариивач – 30 
ученика (III степен) и Оператер машинске обраде – 30 
ученика (III степен). Сви ученици ће практичну наставу 
обављати у 14. Октобру из Крушевца; У Техничкој школи у 
Трстенику  школоваће се два образовна профила по дуалном 
образовању и то: Оператер машинске обраде (III степен) – 
30 ученика и Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ 
машинама (IV степен) – 30 ученика Ови ученици обављаће 
стручну праксу у ТС Интерком ГРОУП, АСБ Доњи Рибник, 
Микролајн Трстеник, Орликон, НБУ Метал, ППТ Наменска 
Трстеник и ППТ Прва Петолетка Тртсеник; У 
Политехничкој школи „Милутин Миланковић“ у Крушевцу 
школоваће се по дуалном образовању образовни профил 
Модни кројач (III степен) – 30 ученика, а праксу ће обављати 
у компанијама: Леганца Крушевац, Тид Импулс Јасика и 
Брами Александровац. 

 
Дефинисање приоритетних проблема 

образовања младих: 
 
 Формално образовање: Спора и недовољно 

ефикасна реформа школског система  
 
Мрежа образовних профила у средњим школа не 

одговара потребама тржишта рада; недостатак 
финансијских средстава за унапређивање рада, 
недостатак савремених наставних средстава и учила,  
недовољно стицање практичног знања ученика током 
школовања; недовољно развијање и богаћење 
ваншколских и ваннаставних активности; запостављена 
је васпитна функција школа, недостатак програма 

професионалног усвршавања наставника,  недовољна је 
мотивисаност ученика  за квалитетно учествовање у 
образовном процесу, недовољна отвореност школа за 
друштвене промене и искуства из окружења. 

 
 Неформално образовање: Недовољно разви-

јено неформално образовање и неформално образо-
вни садржаји 

 
Основни проблем неформалног образовања у 

Србији је то што није у довољној мери препознато и 
признато (вредновао). Разлоге недовољне развијености 
неформалног образовања можемо сагледати кроз 
програме неформалног образовања који се спроводе и 
реализаторе програма неформалног образовања. 

Евидентан је недостатак квантитативне и 
квалитетне понуде неформалног образовања за лични и 
професионални развој младих,  недовољна подршка 
програмима неформалног образовања, недовољна 
сарадња школа и друштвених актера који спроводе 
програме неформалног образовања, недовољно 
развијена свест и мотивација младих о потреби за 
сталним личним и професионалним развојем,  
недовољна информисаност младих о програмима 
неформалног образовања, недовољно уважавање 
образовних потреба младих. 

 
 Ђачки  парламенти:  Недовољна информи-

саност ученика о законској регулативи, надлежно-
стима и делокругу рада парламента 

 
Ђачки парламенти су базичне организације за 

активно укључивање средњошколаца у процесе 
доношења одлука у оквиру образовног система. Ђачки 
парламенти су регулисани Законом о систему 
образовања и васпитања РС. Током 2003. године 
формирани су ђачки парламенти у средњим школама у 
Крушевцу, а током 2006. године формиран је Градски 
ученички парламент кога чине делегати парламената 
свих средњих школа.  

Највећи проблем у функционисању ђачких 
пaрламената се огледа у недовољној информисаности 
ученика о законској регулативи, надлежностима и 
делокругу рада парламента, немотивисаности ученика 
да се активно  укључе  у његов  рад,   недостатак знања 
и вештина чланова парламента за успешан рад, 
недостатак подршке наставног кадра и отвореност 
школе  да се унапреди рад  парламента. 

 
Стратешки циљ: 
 
1. Стварање и унапређење услова за развој 
формалног и неформалног образовања за младе на 
територији града Крушевца 
 
Специфични циљеви: 
 
1. Развијање свести и мотивације младих о 

потреби за целоживотним личним и професионалним 
развојем и усавршавањем 

2. Информисање и мотивисање ученика средњих 
школа на територији града Крушевца да се активно 
укључе у рад ђачких парламената 
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3. Подизање капацитета ђачких парламената у 
средњим школама  

4. Награђивање најбољих средњошколаца и 
студената са територије града Крушевца 

5. Побољшање услова живота младих кроз 
подршку у завршетку средњег образовања  

 
Стратешки циљ: 
 
2. Обезбедити услове за развој компетенција 

потребних за активно укључивање младих у 
друштво, запошљавање и даље образовање, кроз 
квалитетне програме неформалног образовања и 
омладинског рада који прате потребе младих 

 
Специфични циљеви: 
 
1. Испитати потребе младих за програмима  

неформалног образовања 
2. Креирати и спроводити програме неформалног 

образовања и омладинског рада традиционалним и 
модерним технологијама 

3. Информисати младе о постојећим програмима 
неформалног образовања и омладинског рада 

 
Стратешки циљ: 
 
3. Подстицати развој квалитетних ваннастав-

них активности у школама и факултетима кроз 
међусекторску сарадњу 

 
 
Специфични циљеви: 
 
1. Развити и континуирано спроводити нове 

ваннаставне активности у средњим школама у складу са 
потребама младих 

2. Развити и спроводити програме обуке наставног 
кадра у средњим школама за коришћење метода 
неформалног образовања и нових технологија у 
ваннаставним активностима 

3. Развити и спроводити заједничке програме 
неформалног образовања са факултетима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратешки циљ: 
 
4. Промоција науке и истицање значаја образо-

вања за друштвену заједницу 
 
Специфични циљеви: 
 
1. Промовисање природних и друштвених наука као 

професија 
 
2. У напређење квалитета научних радова код 

младих као и квантитета истих 
 
3. Подстицај иновативним програмима који се баве 

процесом учења 
 
4. Пружање подршке младим талентима кроз 

награђивање, стипендирање и усавршавање ученика и 
студената који постижу високе резултате и поседују 
квалитете и склоности да се баве научним, истра-
живачким и креативним радом,уметношћу и спортом 

 
Стратешки циљ: 
 
5. Подржати програме стручне и професио-

налне праксе кроз међусекторску сарадњу (владин, 
цивилни и привредни сектор) 

  

Специфични циљеви: 

 

1. Испитати потребе младих за практичним 

вештинама и знањима 

2. Мапирање места за обављање радне праксе у 

владином, цивилном и привредном сектору 

3. Спроводити информативне кампање за 

подстицање сарадње 3 сектора ради 

успостављања квалитетније и разноврсније 

радне праксе 

4. Реализација програма неформалних обука на 

радном месту 
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Aнекс 2                                                                                                        

Образовање младих 

Пројекција активности за период 2020- 2025. године 

 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Стварање услова за адекватан развој формалног и неформалног образовања, као и квалитетних   ваннаставних активности 
 

Специфични циљ: 

 
Aктивности Рокови 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Носиоци 

 

Потребна 

финансијска  

средства 

 

 

Надлежни 

органи/инсти-

туције/органи-

зације 

 

Учесници Укупно 

1.1. 
Развијање свести и 

мотивације младих о потреби 
за целоживотним личним и 
професионалним развојем и 

усавршавањем 
 

 
1.1.1. 

Промоција и 
афирмација 

неформалног 
образовања младих 

и концепта 
целоживотног учења 

 
1.1.2. 

Информативно - 
промотивна 

кампања, медијска 
кампања, јавни 

догађаји, округли 
столови, трибине. 

 
 
 
 

2020-
2025 

Развијена свест и 
мотивација 
младих о 

потреби за 
целоживотним 

личним и 
професионалним 

развојем и 
усавршавањем 

 
 

 
1.1.1.1. 

Промовисано и 
афирмисано 
неформално 

образовање младих 
и концепт 

целоживотног 
учења 

 
1.1.2.1. 

Одржана 
промотивна 

кампања, медијска 
кампања, јавни 

догађаји, округли 
столови, трибине. 

 
 
 

Локална 
самоуправа, 

Канцеларија за 
младе, 

Школска 
управа, 

Хуманитарне 
организације 

 

 
Национална 

служба за 
запошља-

вање 
Агенција за 
регионални 

развој 
Расинског 

округа 
удружења 

грађана 
средње и 

више школе 
ђачки 

парламенти 
Центар за 

социјални рад,   
Хуманитарне 
организације 

материјални, људски  и 
просторни ресурси, 

локални медији,  
промотивни материјал, 
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1.1.3. 

Афирмативни јавни 
догађаји  подизања 

свести младих о 
повећању 

запошљивости  кроз 
коришћење 
програма 

неформалног 
образовања 

 
 

1.1.4. 
Подизање нивоа 
знања младих о 
равноправности 

полова, животу без 
насиља, миру, 
демократији, 

недискриминацији и 
толеранцији 

 
1.1.3.1. 

Одржани 
Афирмативни јавни 
догађаји  подизања 

свести младих о 
повећању 

запошљивости  кроз 
коришћење 
програма 

неформалног 
образовања 

 
1.1.4.1. 

Подигнут ниво 
знања младих о 
равноправности 

полова, животу без 
насиља, миру, 
демократији, 

недискриминацији и 
толеранцији 

 

 
 

1.2.  Информисање и 
мотивисање ученика 

средњих школа на 
територији града Крушевца 
да се активно укључе у рад 

ђачких парламената 
 

 
 

1.2.1. 
Промоција ђачких 

парламената у 
средњим школама  

(информативне 
кампање, кампање 
јавног заговарања, 

кампање,  
промотивне 
активности, 
треннзи и 

едукације о 
омладинском 
активизму). 

 
 
 

2020-
2025 

Информисаност 
и мотивисање 

ученика средњих 
школа на 

територији града 
Крушевца да се 
активно укључе 

у рад ђачких 
парламената 

 
 

1.2.1.1. 
Промовисани 

ђачки парламенти 
у средњим 
школама  

(информативне 
кампање, кампање 
јавног заговарања, 

кампање,  
промотивне 
активности, 
треннзи и 

едукације о 
омладинском 
активизму). 

 
 

Локална 
самоуправа, 

Школска управа 
ђачки 

парламенти 
Канцеларија за 
младе , средње 

школе 

Удружења 
грађана 

Промотивни 
материјал, 

канцеларијски 
материјал, 

материјални, људски  и 
просторни ресурси, 

информације о 
текућим активностима 
организација које се 
баве овом облашћу 
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1.2.2. 
Информисање 

средњошколаца о 
законској 

регулативи, улози 
и делокругу рада 

ђачких 
парламената- 

трибине, округли 
столови, инфо 

брошура (о 
законским  правима 

и утицају ђачког 
парламента) 

 

1.2.2.1. 
Информисани 

средњошколци о 
законској 

регулативи, улози 
и делокругу рада 

ђачких 
парламената- 

трибине, округли 
столови, инфо 

брошура (о 
законским  правима 

и утицају ђачког 
парламента 

1.3. 
Подизање капацитета ђачких 

парламената у средњим 
школама 

 

 
1.3.1. 

Обучити 
представнике 

ђачких 
парламената за 

а к т и в н о  учешће 
у креирању, 

реализацији и 
праћењу 

резултата 
школских 

активности 
 

1.3.2. 
Едукације и 
тренинзи за 

чланове ђачких 
парламената 

намењени јачању 
интерперсоналних 
вештина- вештине 

комуникације, 
вештине тимског 

рада и 
преговарања, 

лидерске вештине. 

2020-
2025 

Активнији рад 
ђачких 

парламената у 
средњим 
школама 

 

 
1.3.1.1. 

Обучени 
представници 

ђачких 
парламената за 

а к т и в н о  учешће 
у креирању, 

реализацији и 
праћењу 

резултата 
школских 

активности 
 

1.3.2.1. 
Одржане едукације 

и тренинзи за 
чланове ђачких 

парламената 
намењени јачању 
интерперсоналних 
вештина- вештине 

комуникације, 
вештине тимског 

рада и 
преговарања, 

лидерске вештине. 

Ђачки 
парламенти, 

Канцеларија за 
младе, 

средње школе, 
Школска управа 

Локална 
самоуправа, 

удружења 
грађана 

Промотивни 
материјал, 

канцеларијски 
материјал, 

материјални, људски  и 
просторни ресурси, 

информације о 
текућим активностима 
организација које се 
баве овом облашћу 
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1.3.3. 

Семинари за 
чланове ђачких 
парламената из 

области писања и 
управљања 
пројектима 

 
1.3.4. Вршњачка 

едукација 
средљошколаца 

о активном 
учешћу у 
оквиру 

школског 
система 

 
1.3.5. 

Конкурси за 
финансирање 

акција и активности  
ђачких 

парламената 

 
1.3.3.1. 

Организовани 
Семинари за 

чланове ђачких 
парламената из 

области писања и 
управљања 
пројектима 

 
1.3.4.1. 

Одржане 
Вршњачке 
едукације 

средљошколаца 
о активном 
учешћу у 
оквиру 

школског 
система 

 
1.3.5.1. 

Расписани 
Конкурси за 

финансирање 
акција и активности  

ђачких 
парламената 

 

1.4. 
Награђивање најбољих 

средњошколаца и студената 
са територије града 

Крушевца 
 

1.4.1. Утврђивање 
критеријума за 
награђивање 

најбољих 
средњошколаца и 

студената 
 

1.4.2. 
Годишњи конкурс за 

доделу награда 
најбољим 

средњошколцима и 
студентима 

2020-
2025 

Подстицај 
средњошколаца 

и студентима          
да постижу још  

значајне 
резултате на   

националним и 
интернационалн
им такмичењима 

и да се 
усавршавају у 

земљи и 
иностранству 

1.4.1.1. 
Утврђени  

критеријуми за 
награђивање 

најбољих 
средњошколаца и 

студената 
 

1.4.2.1. 
Расписан конкурс за 
доделу награда нај-
бољим средњошко-
лцима и студентима 

Локална 
самоуправа; 
Комисија за 

стипендирање и 
награђивање 

ученика и 
студената града 

Крушевца 
 

Канцеларија 
за младе, 
Школска 
управа 

Промотивни 
материјал, 

канцеларијски 
материјал, 

материјални, људски  и 
просторни ресурси, 

информације о 
текућим активностима 
организација које се 
баве овом облашћу 
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1.4.3. 

Награђивање 
средњошколаца и 

студената  који 
постижу значајне 

резултате на   
националним и 

интернационалним 
такмичењима и 
конкурсимаци 

стручна 
усавршавања у 

земљи и 
иностранству 

 

 
1.4.3.1. 

Број награђених 
средњошколаца и 
студената   који 

постижу значајне 
резултате на   

националним и 
интернационалним 

такмичењима и 
конкурсима и  који 

се усавршавају у 
земљи и 

ностранству 

 
1.5. 

Побољшање услова живота 
младих –средњошколаца са 
територије града Крушевца  
кроз подршку у завршетку 

средњег образовања 
 

1.5.1. 
Бесплатан превоз 

младих-
средњошколаца са 
територије града 
Крушевца који 

похађају средње 
школе 

2020-
2025 

 
Побољшани 

услови живота 
младих –

средњошколаца 
са територије 

града Крушевца  
кроз подршку у 

завршетку 
средњег 

образовања 
 

1.5.1.1. 
Број  младих-

средњошколаца са 
територије града 
Крушевца који 

користе бесплатан 
превоз 

Град Крушевац Град Крушевац Буџет града 
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2. Запошљавање младих 
 
Анализа стања и положаја младих 
 
Према Уставу Републике Србије (Члан 60. Право на 

рад), у Републици Србији свако има право на слободан 
избор рада и у складу са важећим законом гарантује му 
се право на рад. Под једнаким условима свима су 
доступна сва радна места, уз потпуно поштовање 
достојанства личности на раду, као и обезбеђивања 
безбедних и здравих услова рада, потребне заштите на 
раду, али и ограниченог радног времена, уз дневни и 
недељни одмор, плаћене годишње одморе, правичну 
накнаду за рад, као и правну заштиту у случају 
престанка радног односа. Ових права се није могуће 
одрећи, а корак испред чини се у случају жена, омладине 
и особа са инвалидитетом, којима се омогућује посебна 
заштита на раду и посебни услови рада, у складу са 
законом.   

 
Национални и Европски оквир 
 
На основу података Републичког завода за 

сатистику стопа незапослености младих у другом 
кварталу 2019. године на нивоу Србије је износила 
24,4% што је висок ниво у поређењу са стопом 
незапослености укупне популације. Удео младих који 
нити раде нити су у процесу образовања (формалном 
или неформалном) у укупној популацији младих између 
15 и 24 године старости (тзв. NEET стопа) смањен је за 
0,6 п. п. у односу на први квартал ове године и износио 
је 14,1%. Код популације старости од 15 до 29 година, 
NEET стопа je износила 17,6%. 

Унутар популације младих, положај жена на 
тржишту рада је знатно неповољнији од њихових 
мушких вршњака, гледано по свим индикаторима, а та 
разлика је посебно значајна код стопе активности – код 
младих жена износи 41,5% и за 12,9 процентних поена је 
мања од стопе активности младих мушкараца (54,4%) и 
стопе запослености – код младих жена износи 30,5% и 
за 11,4 процентна поена је мања од стопе запослености 
младих мушкараца (41,9%). 

Млади у Србији и даље су у знатно неповољнијем 
положају у односу на њихове вршњаке у Европској 
унији. Према подацима Евростата за 2018. годину, стопа 
активности младих 15-29 у ЕУ-28 износила је 56,6%, 
стопа запослености 49,8%, а стопа незапослености 
12,0%. Стопа NEET је износила 12,9%. Ипак, треба 
имати у виду велике разлике између појединих држава 
чланица ЕУ, нпр. Чешка бележи стопу незапослености 
младих од 4,4%, Шпанија 26,2%, а Грчка 32,3%, док је 
стопа запослености младих у Холандији 70,9%, у Грчкој 
30,0%, а у Шпанији 37,7%. 

Највише забрињава она категорија младих која 
“нити се образује нити тражи посао“ (NЕЕТ популација) 
Врло често, ова маргинализована група тражи излаз у 
сивој економији. Додатни проблем јесте што су ове 
особе “невидљиве“ за државну статистику (или се 
провлаче кроз појам неформалне запослености). 

 
 
 
 

Локални оквир 
 
Према подацима Националне службе за 

запошљавање филијале Крушевац од укупно 10.548 
незапослених лица у септембру 2019. године на 
територији града Крушевца, младих од 15 до 30 година 
је 1.894 што чини близу 18%.  

 

укупно 
укупно 10.548 
жене 6.232 

Од 15 до 19 година 
Укупно 222 
жене 109 

Од 20 до 24 година 
укупно 667 
жене 369 

Од 25 до 29 година 
укупно 1.005 
жене 647 

 
Табела 1. Незапослена лица према старости и полу 

на крају септембра 2019. године на територији града  
Крушевца 

 
Резултати истраживања које је Београдска отворена 

школа спровела показују позитивну корелацију између 
добијања услуга каријерног вођења и саветовања (у 
даљем тексту: КВиС) и повећања запошљивости и 
запослености младих. Подаци који су добијени након 
коришћења услуга КВиС-а показали су да се број 
младих који су конкурисали за посао, праксу и/или 
волонтирање повећао за 14,3%, да се 11,7% више младих 
изјаснило да су спремни на професионалну мобилност, 
док се 10,3% више младих изјаснило да су спремни на 
територијалну мобилност. Поред тога, проценат 
незапослених младих који су користили услуге КВиС-а 
износио је 64,9%. 

 Све ово указује на то да је младима потребно 
пружити подршку у успешној транзицији из образовања 
на тржиште рада. Ту заправо треба позиционирати све 
актере града Крушевца који су компетентни да младима 
помогну и омогуће олакшани прелаз из основног у 
средње и високо образовање и касније свет рада. 
Међутим, приметан је недовољни обухват младих 
услугама КВиС-а, као и недовољна видљивост услуга 
које нуде пружаоци и то је сегмент који је потребно 
унапређивати.  

Директне услуге као помоћ запошљавања младих 
нуди град Крушевац као и Национална служба за 
запошљавање кроз програме: субвенције за 
запошљавање, програм стручне праксе, програм 
стицања практичних знања, учешће у финансирању 
програма обуке на захтев послодавца Млади генерално 
нису довољно информисани, а ни едуковани, на тему 
могућности за самозапошљавање. Оно што је очигледан 
помак, јесте популаризација фриленсинга. Млади, 
образовани и информисани људи сами себи проналазе 
послодавце путем специјализованих интернет 
платформи, али на глобалном тржишту рада постоји још 
доста простора. 

Информисање на тему запошљавања младих, 
предузетништва, самозапошљавања и сл., требало би да 
добије и већу медијску покривеност. Примери добре 
праксе, млади предузетници, јавни часови и трибине, 
заслужују да се нађу у опису активности једног 
каријерног сервиса и да се баве афирмацијом 
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конкретних струка у развоју, попут информационих 
технологија и креативних индустрија, туризма, 
пољопривреде, руралног развоја итд.  

Када су у питању млади из угрожених и 
маргинализованих група, неопходно их је информисати 
на тему друштвеног (социјалног) предузетништва.а и 
обуке за тржиште рада.  

У Европи и свету, као један од посебних видова 
запошљавања, препознаје се предузетнишво. Веома је 
важно да се на формалном нивоу образовања промовише 
предузетнички начин размишљања, тако да буде 
усаглашен са наставним програмом, као хоризонтални 
елемент у свим сферама учења. Искуство стечено у 
предузетничком образовању повећава могућност 
отварања нових компанија, самозапошљавања, стварања 
нових радних места, али и стицања самопоуздања и 
јачања креативности и друштвене одговорности код 
младих људи. На основу расположивих података 
показује се да око 20% младих који су учествовали у 
ученичким компанијама у средњој школи, касније 
заиста и оснују своје предузеће, што је преко 3 пута 
више од опште популације. 

Директну помоћ за развијање и покретање 
предузетничке идеје младима нуди Бизнис инкубатор и 
Иновациони стартап центар кроз менторски рад и 
инфраструктурну подршку.  

 
Дефинисање приоритетних проблема 

запошљавања младих: 
 
1. Млади не поседују потребна практична знања, 

вештине и компетенције које су тражене на тржишту 
радa  

2. Предузетништво младих није адекватно 
развијено и није довољно препознат допринос 
предузетништва смањењу незапослености младих као и 
мали број иницијатива за покретање сопственог посла од 
стране младих 

3. Недовољна сарадња образовних институција, 
привредних субјеката и фирми за запошљавање и 
самозапошљавање 

4. Недостатак функционалног, свеообухватног, 
квалитетног и одрживог система каријерног вођења и 
саветовања младих 

5. Лоша информисаност младих о пословима и 
понудама на тржишту рада 

6. Недовољна предузимљивост младих 
7. Неспремност за даље усавршавање 
8. Одлагање рада због школовања  
9. Недовољна понуда стручних послова на 

територији града   
10. Недовољно адекватних прилика за аплицирање 

на програме који поспешују запошљивост и запосленост 
младих и мала мотивисаност младих да се на њих 
пријављују.  

 
Општи циљ: 
 
Повећано запошљавање младих кроз унапре-

ђивање перспективе за све облике запошљавања, 
самозапошљавања и предузетништва младих. 

 
 

Специфични циљ 1: 
 
1. Информисаност и подстицај младих да 

унапређују знања и вештине запошљивости, са 
посебним акцентом на повећање обухвата младих 
људи, а посебно младих из осетљивих група;  

Активност: ( радња која нас доводи до специфичног 
и општег циља) 

1.1. Спроводити јавне кампање и промоцију 
примера добре праксе које подстичу младе да активно 
раде на унапређењу својих капацитета запошљивости  

1.2. Организовати  програме неформалног 
образовања који подижу капацитете младих за већу 
запошљивост  

1.3. Организовати и крерати  спровођење 
прилагођених обука за осетљиве групе младих за већу 
запошљивост  

1.4 Увођење иновативних модела за повећање 
запошљивости младих који се реализују у сарадњи 
цивилног и привредног сектора 

1.5 Прилагодити образовне профиле потребама 
тржишта рада кроз дуално образовање 

1.6 Промоција  преквалификације, доквалификације 
образовних профила и волонтирање 

 
Специфични циљ 2: 
 
2. Подигнут капацитет младих за ефикасно 

управљање каријером кроз едукације, кампање и 
развој програма каријерног вођења и саветовања;  

 
Активности: 
 
2.1. Увести услуге за каријерно информисање и 

саветовање младих у институцијама и ван институција  
2.2. Едукације младих на тему  ефикасно управљање 

каријере за младе  
2.3. Промовисати значај каријерног саветовања и 

вођења младих кроз промотивне активности 
  2.4. Прикупљање и представљање података о 

доступним услугама и програмима за каријерно вођење 
младих, прилагођених и младима из осетљивих група 

  2.5.   Обезбеђење и подржавање преквалификације 
и доквалификације 

 
Специфични циљ 3: 
 
3. Већа заступљеност  предузетништва младих и 

свих облика самозапошљавања, посебно фриленси-
нга, кроз промоцију примера добре праксе младих 
предузетника и савремених облика самозапошља-
вања у областима као што су креативна индустрија 
и ИКТ индустрија. 

Активности: 
3.1. Организовати  обуке за почетнике и активне 

младе у бизнису  
3.2. Организовати инфо активности о доступним 

изворима финансирања сопственог посла и 
институцијама које пружају нефинансијску подршку  

3.3. Организовати манифестације које популаризују 
ИКТ и креативну индустрију  
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3.4. Реализовати  активности које промовишу 
примере добре праксе младих предузетника и 
подстицати њихово умрежавање  

3.5. Оформити базу успешних младих предузетника 
који ће пружати менторску подршку младима за 
савремене облике самозапошљавања 

3.6. Пружање подршке раду Бизнис инкубатора и 
Иновационог стартап центра ,Агенцији за регионални 
развој Расинског округа и другим релевантним 
институцијама које се баве пружањем услуга за развој 
предузетништва, бизнис стартап и менторске 14подршке, 
посебно у области креативне индустрије и ИКТ 
индустрија 

3.7. Унапређење механизама подршке који допри-
носе повећању запошљивости младих и развоју 
омладинског предузетништва 

 
Специфични циљ 4: 
 
4. Повећана усклађеност знања, вештина и 

компетенција које се стичу у процесу целоживотног 
учења, са потребама тржишта рада  

          
Активности: 
 
4.1. Учествовање послодаваца и других релеван-

тних актера у креирању и спровођењу концепта цело-
животног учења.  

4.2. Укључивање представника послодаваца у рад 
школских одбора и научно наставна већа школских 
установа;  

4.3. Укључивање послодаваца и других релеван-
тних актера у креирање и спровођење наставних планова 
и програма средњег образовања;  

4.4. Увођење транспарентнијег и инклузивнијег 
приступа ка послодавцима и другим релевантним акте-
рима у раду акредитационе комисије и акредитационих 
поткомисија високошколских установа;  

4.5. Унапређивање механизама подршке послода-
вцима и другим релевантним актерима који спроводе 
програме целоживотног учења младих 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
   
Очекивани резултати и планиране активности 

реализације:  
1. Представници привредног и омладинског сектора 

су укључени у развој услуга и механизама који 
поспешују запосленост и запошљивост младих.  

– Подржати унапређење јавних политика које 
омогућавају да представници привредног и омладинског 
сектора буду укључени у креирање услуга и механизама 
који поспешују запосленост и запoшљивост младих;  

– обезбедити развој стандарда и модела за 
укључивање представника привредног и омладинског 
сектора у локалне савета за запошљавање у својству 
сталних чланова савета са правом гласа;  

                                                                                 
14 Менторску подршку спроводе сертификовани  ментори 

од стране релевантних државних и међународних 

институција 

– подстаћи укључивање представника привредног и 
омладинског сектора у локалне савете за запошљавање, 
као сталне чланове савета са правом гласа;  

– подржати развој и имплементацију 
међусекторских услуга које поспешују стопу 
активности, запошљивост и запосленост младих на 
локалном нивоу.  

 
2. Унапређени постојећи и креирани нови програми 

који поспешују запошљивост и запосленост младих.  
– Унапредити постојеће активне мере запошљавања 

младих, са посебним фокусом на пакет за младе;  
– развити мере запошљавања и смањења 

дискриминације младих жена на тржишту рада у 
сарадњи са приватним сектором;  

– подржати унапређивање постојећих и креирање 
нових програма за преквалификацију и доквалификацију;  

– унапредити постојеће и креирати нове програме 
преко којих млади стичу практична знања, вештине и 
компетенције које су неопходне на тржишту рада;  

– обезбедити унапређивање постојећих и креирање 
нових програма који подстичу активност младих жена, 
као и младих из осетљивих друштвених група и младих 
из NEET групе;  

– подржати развој афирмативних мера за 
запошљавање младих из осетљивих група.  

 
3. Подржан развој, примена и промоција активности 

које подстичу запошљивост и запoсленост младих.  
– Подржати развој и примену програма и вршњачке 

едукације који подстичу активност младих;  
– обезбедити подршку младим женама, младима из 

осетљивих друштвених група и младима који нису у 
образовању, обуци, нити су активни на тржишту рада, да 
конкуришу на програме који поспешују активност младих;  

– подржати промоцију примера добре праксе 
младих који су прошли програме који подстичу 
запошљивост и запoсленост младих путем медија и 
друштвених мрежа.  

 
4. Подигнут ниво предузетничког размишљања 

младих, већи број самозапошљавања. 
- Подржати Иновациони стартап центар, Бизнис 

инкубатор, Агенцију за регионални развој Расинског 
округа и остале релевантне организације које поспешују 
развој предузетничке културе 

- Оформити посебне фондове за самозапошљавање 
младих 

- Унапредити рад организација за каријерно вођење 
и саветовање 

 
Носиоци активности: 
1. Град Крушевац 
2. Бизнис инкубатор Крушевац 
3. Национална служба за запошљавање 
4. Агенција за регионални развој Расинског округа 
5. Цивилни сектор 
6. Привредна Комора Србије- Регионална Привре-

дна Комора Србије
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Aнекс 2                                                                  Запошљавање младих  
Пројекција активности за период 2020- 2025. године 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:  Повећано запошљавање младих кроз унапређивање перспективе за све облике запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва младих. 
 

Специфични циљ: 
 

Aктивности Рокови 
Очекивани 
резултат 

Индикатор 

Носиоци 
Потребна 

финансијска 
средства 

Надлежни 
органи/инсти-
туције/органи-

зације 

Учесници Укупно 

 
2.1. Информисани 

и подстакнути 
млади да унапреде 
знање и вештине 
запошљивости, са 

посебним 
акцентом на 

повећање обухвата 
младих људи, а 

посебно младих из 
осетљивих група 

 

 
2.1.1.  

Спроводити јавне 
кампање и 

промоцију примера 
добре праксе које 
подстичу младе да 

активно раде на 
унапређењу својих 

капацитета 
запошљивости  

 
2.1.2.  

Организовати  
програме 

неформалног 
образовања који 

подижу капацитете 
младих за већу 
запошљивост  

 
2.1.3.  

Организовати и 
крерати  

спровођење 
прилагођених 

обука за осетљиве 
групе младих за 

већу запошљивост  

2020-
2025. 

 
– Подржати 
унапређење 

јавних политика 
које омогућавају 
да представници 

привредног и 
омладинског 
сектора буду 
укључени у 

креирање услуга 
и механизама који 

поспешују 
запосленост и 
запoшљивост 

младих;  
 

– обезбедити 
развој стандарда и 
модела за укљу-

чивање представ-
ника привредног 
и омладинског 

сектора у локалне 
савета за запо-

шљавање у свој-
ству сталних чла-

нова савета са 
правом гласа;  

 
2.1.1.1. 

Спровести 
јавне кампање 
и промоцију 
добре праксе 
које подстичу 

младе да 
активно раде 

на унапређењу 
својих 

капацитета 
запошљивости 

 
2.1.2.1. 

Организовано  
Најмање 5 
различитих 
програма 
годишње 

 
2.1.3.1. 

- Најмање 4 
обуке 

Најмање 30 
младих из 
осетљивих 

група 
 

  Град 
Крушевац, 
Бизнис 
инкубатор 
Крушевац,На-
ционална 
служба за 
запошљавањ, 
Агенција за 
регионални 
развој 
Расинског 
округа, 
Цивилни 
сектор 
Школе, 
Хуманитарне 
организације, 
Агенција за 
регионални 
развој 
Расинског 
округа 
 
 

Млади Града 
Крушевца  

Финансијска 
средства, техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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2.1.4.  

Увођење 
иновативних 

модела за повећање 
запошљивости 
младих који се 

реализују у 
сарадњи цивилног 

и привредног 
сектора 

 
2.1.5.  

Прилагодити 
образовне профиле 

потребама 
тржишта рада кроз 
дуално образовање 

 
2.1.6  

Промоција  
преквалификације, 
доквалификације 

образовних 
профила и 

волонтирање 
 
 

 
– подстаћи 

укључивање 
представника 
привредног и 
омладинског 

сектора у локалне 
савете за 

запошљавање, као 
сталне чланове 

савета са правом 
гласа;  

 
– подржати развој 
и имплементацију 
међусекторских 

услуга које 
поспешују стопу 

активности, 
запошљивост и 

запосленост 
младих на 

локалном нивоу.  
 

 
2.1.4.1. 

Најмање 3 
различита 

иновативна 
програма, 

Најмање 200 
младих који су 

укључени 
упрограме 

Број удружења 
и приведника 
укључених у 

програме 
 

2.1.5.1. 
Број 

образовних 
профила по-
требних кроз 

дуално 
образовање 

 
2.1.6.1. 

Број младих 
који су извр-
шили преква-
лификацију, 

доквалификац
ију образовних 
профила и бр. 
волонтирање 

2.2.   
 

Подигнут 
капацитет младих 

за ефикасно 
управљање кари-

јером кроз 
едукације, 

кампање и развој 
програма 

 
2.2.1.  

Увести услуге за 
каријерно 

информисање и 
саветовање младих 
у институцијама и 
ван институција  

 
 

2020-
2025. 

 
– Унапредити 

постојеће активне 
мере 

запошљавања 
младих, са 
посебним 

фокусом на пакет 
за младе; 

  

 
2.2.1.1. 

 
Најмање једна 

услуга 
годишње 

500 младих 
који користи 

услугу 
 
 

 
Град 
Крушевац, 
Бизнис 
инкубатор 
Крушевац, 
Национална 
служба за 
запошљавањ, 

Млади Града 
Крушевца 

Финансијска 
средства, техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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каријерног вођења 
и саветовања 

 

2.2.2.  
Едукације младих 
на тему  ефикасно 

управљање 
каријере за младе  

 
2.2.3.  

Промовисати 
значај каријерног 

саветовања и 
вођења младих 

кроз промотивне 
активности 

 
  2.2.4.  

Прикупљање и 
представљање 

података о 
доступним 
услугама и 

програмима за 
каријерно вођење 

младих, 
прилагођених и 

младима из 
рањивих група 

 
  2.2.5.    

Обезбеђење и 
подржавање 

преквалификације 
и доквалификације 

 
2.2.6. 

Организовање 
пракси и програма 
обука на радном 

месту 
 
 
 

– развити мере 
запошљавања и 

смањења дискри-
минације младих 
жена на тржишту 
рада у сарадњи са 

приватним 
сектором;  

 
– подржати 

унапређивање 
постојећих и 

креирање нових 
програма за 

преквалификацију 
и 

доквалификацију;  
 

– унапредити 
постојеће и 

креирати нове 
програме преко 

којих млади стичу 
практична знања, 

вештине и 
компетенције које 
су неопходне на 
тржишту рада; 

  
– обезбедити 
унапређивање 
постојећих и 

креирање нових 
програма који 

подстичу 
активност младих 

жена, као и 
младих из 
осетљивих 

друштвених група 
и младих из NEET 

групе;  

2.2.2.1  
 6 спроведених 
едукација, 100 

младих на 
едукацијама 

 
2.2.3.1.  
6 реали-
зованих 

активности 
2000 младих 
информисано 

 
  2.2.4.1 

Спроведена 2 
циклуса 

прикупљања 
података,  о 
доступним 
услугама и 

програмима за 
каријерно 

вођење 
младих, 

прилагођених 
и младима из 

рањивих група 
 

2.2.5.1. 
Број  

преквалифика
ције и 

доквалификац
ије 

 
2.2.6.1. 

Спроведена 3 
програма 
обука и 

пракси на 
радном месту 

 

Агенција за 
регионални 
развој 
Расинског 
округа, 
Цивилни 
сектор 

 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              88 
 

 

 
– подржати развој 

афирмативних 
мера за 

запошљавање 
младих из 

осетљивих група.  
 

 
2.3. 

Већа заступљеност  
предузетништва 
младих и свих 

облика 
самозапошљавања, 

посебно 
фриленсинга, кроз 

промоцију 
примера добре 
праксе младих 
предузетника и 

савремених облика 
самозапошљавања 

у областима као 
што су креативна 
индустрија и ИКТ 

индустрија. 
 

2.3.1.  
Организовати  

обуке за почетнике 
и активне младе у 

бизнису  
 

2.3.2.  
Организовати инфо 

активности о 
доступним 
изворима 

финансирања 
сопственог посла и 
институцијама које 

пружају 
нефинансијску 

подршку  
 

2.3.3.  
Организовати 

манифестације које 
популаризују ИКТ 

и креативну 
индустрију  

 
2.3.4.  

Реализовати  
активности које 

промовишу 
примере добре 
праксе младих 
предузетника и 

подстицати њихово 
умрежавање  

2020-
2025. 

 
– Подржати 

развој и примену 
програма и 
вршњачке 

едукације који 
подстичу 
активност 
младих;  

 
– обезбедити 

подршку младим 
женама, младима 

из осетљивих 
друштвених група 

и младима који 
нису у 

образовању, 
обуци, нити су 

активни на 
тржишту рада, да 

конкуришу на 
програме који 

поспешују 
активност 
младих; 

  
– подржати 
промоцију 

примера добре 
праксе младих 
који су прошли 
програме који 

подстичу 

 
2.3.1.1. 

 6 реализо-
ваних обука 
90 младих 

који су 
присуствовали 

и активно 
учествовали 
на обукама 

 
 2.3.2.1. 

Реализована 4 
инфо-дана, 
120 младих 

који су 
присуствовали 

инфо-дану 
 
 

2.3.3.1.  
Број  

манифестација 
које 

популаризују 
ИКТ и 

креативну 
индустрију 

 
2.3.4.1. 

Број младих 
који су 

присуствовали 
Догађајима 

Град 
Крушевац, 
Бизнис 
инкубатор 
Крушевац, На-
ционална 
служба за 
запошљавањ, 
Агенција за 
регионални 
развој 
Расинског 
округа, 
Цивилни 
сектор 

 

Млади 
привредници 
Града 
Крушевца, 
незапослена 
млада лица 

Финансијска 
средства, техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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2.3.5.  

Оформити базу 
успешних младих 
предузетника који 

ће пружати 
менторску 

подршку младима 
за савремене 

облике 
самозапошљавања 

 
 

2.3.6.  

Пружање подршке 

раду Бизнис 

инкубатора и 

Иновационог 

стартап центра у 

пружању бизнис 

стартап и 

менторске 

подршке, посебно 

у области 

креативне 

индустрије и ИКТ 

индустрија 
 

запошљивост и 
запoсленост 

младих путем 
медија и 

друштвених 
мрежа.  

 

 
2.3.5.1. 

Оформљена 
база 

Број младих 
предузетника 

у бази 
Број пружених 
информација 

Број 
корисника 

базе 
 
 

2.3.6.1.  

Број 

активниости 

као пружање 

подршке  раду 

Бизнис 

инкубатора и 

Иновационог 

стартап центра 

у пружању 

бизнис 

стартап и 

менторске 

подршке, 

посебно у 

области 

креативне 

индустрије и 

ИКТ 

индустрија 
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2.4.  

Подигнут ниво 
предузетничког 

размишљања 
младих, већи број 

самозапошљавања. 
 

 
2.4.1. 

Подржати 
Иновациони 

стартап центар, 
Бизнис инкубатор,  

Агенцију за 
регионални развој 
Расинског округа  

и остале 
релевантне 

организације које 
поспешују развој 

предузетничке 
културе 

 
 

2.4.2.  
Оформити фондове 

за 
самозапошљавање 

младих 
 

2020-
2025. 

- Подржати младе 
са иновативним 

идејама и 
приступом 

предузетништву 
 

- Повећан број 
младих 

предузетника на 
територији Града 

Крушевца 
 

- Створен фонд за 
самозапошљавањ

е младих 

2.4.1.1. 
Број младих 

који су 
покренули 
сопствени 

бизнис, Број 
младих 

предузетника 
 
 

2.4.2.1. 
Број 

корисника 
фондова за 

самозапошљав
ање младих 

Удружења 
младих и 

удружења за 
младе, Град 
Крушевац, 

НСЗ, 
Привредни 

сектор, 
ИКТ 

привредни 
сектор, Бизнис 

инкубатор 
центар, КЗМ, 
Агенција за 
регионални 

развој 
Расинског 

округа 

Млади 
привредници 
Града 
Крушевца, 
незапослена 
млада лица 

Финансијска 
средства, техничка 

опрема, људски 
ресурси 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              91 
 

 

3. Здравље младих 
 
Анализа стања и положај младих  
 
Aнализом података из рутинске здравствене 

статистике, као и анализом резултата спорадичних 
истраживања о понашању и навикама младих везаних за 
здравље на територији града Крушевца, у периоду од 
2015. до 2019. године, утврђене су бројни и разноврсни 
здравствени проблеми младих, који се могу сврстати у 
следеће категорије: 

 
- болести зависности 
- репродуктивно здравље 
- ментално здравље младих 
- недовољно организована, прилагођена, доступ-

на и промовисана здравствена заштита за младе, посебно 
за маргинализоване групе 

 
Иако се у популационој групи младих региструје 

најнижа стопа разбољевања и умирања, здравље младих 
угрожавају одређени ризици по здравље: све већа 
злоупотреба дувана, алкохола, опојних дрога, повреде 
(саобраћајни трауматизам, занемаривање и злоставља-
ње), физичка неактивност, неправилна исхрана. Такође, 
здравствено стање младих карактерише и лоше 
ментално здравље са све вишом стопом поремећаја 
понашања, болести зависности, депресије и само-
убиства, као и ниска стопа контрацептивне заштите са 
све већим порастом учесталости сексуално преносивих 
инфекција. 

Код младих није развијена здравствена култура, у 
смислу навика чувања и редовне контроле здравља, 
здравих стилова живота.  

Нарочите проблеме у задовољавању специфичних 
потреба имају млади са инвалидитетом (суочавање са 
архитектонским и информационим баријерама, стигма, 
предрасуде) и млади из посебно осетљивих, марги-
нализованих и социјално угрожених група (млади без 
родитељског старања, бескућници, сиромашни, они који 
нису обухваћени школским системом).  

Потенцијални проблеми и околности у којима се 
налазе млади нису у довољној мери препознати од 
стране друштва, породице и појединаца.  

Здравствена заштита младих, као интегрални део 
здравствене заштите становништва, није довољно 
сензибилисана и прилагођена потребама младих и 
начину рада са младима и више је оријентисана на 
лечење болести него на очување и унапређење здравља. 
Постојећи број и организација здравствених служби и 
удружења која се баве менталним проблемима младих је 
недовољан и недовољно функционалан. 

 
Дефинисање приоритетних проблема код здравља 

младих младих 
 
1. У структури морбидитета младих доминирају 

болести зависности, поремећаји репродуктивног 
здравља, сексуално преносиве инфекције и депресије 
као болести које најозбиљније угрожавају здравље 
младих. 

2. Широка распрострањеност штетних облика 
понашања по здравље младих и недовољно развијене 
вештине одрастања. 

3. Непотпуна доступност свим програмима и 
пројектима за очување и унапређење здравља младих са 
инвалидитетом, маргинализованих и социјално 
угрожених. 

4. Недовољно едуковани здравствени радници за 
рад са младима у областима промоције здравља младих. 

5. Неадекватна и недовољна подршка окружења 
младима за очување и унапређење здравља у смислу 
високог вредновања  здравих стилова живота. 

6. Здравствена заштита за младе је превасходно 
усмерена ка лечењу болести, а не ка промоцији здравља 
и очувању и унапређењу здравља младих. 

 
 6.3. Здравље младих 
 
Стратешки циљ: 
 
1. Очувано и унапређено здравље и благостање 

младих жена и мушкараца града Крушевца уз 
обезбеђивање једнаких могућности (услова) младима за 
достизање оптималног здравља и уз учешће свих делова 
друштвене заједнице. 

 
Специфични циљеви/Активности: 
 
1. Смањена стопа обољевања младих града 

Крушевца од сексуално преносивих инфекција. 
 
2. Развијени  програми прилагођени младима града 

Крушевца у циљу промоције здравих стилова живота 
(правилна исхрана, физичка активност, креативно 
коришћење слободног времена и сл.), а нарочито превенције 
болести зависности, сексуално преносивих инфекција, 
менталних проблема и агресивног понашања. 

 
3. Развијене услуге за психосоцијалну подршку и 

помоћ у одрастању младима града Крушевца. 
 
4. Повећана доступност програма за очување и 

унапређење здравља и здравствене заштите младима са 
инвалидитетом, маргинализованим и социјално 
угроженим младима. 

 
5. Развијен систем здравствене заштите за младе 

града Крушевца који је територијално, садржајно и 
квалитетом прилагођен потребама младих, доступан и 
„наклоњен“ – иновирани процеси и функционална 
реорганизација здравствене заштите за младе до краја 
2025. године. 

 
6. Едукован здравствени кадар за рад са младима. 
 
7. Развијен систем  евиденције за праћење 

здравственог стања младих града Крушевца, њихових 
стилова живота и активности у оквиру реализације 
ЛАП-а за младе. 
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Aнекс 2                                                                             Здравље младих 

 Пројекција активности за период 2020- 2025. године 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Очувано и унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца града Крушевца уз обезбеђивање једнаких могућности (услова) 

младима за достизање оптималног здравља и уз учешће свих делова друштвене заједнице. 

 

Специфични циљ: 

 
Aктивности Рокови 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Носиоци 

Потребна 

финансијска 

средства 

Надлежни 

органи/инсти-

туције/органи-зације 

Учесници Укупно 

3.1. Смањена стопа 

обољевања младих 

града Крушевца од 

сексуално 

преносивих 

инфекција. 

 

3.1.1. Креирање и 

спровођење 

едукативних 

програма: 

радионице, 

кампање, 

предавања, 

вршњачка 

едукација 

 

3.1.2 Бесплатно, 

доступно и 

поверљиво 

тестирање и 

саветовање 

младих у вези 

полно 

преносивих 

болести 

 

 

 

2020-2025. 

Смањена 

стопа 

обољевања 

младих града 

Крушевца од 

сексуално 

преносивих 

инфекција за 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. 

Број  

едукативних 

програма: 

радионица, 

кампања, 

предавања, 

вршњачких 

едукација 

 

3.1.2.1. 

Број 

тестираних 

младих 

Стопа 

обољевања 

младих града 

Крушевца од 

сексуално 

преносивих 

инфекција 

 

-Саветовалиште за 

младе при Дому 

здравља Крушевац 

 

-Здравствене 

установе 

 

-Ђачки парламенти 

 

-Школе 

 

-   Хуманитарне 

организације 

 

 

 
-Средства јавног 

информисања 

Млади Града 

Крушевца 

Финансијска средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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15 УГ – Удружења грађана 

3.1.3 Медијска 

промоција 

активности у 

вези превенције 

полно 

преносивих 

инфекција 

 

3.1.4. Евалуација 

успешности 

програма и 

кампања 

 

3.1.3.1. 

Број  

промоција 

активности 

у вези 

превенције 

полно 

преносивих 

инфекција 

 

3.1.4.1. 

Споровођење 

евалуације 

програма и 

кампања 

 
 

3.2. Развијени  
програми 

прилагођени 
младима града 

Крушевца у циљу 
промоције здравих 

стилова живота 
(правилна исхрана, 

физичка 
активност, 
креативно 

коришћење 
слободног времена 
и сл.), а нарочито 

превенције 
болести 

зависности, 
сексуално 

преносивих 
инфекција, 

 
3.2.1  Увођење 

програмске 
едукације о 

здравим 
стиловима 

живота у школе 
 

3.2.2. Покретање 
иницијативе за  
обезбеђивање 

оброка 
припремљених 
по принципима 

правилне 
исхране у 
школама. 

 
3.2.3. Увођење у 

програмску 
активност 

2020-2025. 

Велики број 
младих  

едукован  о 
здравим 

стиловима 
живота  

 
. 
 

 
3.2.1.1.   

Број 
програмских 
едукације о 

здравим 
стиловима 
живота у 

школе 
 

3.2.2.1.  
Усвајање 

иницијативе за  
обезбеђивање 

оброка 
припремљених 
по принципима 

правилне 
исхране у 
школама. 

 

- Канцеларија за 
младе 

 
- Здравствене 

установе 
 

-   Хуманитарне 
организације 

 
 
 

- УГ15 
 

- Средства јавног 
информисања 

 
-Приватни сектор 

Млади Града 
Крушевца 

Финансијска средства, 
техничка опрема, 
људски ресурси 
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менталних 
проблема и 
агресивног 
понашања 

средстава јавног 
информисања 

прилоге о 
здравим 

стиловима 
живота. 

 
3.2.4. 

Организовање и 
спровођење 
кампања за 
промоцију 

здравих стилова 
живота и уз 

учешће великог 
броја учесника. 

 
3.2.3.1.  

Број 
емитованих  
програмских 
активности 
средстава 

јавног 
информисања 

прилоге о 
здравим 

стиловима 
живота. 

 
3.2.4.1. 

Број 
развијених 
програма 

 

3.3.  Развијене 

услуге за 

психосоцијалну 

подршку и помоћ у 

одрастању 

младима града 

Крушевца. 

 

3.3.1. 

Унапређење 

квалитета рада 

Саветовалишног 

центра за децу, 

младе и 

родитеље 

Крушевац 

 

3.3.2. 

Унапређење 

квалитета рада 

Саветовалишта 

за младе Дома 

здравља 

Крушевац 

 

3.3.3.Организова

ње и спровођење 

активности на 

2020-2025. 

Развијеније 

услуге за 

психосоција

лну подршку 

и помоћ у 

одрастању 

младима 

града 

Крушевца  

 

 

3.3.1.1. 

Унапређен 

квалитета 

рада 

Саветовалишн

ог центра за 

децу, младе и 

родитеље 

Крушевац 

 

3.3.2.1. 

Унапређен 

квалитета 

рада 

Саветовалишт

а за младе 

Дома здравља 

Крушевац 

 

 

- Канцеларија за 

младе 

 

- Саветовалишни 

центар за децу, 

младе и родитеље 

Крушевац 

 

- Саветовалиште за 

младе Дома здравља 

Крушевац 

 

-   Хуманитарне 

организације 

 

- УГ 

 

Млади Града 

Крушевца 

Финансијска средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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местима где 

млади проводе 

слободно време. 

 

3.3.4. 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) 

 

3.3.3.1. 

Организоване 

и спроведене 

активности на 

местима где 

млади 

проводе 

слободно 

време 

 

3.3.4.1. 

Број 

развијених 

услуга 

 

3.4.  Повећана 

доступност 

програма за 

очување и 

унапређење 

здравља и 

здравствене 

заштите младима 

са инвалидитетом, 

маргинализованим 

и социјално 

угроженим 

младима 

 

3.4.1.  

 

Развој програма за 

стицање знања, 

развој 

самопоуздања, 

вештина 

комуникације и 

преговарања 

усклађених са 

потенцијалима 

младих са 

инвалидитетом, 

маргинализованих 

и социјално 

угрожених 

2020-2025. 

 Унапређени  

програми за 

очување и 

унапређење 

здравља и 

здравствене 

заштите 

младима са 

инвалидите-

том, 

маргинализо

ваним и 

социјално 

угроженим 

младима 

3.4.1.1. 

Број 

развијених 

програма 

 

 

- Канцеларија за 

младе 

 

- Центар за 

социјални рад 

 

- Дом здравља 

 

- УГ 

 

-  Хуманитарне 

организације 

 

- Приватни сектор 

 

- Средства јавног 

информисања 

 

Млади Града 

Крушевца 

Финансијска средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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3.5.  Развијен 

систем 

здравствене 

заштите за младе 

града Крушевца 

који је 

територијално, 

садржајно и 

квалитетом 

прилагођен 

потребама младих, 

доступан и 

„наклоњен“ – 

иновирани 

процеси и 

функционална 

реорганизација 

здравствене 

заштите за младе 

до краја 2025. 

године. 

 

3.5.1.  
Иновирати процесе 

и функционално 
реорганизовати 

здравствену 
заштиту за младе. 

 
3.5.2.  

Интегрисати 
деловање служби 

здравствене 
заштите. 

 
3.5.3. 

Континуирана 
едукација 

професионалаца у 
здравству и из 
других области 

повезаних са 
здрављем младих и 

стварање мреже 
едукованих 

мултидисциплинар
них тимова 
стручњака. 

2020-2025. 

Побољшана 

и доступнија           

здравствене 

заштите за 

младе 

 

3.5.1.1. 

Иновирани 

процеси и 

функционално 

реорганизова-

на здравствена 

заштита за 

младе 

- Развијена 3 

програма за 

очување и 

унапређење 

здравља 

младих у 

 
3.5.2.1. 

Интегрисано 
деловање 
служби 

здравствене 
заштите. 

 

3.5.3.1. 

Број одржаних 

едукација 

здравствених 

професио- 

налаца 

- Дом здравља 

Крушевац 

 

- Завод за јавно 

здравље Крушевац 

 

- Хуманитарне 

организације 

 

- Установе социјалне 

и здравствене 

заштите 

Млади Града 

Крушевца 

Финансијска средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 

3.6.  Едукован 

здравствени кадар 

за рад са младима. 

3.6.1.  
Доедукација 

здравственог кадра 
за рад са младима. 

 
3.6.2.  

Развој програма 
едукације за рад са 

младима за 
здравствене 

раднике. 

2020-2025. 

Едукованији  

здравствени 

кадар за рад 

са младима 

 
3.6.1.1. 

Проценат 
здравственог 

кадра 
едукованог за 

рад са 
младима 

 
   

 

-Дом здравља 

Крушевац 

 

-Завод за јавно 

здравље Крушевац 

 

-Канцеларија за 

младе 

 

Млади Града 

Крушевца 

Финансијска средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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3.6.3.  

Укључивање 

младих у рад 

Саветовалишта за 

младе. 

 

3.6.4.Организовање 

web-форума у 

циљу размене 

информација о 

здрављу међу 

младима и 

консултације са 

здравственим 

професионалцима 

 

3.6.2.1.   
Развијен 
програм 

едукације за 
рад са 

младима за 
здравствене 

раднике 
 
 

3.6.3.1.  
Број младих 
укључен  у 

рад 
Саветовали-

шта за младе.    
 

3.6.4.1. 
Организован 

web-
форум/аплика
ције у циљу 

размене 
информација 

о здрављу 
међу младима 

и консулта-
ције са 

здравственим 
професиона-

лцима 
 

-   Хуманитарне 

организације 

 

-УГ 

 
3.7.  

Развијен систем  
евиденције за 

праћење 
здравственог 
стања младих 

града Крушевца, 
њихових стилова 

живота и 

3.7.1. 
Дефинисање сета 

података за 
праћење 

здравственог стања 
младих, стилова 

живота и 
активности у 

оквиру ЛАП за 
младе. 

2020-2025. 

 
Ефикаснији 

систем за 
праћење 

здравственог 
стања 

младих града 
Крушевца, 
њихових 
стилова 

 
3.7.1.1.  

Формирана 
база података 

о 
здравственом 
стању младих, 

стиловима 
живота 
младих, 

- Градска управа 

 

- Завод за јавно 
здравље Крушевац и 

друге установе 

 

 

Млади Града 

Крушевца 

Финансијска средства, 
техничка опрема, 

људски ресурси 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              98 
 

 

активности у 
оквиру 

реализације ЛПА 
за младе. 

 
3.7.2. 

Едукација 
запослених на 

пословима 
прикупљања, 

праћења и анализе 
тих података 

 
3.7.3. 

Креирање базе 
података 

 
3.7.4. 

Дефинисање 
извора података 

 
3.7.5. 

Прикупљање, 
уношење, праћење 
и анализа података 

 
3.7.6. 

Евалуација 
програма и давање 

повратне 
информације 

 

живота и 
активности у 

оквиру 
реализације 

ЛПА за 
младе. 

 
 
 

активностима 
младих у 
оквиру 

реализације 
ЛАП-а 

 
 

3.7.2.1. 
Број 

Едукација 
запослених на 

пословима 
прикупљања, 

праћења и 
анализе тих 

података 
 

3.7.3.1. 
Креирана база 

података 
 

3.7.4.1. 
Дефинисани 

извора 
података 

 
3.7.5.1. 

Прикупљени, 
уношени, 
праћени и 

анализирани 
података 

 
3.7.6.1. 

Евалуирани 
програми и 

дабијене 
повратне 

информације 
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4. Безбедност младих 

 

Безбедност у савремним условима представља заштиту животно важних вредности друштва, али и појединца који је у фокусу опште људске безбедности. 

 Како сигурност као облик заштите представља једну од најважнијих човекових потреба, тако су институције система дужне да грађанима обазбеде заштиту 

 и делују преветивно. У том смислу институционалана је одговорност спровођење услуга и програма који одговарају потребама локлане заједнице  и 

 прилагођени су интересу њених чланова. 

  
Безбедност младих као специфичне друштеве групе представљала изазов за све друштвене чиниоце који се баве овом проблематиком.  Насиље међу 

 младима данас постаје свеприсутна појава и испољава се у различитим облицима (физичко, психичко , економско и сексуално насиље).  

 

Будући да се ради о особама које се суочавају са бројним изазовима и претњама на путу изградње сопствене личности и сазревања, безбедносна 

 проблематика захтева активано учешће безбедносних, правосудних, просветних, здравствених, социјалних и других служби.  

 

С` обзиром на чињеницу да су млади чешће извршиоци,  него што су жртве кривичних дела, важно је пронићи у факторе ризика за делинквентно понашање 

 младих како би се на ефикасан начин приступило превенцији проблема.  

 

Неки од кључних ризика који се најчешће јављају су и:  

 

  Ризици условљени различитим поремећајима у породици и најближем окружењу (материјално-финансијска ситуација, насиље у породиц).  

  Ризици који се тичу насиља међу вршњацима и утицаја одређених екстремних група (хулигани, медијска заступљеност насиља као прихватљивог модела  

   понашања и сл.). 

  Ризици који потичи од злоупотребе алкохола и других психоактивних супстанци.  

 

 

Анализа стања и положаја младих у области безбедности: 

   

- Малолетни  извршиоци кривичних дела 

На подручју Полицијске упрaве у Крушевцу у периоду од 2016. до септембра 2019. године евидентирано је укупно 4530 кривичних дела, од којих је 301 

 кривично дело или 6,64% извршено од стране малолетника. За наведена кривична дела, против 248 малолетних лица, надлежном тужилаштво је поднето 

 295 кривичних пријава. Током прве три године анализианог периода, малолетници су у просеку вршили по 65 кривичних дела годишње, у последњој 

 години анализираног периода евидентирано је повећање кривичних дела извршених од стране малолетника за 38%. 
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Табеларни приказ број 1:  Преглед малолетничког криминала на подручју Полицијиске управе Крушевац у периоду од 2016. до септембра 2019. године 

по годинама. 

 

 Број 
кривичних 

дела 
извршених 
од стране 

малолетника 

Број 
кривичних 

пријава 
поднетих 
против 

малоелтника 

Број пријављених малолетника 
 

укупно старији млађи деца странци 

2016. 64 63 58 34 18 6 0 

2017 67 67 54 37 15 2 0 

2018. 65 63 53 30 20 2 1 

1.-9. 

2019. 
105 102 83 52 25 4 2 

Укупно 301 295 248 153 78 14 3 

 

На територији града Крушевца евидентирана су укупно 2732 кривична дела, од којих су 214 или 7,83%  извршили малолетници. Против 186 малолетних 

извршилаца кривичних дела, надлежном тужилаштву је поднето 208 кривичних пријава. 

 

Табеларни приказ број 2:  Преглед малолетничког криминала на територији Града Крушевца  у периоду од 2016. до септембра 2019. године по годинама. 

 

 Број 

кривичних 

дела 

извршених 

од стране 

малолетника 

Број 

кривичних 

пријава 

поднетих 

против 

малолетника 

Број пријављених малолетника 

 

укупно старији млађи деца странци 

2016. 40 39 48 29 14 5 0 

2017 50 50 41 32 8 1 0 

2018. 44 42 33 17 14 2 0 

1.-9. 

2019. 
80 77 64 37 23 4 0 

Укупно 214 208 186 115 59 12 0 

 

Од укупно броја кривичних дела која су извршили малолетници на подручју Полицијске управе Крушевац, 67% су кривична дела против имовине, следе 

кривична дела у вези са дрогом са заступљеношћу од 16% и остала кривична дела која су процентуално мање застпљена. Од укупно 202 кривична дела против 

имовине која су извршили малолетници, 108  кд су крађе, 80 кд тешке крађе, 4 кд разбојништва, 5 кд неовлашћено коришћење туђег возила и 2 кд изнуда.  
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Графички приказ бр 1: Кривична дела имовинског карактера која су вршили малолетници на подручју  

Полицијске управе Крушевац/Града Крушевца у периоду од 2019. до септембра 2019. године. 

 

 

 
 

 

Такође, на територији Града Крушевца у анализираном периоду, у структури кривичних дела извршених од стране малолетника најзасутпљенија су 

кривична дела против имовине и то: крађе-67 кд, тешке крађе-60 кд, разбојништва-4 кд, неовлашћено коришћење туђег возила- 8 кд и изнуда – 2 кд. Такође, следе 

кривична дела у вези са дрогом која су заступљена 18% у укупном крминалитету малолетника за наведени период. 

 

Према Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, узраст малолетних учинилаца подељен је на млађе 

и старије малолетнике. У категорију млађих малолетника спадају лица која су у тренутку извршења кривичног дела навршила 14, а нису навршила 16 година, а 

старији малолетници су лица која су у тренутку извршења кривичног дела навршила  16, а ннису навршила 18 година.16   

У структури малолетних извршилаца кривичних дела, на подручју Полицијске  управе, старији малолетници заступљени су са 62% у односу на укупан 

број малолетних извршилаца, млађи са 31%, деца 6%  и малолетни страни државани 1%. Што се тиче полне структуре малолетних извршилааца кривичних дела, 

94% су мушки и 6% женски малоленици. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
16 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Сл. гласнк РС“,бр.85/2005) 

ПУ Крушевац, 
крађа, 108ПУ Крушевац, 

тешка крађа, 80

ПУ Крушевац, 
разбојништво, 4

ПУ Крушевац, 
неовлашћено 

коришћење туђег 
возила, 8

ПУ Крушевац, 
изнуда, 2

ПУ Крушевац, 
имовинска кд 

укупно, 202

Град Крушевац, 
крађа, 67

Град Крушевац, 
тешка крађа, 60

Град Крушевац, 
разбојништво, 4

Град Крушевац, 
неовлашћено 

коришћење туђег 
возила, 5

Град Крушевац, 
изнуда, 2

Град Крушевац, 
имовинска кд 

укупно, 138

ПУ Крушевац Град Крушевац
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Графички приказ бр 1: Структура малолетних извршилаца кривичних дела на подручју Полицијске управе Крушевац 

у периоду од 2019. до септембра 2019. године. 

 

 
 

 

Узрастна структура малолетних извршилаца кривичних дела на територијии Града Крушевца иста је као и на нивоу Полицијске управе- приказано стање  

у Графичком приказу бр.2. Полна структура малолетних извршилаца кривичних дела, такође је истоветна са оном на подручју полицијске управе. 

 

 

Графички приказ бр 2: Структура малолетних извршилаца кривичних дела на подручју Града Крушевца 

у периоду од 2019. до септембра 2019. године. 

 

 

 

 
 
 
 

Series1, 

старији 

малоленици, 

153, 62%

Series1, 

млађи 

малолетници, 

78, 31%

Series1, деца, 

14, 6%

Series1, 

странци, 3, 

1%

Старосна структура  малолетника на подручју 

Полицијске управе Крушевац

Series1, 

старији 

малоленици, 

115, 62%

Series1, 

млађи 

малолетници, 

59, 32%

Series1, деца, 

12, 6%

Старосна структура  малолетника на 

подручју Крушевца
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- Међувршњачка делинквенција (малолетни извршиоцикривичног дела и оштећени кривичним делом) 

 

Међувршњачку делинквенцију (када је малолетник оштећен кривичним делом које је извршио такође малолетник) најчешће карактеришу кривична дела 

са елементима насиља, као што су тешка и лака телесна повреда, угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи, угрожавање сигурности, насилничко понашање 

и друга. Од укупно 26 кривичних дела извршених од стране малолетног лица на штету малолетника, на подручју ПУ Крушевац у анализираном периоду, око 35% 

су кривична дела против живота и тела (тешка и лака телесна повреда, учествовање у тучи и угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи).   

 

- Малолетници оштећени кривичним делом 

 

На подручју Полицијске управе Крушевац, у анализираном периоду, неким кривичним делом (без обзира на старост извршиоца) оштећена је 91 

малолетна особа, од којих је 55 мушких и 36 женских малолетника.  Они су у 32 случаја били жртве кривичних дела са елементима насиља, без обзира да ли се 

ради о насиљу у породици или међувршњачком насиљу.   

 

Графички приказ бр 3: Структура малолетника оштећеник кривичним делом на подручју ПУ Крушевац и територији Града Крушевца у периоду 

од 2019. до септембра 2019. године. 

 

 

На територији Града Крушевца, у анализираном периоду, неким кривичним делом оштећене су 44 малолетне особе,  од којих је 25 мушких и 19 женских 

малолетника.  Они су у 13 случаја били жртве кривичних дела са елементима насиља, без обзира да ли се ради о насиљу у породици или међувршњачком 

насиљу.  
 

 

 

ПУ Крушевац

Град Крушевац
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- Малолетни  учиниоци прекршаја 
 
Што се прекршаја тиче, на територији Полицијске 

управе Крушевац у периоду од 2016. до септембра 2019. 
године поднет je 161 захтев за покретање прекршајног 
поступка против 231 малолетнog лица због учињеног 
некод од прекршаја против јавног реда и мира. 
Малолетници су најчешће чинили прекршаје: вређање, 
вршење насиља, претња или туча и  непристојно, дрско 
и безобзирно понашање.   

 
На територији Града Крушевца, у анализираном 

периоду, поднета су 104 захтева за покретање 
прекршајног поступка против 139 малолетних лица због 
учињеног некод од прекршаја против јавног реда и мира. 
Малолетници су најчешће чинили прекршаје: вређање, 
вршење насиља, претња или туча и  непристојно, дрско 
и безобзирно понашање.   

 
Закључна разматрања у вези безбедности 

младих 
 
Статистички показатељи малолетничког крминала 

на подручју Полицијске управе Крушевац указују на 
пораст евидентираних кривичних дела у последњој 
години анализираног периода. У прве три године 
малолетници су у просеку вршили око 65 кривичних 
дела годишње, док је током девет месеци 2019. године 
евидентирано 105 кривичних дела извршених од стране 
малолетника. 

На територији града Крушевца безбедносна 
проблематика слична је оној на подручју Расинског 
округа. Наиме, број евидентираних кривичних дела се 
повећава, као и број пријављених лица која су 
извршиоци ових дела.  

Малолетници су најчешће вршили кривична дела 
имовинског каракера: крађе и тешке крађе, али и 
кривична дела у вези са дрогом.  

Свеукупно повећање малолетничких деликата 
евидентирано је код кривичних дела  против имовине, 
кривичних дела са елементима насиља и у вези са 
дрогом. 

Потреба малолетне особе за насиљем је 
комплекасaн проблем, а статистка  указује на потребу да 
се у његово решавање укључи шира друштвена 
заједница како би се проникло у узрок и адекватно 
усмерила превенција на отклањање узрочника.  

 
Како полиција не води евиденцију о санкционисању 

малолетних лица за учињена кривична дела  и 
прекршаје, не можемо да говоримо о ефекту санкција на 
делинквентно понашање малолетника. 

 
Кад говоримо о прекршајима против јавног реда и 

мира, није евидентирано знатно одсупање по годинама, 
просечан тренд у вршењу прекрашаја од стране 
малолетника је 40 прекршаја годишње.  

 
 
 
 
 

Иако су најчешће извршиоци кривичних дела 
против имовине, малолетници су најмање оштећени 
овом врстом деликта. Малолетне особе су углавном 
жртве кривичног дела са елементима насиља, без обзира 
да ли се ради о породичном или међувршњачком 
насиљу. 

 
Дефинисање приоритетних проблема младих у 

области безбедности: 
 
1. Проблеми младих везани за породичне односе. 
 
2. Медијска презасићеност насилним садржајим и 

недовољно истицање и вредновање позитивних 
примера. 

 
3. Неповољан утицај вршњачких група и проблем 

вршњачког насиља. 
 
4. Недовољна и неадекватана информисаност 

младих у области безбедности. 
 
5. Непознавање закона и прописа у области 

безбедности од стране младих. 
 
6. Недовољно (квантитативно и квалитативно) 

едукативних програма у области превенције. 
 
7. Недовољно санкционисање оних група које 

негативно делују на младе. 
 
Општи циљ: 
 
Стварање услова за безбедан живот младих 

унапређивањем превентивног деловања и уз 
активно укључивање свих релевантних актера у 
локалној заједници. 

 
Специфични циљеви: 
 
1. Развијање постојећих и креирање нових 

програма превенције у области безбедности младих. 
 
2. Едукација и усавршавање стручних (просве-

тних) радника у области безбедности младих. 
 
3. Креирање и реализација едукативнх програма 

за младе у области безбедног понашања. 
 
4. Континуирано и адекватно информисање 

младих у области безбедности младих, промовисање и 
истицање примера позитивне праксе у области               
безбедности младих
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Aнекс 2                                                                Безбедност младих 

Пројекција активности за период 2020- 2025. године 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Повећан с  тепен безбедности младих 

 

Специфични циљ: 

 
Aктивности Рокови 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Носиоци 
Потребна 

финансијска 
средства 

Надлежни 
органи/инсти-
туције/органи-

зације 

Учесници Укупно 

 

4.1.  

Развијање 

постојећих и 

креирање нових 

програма 

превенције у 

области 

безбедности 

младих 

 

4.1.1.  

Интерактивне 

трибине са 

средњоколцима и 

ученицима виших 

разреда основних 

школа. 

 

Током 

2020./2021

.године 

 

Развијена 

толеранција 

и ојачане 

ненасилне 

комуникациј

е међу 

младима. 

 

4.1.1.1.  

Број  

Интерактивних 

трибина са 

средњоколцима и 

ученицима виших 

разреда основних 

школа.  

 

Школска 

управа  

(школе), ПУ 

Крушевац,   

КЦК, УГ,   

Хуманитарне 

организације 

 

 

 

Просветни 

радници, 

представници 

МУП, 

установе у 

култури, 

удружења 

грађана,   

Хуманитарне 

организације 

 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 

 

4.2.  

Едукација и 

усавршавање 

стручних 

(просветних) 

радника у области 

безбедности 

младих 

 

 

4.2.1. 

Организовати 

Трибине са 

разредним 

старешинама. 

 

Током 

2022./2023

.године 

 

Достављање 

података о 

кривичним 

делима и 

прекршајима 

извршених 

међу 

младима у 

школама 

 

4.2.1.1. 

Број одржаних 

трибина а 

 

Школска 

управа  

(школе), ПУ 

Крушевац,  

ЦЗСР,   

Хуманитарне 

организације 

 

 

Разредне 

старешине, 

представници 

МУП и ЦЗСР,   

Хуманитарне 

организације 

 

 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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4.3.  

Креирање и 

реализација 

едукативнх 

програма за младе 

у области 

безбедног 

понашања 

 

4.3.1. 

Организовати  

Позоришне 

представе, 

концерти, спортски 

програми. 

Током 

2023./2024

.године 

Повећано 

интересовање 

младих за 

учешће у 

креативном 

раду. 

4.3.1.1. 

Број одржаних  

Позоришних 

представа, 

концерата, 

спортских 

програма. 

Културни 

центар 

Крушевац, 

Крушевачко 

позориште,   

Хуманитарне 

организације 

 

 

Уредници 

програма и 

секција КЦК, 

глумци,  

Хуманитарне 

организације 

 

 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 

 

4.4. Континуирано 

и адекватно 

информисање 

младих у области 

безбедности 

младих, 

промовисање и 

истицање примера 

позитивне праксе у 

области 

безбедности 

младих. 

 

4.4.1.  

Увођење нових ТВ 

и радио емисија, 

документарних 

крaтких филмова. 

Током 

2021./2025. 

године 

Боља 

информиса-

ност младих о 

међувршња-

чким 

безбедносним 

проблемима, 

прихватање 

позитивних 

примера као 

модел 

понашања, 

развијање 

здравог 

такмичарског 

духа. 

4.4.1.1. 

Број  Уведених 

нових ТВ и радио 

емисија, 

документарних 

крaтких филмова 

Медији, 

удружења 

младих, КЦК, 

Спортски савез 

и клубови,   

Хуманитарне 

организације 

 

 

Уредници 

медија, 

ученици 

средњих 

школа и 

виших разреда 

основних 

школа, 

истакнути 

спортски и 

радници у 

култури,   

Хуманитарне 

организације 

 

 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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5. Култура, спорт и слободно време младих 
 
 
КУЛТУРА  
 
Анализа стања и положаја младих у области 

културе 
 
Култура се састоји од материјалних, когнитивних и 

нормативних елемената, тј. од предмета, знања, те 
вредности и норми. Култура је духовни, географски и 
физички простор када комуницирају културно наслеђе, 
садашњост и будућност. Циљ културе је просвећивање, 
односно оплемењивање младих и обликовање простора 
где ће појединци развијати своју културу живљења и 
доживљај културе у складу са личним афинитетима. 

Култура младих је често и најважнији елеменат 
изградње њиховог идентитета јер се млади управо кроз 
ово подручје афирмишу, комуницирају са другима,  
граде свој животни стил али и преиспитују 
традиционалне културне обрасце стварајући нове. Врло 
често, култура младих подразумева алтернативно и 
ванинституционално културно стваралаштво. 
Недовољно развијена комуникација и сарадња  у 
области културе младих. проузрокује неадекватно 
финансирање програма културе младих на државном и 
локалном нивоу.. Такође, недовољно су развијени 
механизми друштвене афирмације и промоције младих 
талентованих уметника. Не постоји организована 
активност за стварање адекватне мреже која би 
повезивала и стварала предуслове за сарадњу младих у 
реализацији културноуметничких пројеката.  

На територији града Крушевца са околним 
насељима активно је 17 КУД-ова. Велики број чланова 
КУД-ова чине млади. На територији града активнe су 
установе културе, бројни хорови и аматерска друштва у 
којима делују и омладинске секције. 

 
ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ СПРОВОДЕ: 
 
■ Учешће на општинским, регионалним и 

републичким смотрама 
■ Неговање традиције и културе народа кроз 

концерте и наступе 
■ Интеркултуралне размене (регионални и 

интернационални ниво) 
            организовање забавних садржаја (концерти, 

пројекције документарних филмова, представе,изложбе 
слика и фотографија...) 

 
 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
  
Анализа стања и положаја младих у спорту 
 
Спорт је међу младима препознат као вредност и 

као активност којом се подиже квалитет живота,  
одржава људе у доброј кондицији и добром физичком и 
менталном здрављу; превентива је болестима, посебно 
болестима зависности, као и социјалној искључености; 
развија смисао за сарадњу али и такмичарски дух. 
Појаве и трендови у спорту који имају негативне 
последице по развој појединца јесу: рана селекција тј. 

долази до ране „професионализације“ спорта . Бављење 
спортом, на тај начин, уместо да буде масовна и игровна 
активност, постаје престижна активност доступна само 
одабраним, тако да је неретко критеријум за бављење 
спортом социо-економски статус породице из тог 
разлога долази до остављања по страни великог броја 
деце и младих. 

 
Спорт обухвата много више од традиционалних 

тимских игара и такмичења. Дефиницију спорта је 
усвојио Савет Европе у спортској повељи из 1993. 
године: «Спорт подразумева све облике физичке 
активности, који путем повременог и организованог 
учествовања, тежи изражавању или унапређивању 
физичког фитнеса и менталне добробити, формирању 
друштвених односа или постизању резултата на 
такмичењима свих нивоа.» 

 
Унапређење спорта у граду захтева проверу 

различитих приступа, праваца и мишљења. Циљ 
унапређења јесте да се створи систематска основа за 
проверу приоритета и утицајних промена – 
дефинисаних као значајно повећање броја људи, 
посебно младих који се редовно баве спортом и 
побољшања нивоа спортских учинака.  

 
Утврђивање приоритета је први корак ка именовању 

покретача и постизању учинка за спорт. Кључни 
очекивани учинак оквира стратегије развоја градског 
спорта иде даље од првог корака. Важно је да се мере 
ефекти изграђивања спорта, како би се показао њихов 
утицај путем мерења учествовања и успеха у спорту, али 
и путем утврђивања ширих здравствених, социјалних и 
економских добробити. 

 
4.5.3 СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
 
Слободно време је време без обавеза, односно време 

које сами себи креирамо. Оно може бити испуњено 
спортом и рекреацијом,  путовањима, забавом,  
читањем, музиком, филмовима, аматерским 
стваралаштвом, активизамом и волонтеризамом, 
неформалним образовањем. Садржаји су претежно 
концентрисани у граду. Млади су већином недовољно 
информисани, пасивни и незаинтересовани. 

Један од приоритетних проблема је недостатак 
адекватних програма и институција/организација које 
би се њиме бавиле организованим провођењем 
слободног времена младих на стручан начин. 
Истовремено, недовољна је подршка организацијама 
које се баве организованом бригом о слободном времену 
младих. 

 
Анализа стања и положаја младих у области 

слободног времена 
 
Садржаје испуњавања слободног времена младих 

пласирају удружења грађана, културно-уметничка 
друштва, спортски центри и клубови, клубови младих, 
јавна и приватна предузећа, неформалне групе и 
појединци, укљученост у медијски и информатички 
простор као и део неформалног образовања.  
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Потенцијал понуде је у младим људима, културном 
наслеђу и савременим техничким достигнућима, а с 
обзиром да квалитет слободног времена утиче на 
расположење и емоционалну испуњеност потребно је 
учинити све напоре да слободно време младих буде што 
потпуније и разноврсније.  

 
Као нација која проводи пуно времена уз телевизор 

слободно време млади  највећим делом троше на 
неструктурално дружење са вршњацима, провођење 
времена за рачунаром или слушање музике.  

 
Посета биоскопима је све мања што због техничких 

услова, а једним делом због доступности филмова на 
Интернету. Незнатан број младих се бави неким 
стваралаштвом, посета културним догађајима је веома 
мала и незаступљена, а чланство у неким културно-
уметничким и омладинским удружењима је готово 
неприметна.  

 
Дефинисање приоритетних проблема младих у 

области културе, спорта и слободног времене: 
 
1. Анализом постојећих културно – уметничких 

дешавања у Крушевцу можемо доћи до закључка да у 
Граду не постоји довољан број идеја и културних 
дешавања која задовољава потребе младих или ако 
постоје тренутно су на минималном нивоу 

2. Програми који се спроводе нису сталног 
карактера јер углавном зависе од донаторских средстава 

3. Неиспитане потребе младих за програмима 
у оквиру слободног времена 

4. Недовољна је подршка иницијативама младих  
5. Недовољна је понуда спортских,  

рекреативних и културних садржаја за младе  
6. Недовољна мотивисаност и 

заинтересованост младих за активно  и креативно 
коришћење слободног времена  

7. Недостатак адекватних јавних простора 
отворених за младе и активности младих 

8. Недовољна је информисаност младих о 
постојећим активностима/програмима за младе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општи циљ за културу, спорт и слободно време: 
 
Побољшање културног и спортског живота 

младих кроз развијање квалитетне и доступне понуде 
културних, спортских и рекреативних садржаја за 
младе на територији града Крушевца 

 
Специфични циљеви за културу, спорт и 

слободно време: 
 
1. Развијати и унапређивати доступност културних 

садржаја за младе 
 
2. Створити услове (простор и опрема) за 

нормално функционисање аматерских бендова који 
свирају џез, рок  музику 

 
3. Установљење биоскопа на отвореном и подршка 

у реконструкцији постојећих биоскопа 
 
4. Промоција и организовање омладинских ТВ и 

радио емисија 
 
5. Подршка организацији фестивала разних типова 

(драмски, филмски, ликовни, дечији…) 
 
6. Промоција спортских и рекреативних садржаја 

и активности за младе 
 
7. Подстицање младих да се укључе у спортске и 

рекреативне програме и активности 
 
8. Промоција спорта и  здравих животних стилова 

код младих 
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Aнекс 2                                                 Култура, спорт и слободно време младих 

Пројекција активности за период 2020- 2025. године 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Побољшање културног и спортског живота младих кроз развијање квалитетне и доступне понуде културних, 
спортских и рекреативних садржаја за младе на територији града Крушевца 

 

Специфични циљ: 

 
Aктивности Рокови 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Носиоци 

Потребна 

финансијска 

средства 

Надлежни 
органи/инсти-
туције/органи-

зације 

Учесници Укупно 

5.1. Развијати и 
унапређивати 

доступност 
културних садржаја 

за младе 
 

 
5.1.1. Организовати 

музичке догађаје 
(рок концерти,  
концерт хаус 
музике, реп 

концерти и остали 
алтернативни и 

мање заступљени 
музички правци) 

 
 

5.1.2. 
Довођење домаћих и 
бендова из региона 
на локалну сцену 

 
 
 

5.1.3. Организовати  
музички фестивал 

 
 

2020-2025 

Развијен и 
доступан 
културни 
садржај за 

младе 

5.1.1.1. 
Број 

Организованих 
музичких 

догађаја (рок 
концерти,  

концерт хаус 
музике, реп 
концерти и 

остали 
алтернативни и 

мање заступљени 
музички правци). 

 
5.1.2.1. 

Број   наступа 
домаћих и 
бендова из 
региона на 

локалну сцену, 
5.1.3.1. 

Организован  
музички 
фестивал 

 

Културни 

центар 

Града 

Крушевца 

 

 

Туристичка 

организација 

Града Крушевца, 
Туристичке 

агенције, 
Културни центар 

Крушевац, 
Градска управа, 
Канцеларија за 

младе Крушевац, 
регионални и 

локални медији, 
Удружења 

грађана 

Финансијска 

средства, техничка 

опрема, људски 

ресурси 
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5.2. 

Створити услове 

(простор и 

опрема) за 

нормално 

функционисање 

аматерских 

бендова који 

свирају џез, рок  

и друге, мање 

заступљене 

правце музике 

 

5.2.1. 

Уредити и 

реновирати 

постојеће 

просторе 

 

2020-2025 

Уређени и 

реновирани 

постојећи 

простори 

 

5.2.1.1. 

Коришћење 

уређених и 

реновираних 

простора ос 

стране бендова 

Градска 
управа 

 

МОС, 
домаћи и 
страни 

донатори 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 

5.3. 

Установљење 

биоскопа на 

отвореном и 

подршка у 

реконструкцији 

постојећих 

биоскопа 

 

5.3.1. 

Реновирање 

постојећих 

биоскопа (седишта, 

озвучење, 

пројектор, платно) 

 

5.3.2. 

Формирање тима 

за израду идејног 

пројекта биоскопа 

на отвореном 

 

2020-2025 

Већа 

посећеност 

биоскопа 

 

 

 

 

5.3.1.1. 

Реновирани 

постојећи 

биоскопи 

(седишта, 

озвучење, 

пројектор, 

платно) 

 

5.3.2.1. 

Формиран тим 

за израду 

идејног 

пројекта 

биоскопа на 

отвореном 

 

Градска 

управа 

 

Страни и 

домаћи 

донатори, 

јавна 

предузећа, 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 

 

5.4. 

Промоција и 

организовање 

омладинских ТВ 

и радио емисија 

 

 

5.4.1. 

Формирање тима 
за израду идејног 

пројекта ТВ и 

радио емисије 

посвећене 

омладинским 

2020-2025 

 

Нови медијски 

садржаји, 
онлајн, ТВ и 

радио емисије 

посвећене 

омладинским 

темама 

5.4.1.1. 

Формиран тим 

за израду 
идејног 

пројекта ТВ и 

радио емисије 

посвећене 

омладинским 

 
Градска 
управа,
КЦК,  

Канцела
рија за 
младе, 

 

 
Туристичка 

организација 
Града Крушевца, 

Туристичке 
агенције, 

Културни центар 
Крушевац, 

Градска управа, 
Канцеларија за 

Финансијска 
средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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темама (екологија, 

хуманизам, учешће 

младих у 

одлучивању) 

(екологија, 

хуманизам, 

учешће 

младих у 

одлучивању...) 

темама 

(екологија,хума

низам,учешће 

младих 

младе Крушевац, 
регионални и 

локални медији, 
Удружења  

грађана 

5.5. 

Подршка 

организацији 

фестивала 

разних типова 

(драмски, 

филмски, 

ликовни, 

дечији…) 

 

5.5.1. 

Организовање 

фестивала  на 

којима би било 

учесника из земље 

и иностранства 

2020-2025 

Заинтересован

ост за  

фестивале  

чији су  

учесници из 

земље и 

иностранства 

5.5.1.1. 

Организован 

фестивал  на 

којима би било 

учесника из 

земље и 

иностранства 

Градска 
управа, 
КЦК, 

Канцела
рија за 
младе, 

 

 
Туристичка 

организација 
Града 

Крушевца, 
Туристичке 

агенције, 
Културни 

центар 
Крушевац, 

Градска управа, 
Канцеларија за 

младе 
Крушевац, 

регионални и 
локални медији, 

Удружења  
грађана 

 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 

5.6. 

Промоција 

спортских 

рекреативних 

садржаја и 

активности за 

младе 
 

 
5.6.1. 

Израда плана за 
изградњу нове и 

обнову 
постојеће 
спортске 

инфраструктуре 
 

5.6.2. 
Промоција 

спорта у граду и 
околини 

 
 
 

2020-2025 

Већи број 
употребљи
ве спортске 
инфрастру
ктуре, Веће 

сазнање 
младих за 
спортске 
садржаје, 
Сазнање 

младих за  
нове 

спортске 
клубове 

 
5.6.1.1. 

Израђен 
план за 

изградњу 
нове и 
обнову 

постојеће 
спортске 

инфраструкт
уре, 

 
 
 
 
 

Спортски 

центар, 

Савез  

спортова, 

Министарство 

омладине и 

спорта, Школска 

управа, Градска 

управа, 

Канцеларија за 

младе Града 

Крушевца, 
Удружења 

грађана 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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5.6.3. 

Подстицање и 
подржавање 

оснивања 
клубова у 

спортовима 
који не постоје 
у нашем граду 

 

 
5.6.2.1. 

Промовисан 
спорт у граду и 

околини, 
 

5.6.3.1.оснивани 
клубови у 

спортовима који 
не постоје у 
нашем граду 

 

5.7. Подстицање 

младих да се 

укључе у спортске, 

рекреативне 

програме и 

активности 

 

 
5.7.1. Повећање 
броја спортских 

објеката доступних 
за рекреативно 

бављење спортом 
широј популацији 

младих 
 
 

5.7.2. Повећање 

броја,разноврсност и 

доступност 

спортско-

рекреативних 

програма на нивоу 

школа 

2020-2025 

 
Повећање броја 
младих који се 

баве 
рекреативним 

спортом, 
повећан број 

младих 
школског 

узраста који се 
баве спортско-
рекреативним 

програмом 
 

 
5.7.1.1.Повећан 

броја спортских 
објеката 

доступних за 
рекреативно 

бављење спортом 
широј 

популацији 
младих 

 

5.7.2.1., повећан 

броја,разноврсно

ст и доступност 

спортско-

рекреативних 

програма на 

нивоу школа 

 

Спортски 

центар, Савез  

спортова, 

Министарство 

омладине и 

спорта, Школска 

управа, Градска 

управа, 

Канцеларија за 

младе Града 

Крушевца,  

Удружења 

грађана 

Финансијска 

средства, техничка 

опрема, људски 

ресурси 

5.8. Промоција 

здравих животних 

стилова код 
младих 

 

 

 
5.8.1. 

Организовање 
едукативних 
програма у 
школама 

 
 

2020-2025 

 
Укључење 
младих у 
дукативне 
програме у 

школи, сарадња 
спортских 

организација и 

 
5.8.1.1. 

Број 
Организованих 

едукативни 
програмаи у 

школама,  
 

Канцеларија 

за младе, 

Спортски 

центар, 

Савез  

спортова, 

Хуманитарне 

организације 

Министарство 

омладине и 

спорта, 

Школска 

управа, Градска 

управа,   

Хуманитарне 

организације 

Финансијска 

средства, 

техничка опрема, 

људски ресурси 
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5.8.2. 
Успостављање 

сарадње 
спортских 

организација и 
клубова са свим 
институцијама 
одговорних за 

бригу и здравље 
младих 

 
5.8.3. 

Организовање 

акција и спортских 

турнира  који ће 

промовисати 

здраве стилове 

живота 

 

клубова са свим 
институцијама 
одговорних за 

бригу и здравље 
младих, 

промовисани 
здрави стилови 

живота 

5.8.2.1. 
Успостављена 

сарадња 
спортских 

организација и 
клубова са 

свим 
институцијама 
одговорних за 

бригу и 
здравље 
младих,    

 
  5.8.3.1.  

Број 
организованих 

акција и 
спортских 

турнира  који 
ће промовисати 
здраве стилове 

живота 
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6. Информисање и мобилност младих 
 
ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Анализа стања: 
 
Информисање младих претпоставља постојање 

континуираног, квалитетног и доступног информисања 
о формалним и неформалним облицима образовања, 
врстама неформалног образовања, самоукључивање у 
различите активности, о програмима стипендирања, о 
запошљавању, социјалном и здравственом осигурању, 
правној заштити, могућностима волонтерског 
ангажовања, помоћи и подршци у кризним ситуацијама, 
културним, спортским и рекреативним активностима, 
забави, могућностима мобилности како у својој 

земљи тако и иностранству, омладинском туризму и 
свим другим питањима од значаја и интереса за младе. 

 
Да би информисање младих било квалитетно и 

адекватно, важно је и на који начин су информације 
младима презентоване од стране инстутуција и 
организација које се баве младима. Различита 
истраживања на националном и локалном нивоу указују 
да су млади недовољно и неадекватно информисани о 
ваннаставним активностима у оквиру школског система, 
могућностима за активно укључивање у друштвени 
живот локалне заједнице као и о услугама које реализују 
институције и организације које се баве младима (у 

областима здравља и социјалне бриге о младима). 
Посебно је лош положај младих из осетљивих група у 
области информисања. 

 
У процесу изградње целовитог система информи-

сања младих, посебан проблем представља и низак ниво 
комуникације и сарадње свих институција и осталих 
актера у области информисања на локалном нивоу. 

 
Дефинисање приоритетних проблема: 
 
1. Неистражене потребе младих у области 

информисања (реалне потребе, области 
информисања, начина информисања, координације 

информативних активности). 
 
2. Недостатак јединственог и одрживог модела 

информисања младих. 
3. Неусклађеност постојећих информативних 

програма са реалним и актуелним потребама младих. 
 
4. Недовољна подршка (финансијска, техничка, 

едукативна) развоју информисања 
младих као и развоју људских ресурса у области 

информисања младих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Недовољна прилагођеност медијских садржаја 
потребама младих. 

 
6. Недовољна укљученост младих у постојеће 

програме информисања у локалним. 
медијима 
 
7. Мањак медијског простора за активности младих 

у локалној заједници. 
 

МОБИЛНОСТ 

 

Анализа стања: 
 
Када је у питању мобилност младих, Крушевац се 

не разликује битно од ситуације у осталим градовима 
Србије.  Мобилност младих се може посматрати са 
становишта мобилности у оквиру локалне заједнице, на 
националном и интернационалном нивоу.  

 
Сва истраживања указују на то да су покретљивост 

и мобилност младих у директној вези са нивоом 
информисаности, финансијским могућностима, али и са 
неједнаким могућностима које имају осетљиве групе 
младих.  

 
Млади са функционалним проблемима у највећем 

броју случајева нису у могућности да присуствују 
различитим дешавањима или учествују у различитим 
програмима због недостатка персоналне асистенције, 
као и због недоступности приступа неким местима због 
архитектонских баријера и недостатка адекватног 
превоза.  

 
Посебан проблем је и недовољна доступност 

различитих догађаја младима са сеоског подручја. 
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   Aнекс 2                                                                      Информисање и мобилност младих 

Пројекција активности за период 2020- 2025. године 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен систем информисања младих и повећан степен мобилности  
 

Специфични циљ: 
 

Aктивности Рокови 
Очекивани 
резултат 

Индикатор 

Носиоци 
Потребна 

финансијска 
средства 

Надлежни 
органи/инсти
туције/орга-

низације 

Учесници Укупно 

 
6.1.  

Младима је 
омогућен приступ 

потпуним, 
разумљивим и 

поузданим 
информацијама у 

складу са њиховим 
потребама 

 

6.1.1.  
Подржати учешће 
младих у иденти-
фиковању потреба 

(производњи и 
емитовању медиј-

ских), развоју 
информативних 

програма и сервиса, 
припремању и 

достављању инфор-
мација и евалуацији 
услуга и програма 

2020 - 2025 

Успостављен је 
повезан и 

координисан 
приступ 

информисању 
младих 

6.1.1.1.  
 

2 подржана 
програма и сервиса 

који укључују 
младе у процес 

Канцеларија 
за младе, 

Локални и 
регионални 

медији, 
WEB портали 

 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

6.1.2.   
 

Подржати развој 
ванинституционалн
их информативних 
програма и сервиса 

за младе на 
локалном нивоу 

2020 - 2025 

Успостављен је 
повезан и 

координисан 
приступ 

информисању 
младих 

6.1.2.1. 
 

 3 подржана 
ванинституци-

онална програма и 
сервиса 

Канцеларија 
за младе, 

Локални и 
регионални 

медији, 
WEB портали 

 

 
Формалне и 

неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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6.1.3.  
 

 Успоставити 
сарадњу и 

координацију 
информативних 

програма и сервиса 
за младе на 

локалном нивоу са 
другим програмима, 

сервисима и 
структурама за 

младе 

2020 - 2025 

Успостављен  
повезан и 

координисан 
приступ 

информисању 
младих 

6.1.3.1. 
 

Присуство 
програма и 

активности за 
младе у 

програмима јавног 
информисања 

Канцеларија 
за младе, 

Локални и 
регионални 

медији, 
WEB портали 

 

 
Формалне и 

неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.  
 

Медији пружају 
информације и 

креирају садржаје за 
младе и о младима у 
складу са потребама 

младих 
 

 
6.2.1.  

 
Обезбедити праћење 

обима и врсте 
садржаја за младе у 
медијима и анализу 

прилагођености 
идентификованим 

потребама младих и 
темама од интереса 

 

2020 - 2025 

 
Информисање 
путем медија је 
унапређено и 
прилагођено 
младима уз 
развијену 

сарадњу са 
субјектима 
омладинске 

политике 
 

6.2.1.1. 
 

Спроведена 
анализа о 

садржајима за 
младе 

Канцеларија 
за младе, 

Локални и 
регионални 

медији, 
WEB портали 

 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

 
6.2.2.  

 
Успоставити 

сарадњу и развити 
партнерство између 
носиоца програма и 

сервиса 
информисања 

младих и медија 
 

2020 - 2025 

 
Информисање 
путем медија је 
унапређено и 
прилагођено 
младима уз 
развијену 

сарадњу са 
субјектима 
омладинске 

политике 
 

6.2.2.1. 
 

Успостављена 4 
партнерства 

Канцеларија 
за младе, 

Локални и 
регионални 

медији, 
WEB портали 

 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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6.2.3.  
 

Развити капацитете 
субјеката 

омладинске 
политике на свим 

нивоима за сарадњу 
са медијима у 

размени 
информација и 
прилагођавању 
информација 

младима 

2020 - 2025 

 
Информисање 
путем медија је 
унапређено и 
прилагођено 
младима уз 
развијену 

сарадњу са 
субјектима 
омладинске 

политике 

6.2.3.1. 
 

2 обуке за субјекте 
омладинске 
политике о 
сарадњи са 
медијима 

 
60 учесника 
активности 

Канцеларија 
за младе, 

Локални и 
регионални 

медији, 
WEB портали 

 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

 
6.2.4. 

 
 Омогућити 

подршку развоју 
медијских садржаја 
за младе усмерене 
на представљање 

младих у 
позитивном 
контексту, 

позитивне примере 
и достигнућа 

младих 

2020 - 2025 

Информисање 
путем медија је 
унапређено и 
прилагођено 
младима уз 
развијену 

сарадњу са 
субјектима 
омладинске 

политике 

6.2.4.1. 
 

3 реализована 
медијска садржаја 

са позитивном 
поруком о 
младима 

 

Канцеларија 
за младе, 

Локални и 
регионални 

медији, 
WEB портали 

 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

6.3.   
 

Млади имају 
адекватан приступ и 
знање за коришћење 
нових технологија и 

интернета 

6.3.1.  
 

Програми обуке за 
развој знања за 

коришћење нових 
технологија и 
интернета су 
доступни без 
материјалне 
надокнаде и 
прилагођени 

младима 

2020 - 2025 

Омогућити 
свакодневни 

бесплатан 
приступ новим 

технологијама и 
интернету за 

ученике и 
студенте у 

образовним 
установама 

 

6.3.1.1. 
 

У свим 
образовним 

установама на 
локалном нивоу 

омогућен отворен 
дневни приступ 

новим 
технологијама 

Школе и 
друге висo-
кошколске 
установе, 

Канцеларија 
за млaде 

Града 
Крушевца, 

Бизнис 
инкубатор 

центар, 
Центар за 
стручно 

усавршавање,   

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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Хуманитарне 
организације, 

Удружења 
грађана 

 
 

6.3.2.  
 

Подржати оснивање 
и опремање јавних 

простора на 
локалном нивоу у 
којима млади могу 

бесплатно да 
користе нове 
технологије и 

интернет 
 

2020 - 2025 

Постојање 5 
простора на 
нивоу Града 
Крушевца  у 
којима млади 

могу бесплатно 
да користе нове 
технологије и 

интернет 
 

 
 

6.3.2.1. 
 

У Граду Крушевцу 
постоје наменски 
простори за младе 

са бесплатним 
интернет 

садржајима 

Школе и 
друге 

вискошколске 
установе, 

Канцеларија 
за малде 

Града 
Крушевца, 

Бизнис 
инкубатор 

центар, 
Центар за 
стручно 

усавршавање, 
Удружења 

грађана 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

6.4.   
 
Млади имају 
адекватан приступ и 
знање за коришћење 
нових технологија и 
интернета   

 

6.4.1.    
 

Развијени и 
унапређени 

програми обуке за 
развој знања за 

коришћење нових 
технологија и 
интернета су 
доступни без 
материјалне 
надокнаде и 
прилагођени 

младима 

2020 - 2025 

Подржати обуку 
наставника, 

стручних 
сарадника и 
активиста 

удружења која 
спроводе 

омладинске 
активности за 
коришћење 

нових 
технологија у 

раду са младима 

6.4.1.1. 
 

Повећан проценат 
младих који 

дневно користи 
интернет и нове 

технологије 
 

Одржаних 5 обука 

Школе и 
друге 

вискошколске 
установе, 

Канцеларија 
за младе 

Града 
Крушевца,   

Хуманитарне 
организаци-   
је, Бизнис 
инкубатор 

центар, 
Центар за 
стручно 

усавршавање, 
Удружења 

грађана 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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6.5.   
 

Побољшани су 
економски, 
културни и 

административни 
предуслови за 

мобилност младих 
жена и мушкараца 

6.5.1. 
 

 Унапређени 
програми и сервиси 

материјалне 
подршке 

мобилности 
 

2020 - 2025 

Унапредити 
националне 

програме 
финансирања 
мобилности 

младих и 
међународне 

сарадње младих 

6.5.1.1. 
 

Подржаних 5 
активности 

Канцеларија 
за младе,   

Хуманитарне 
организације, 

локалне и 
региналне 
Удружења 

грађана 
 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијски, 
технички и 

људски 
ресурси, 

просторни 
ресурси, опрема 

и потрошни 
материјал 

6.6.   
 

Унапређена је 
доступност 

програма подршке 
мобилности младих 
и обим коришћења 

програма међу 
младима 

 
6.6.1.   

 
Подржати 
активности 

информисања 
младих о 

програмима 
подршке 

мобилности младих 
у активностима 
удружења која 

спроводе 
омладинске 

активности и КЗМ 

2020 - 2025 

Половина младих 
жена и 

мушкараца је 
информисано о 

могућностима за 
мобилност на 

територији Града 
Крушевца 

6.6.1.1. 
 

Подржано 10 
активности 

Канцеларија 
за младе,   

Хуманитарне 
организације, 

локалне и 
региналне 
Удружења 

грађана 
 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

6.6.2.   
 

Унапредити 
информисање 

младих о 
програмима 

подршке 
мобилности младих 

у образовном 
систему 

2020 - 2025 

Дистрибуиране 
информације о 
стипендијама и 

другим моделима 
финансирања у 
оквиру школа 

6.6.2.1. 
 

Подржано 5 
активности  

Канцеларија 
за младе, 
локалне и 
региналне 
Удружења 

грађана 
 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

Финансијски, 
технички и 

људски 
ресурси, 

просторни 
ресурси, опрема 

и потрошни 
материјал 
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6.7.   
 

Унапређено је 
препознавање и 

промовисање 
мобилности младих 

код наставног 
особља, 

омладинских 
радника, родитеља 

и старатеља 

 
 

6.7.1. 
 
 

Организовати обуке 
за наставнике и 

стручне сараднике о 
сврси мобилности и 

доступним 
програмима 
мобилности 

 

2020 - 2025 

Инфорисани 
наставници и 

стручни 
сарадници о 

сврси програма 
мобилности 

6.7.1.1. 
 

Одржаних 5 
активности 

информисања и 3 
активности обука 

Канцеларија 
за младе, 
локалне и 
региналне 
Удружења 

грађана, 
школске 
установе 

(средњошко-
лске, 

високошко-       
лске) 

 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 

6.7.2.   
 

Поспешити 
информисање 

родитеља и 
старатеља о сврси 

мобилности и 
доступним 
програмима 
мобилности 

2020 - 2025 

Информисани 
родитељи и 
старатељи о 

сврси 
мобилности и 

доступним 
програмима за 

младе 

6.7.2.1. 
 

Одржано 5 
активности 

информисања 

Канцеларија 
за младе, 
локалне и 
региналне 
Удружења 

грађана, 
школске 
установе 

(средњошко-
лске, 

високошко-
лске) 

 

 
Формалне и 

неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

Финансијски, 
технички и 

људски 
ресурси, 

просторни 
ресурси, опрема 

и потрошни 
материјал 

6.8.  
 

Обезбеђени су 
услови за повећање 
мобилности младих 

и унапређење 
међународне 

сарадње младих 

 
6.8.1.  

 
Промовисати 

учешће младих у 
различитим 

програмима и 
пројектима 

регионалне и 
међународне 

сарадње у области 
омладинске 

политике 

2020 - 2025 

Унапређена је 
регионална и 
међународна 

сарадња у 
области 

омладинске 
политике 

6.8.1.1. 
 

500 младих из 
Града Крушевца је 

пријављено за 
међународне 

догађаје, програме 
и сервисе 

Канцеларија 
за младе, 
локалне и 
региналне 
Удружења 

грађана, 
школске 
установе 

(средњошко-
лске, 

високошко-
лске),   

Хуманитарне 
организације 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 
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6.8.2. 
 

 Обезбедити 
реализацију 

међународних 
догађаја у Граду 

Крушевцу од значаја 
за младе 

2020 - 2025 

 
Обезбеђена је 

разноврсност и 
одрживост 
програма 

мобилности и 
међународне 

сарадње младих 
 

6.8.2.1. 
 

5 подржаних 
догађаја 

 

 
Канцеларија 

за младе, 
локалне и 
региналне 
Удружења 

грађана, 
школске 
установе 

(средњошко-
лске, 

високошко-
лске),   

Хуманитарне 
организације 

 
 
 

Формалне и 
неформалне групе 
младих, Удружења 

младих, 
Удружења грађана 

које се баве младима, 
Ђачки парламенти и 
вршњачки тимови,  

Школе, 
Високошколске 
установе, као и 

њихови студентски 
парламенти 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 

опрема, људски 
ресурси 
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7.  Активно учешће и волонтеризам младих 

 

Анализа стања: 

 

У односу на активно учешће и волонтеризам младих, на 

нивоу локалне заједнице није било релевантних 

истраживања и евалуације стања и потреба младих, као и 

постојећих ресурса и механизама за остваривање активног 

односа и учешћа у младих у процесима доношења одлука. 

Подаци и истраживања са националног нивоа (Национална 

стратегија за младе РС 2020 -2025 и Акциони план за 

спровођење Стратегије) се могу користити као општа места 

која се генерално тичу свих младих у Србији, али она не 

одсликавају специфичности које постоје на нивоу сваке 

локалне заједнице. 

 

У припремној фази израде овог ЛАП-а за младе, 

радна група је спровела истраживање, путем онлајн 

упитника са циљем да се сазнају ставови и предлози 

младих из наше локалне заједнице по питањима 

укључивања и учешћа младих у процесима доношења 

одлука и волонтерског ангажовања. Истраживање је 

било мањег обима и не може да да релевантне податке 

за укупну циљну групу младих, али може да постави 

основу за дефинисање стратешких циљева и приоритета, 

ако и индикаторе за праћење реализације и процене 

успешности Локалног акционог плана за младе.   

 

Упитник је попунило 178-оро младих, узраста од 15 

до 30 година старости, са територије града Крушевца. У 

односу на полну структуру испитаника, у већини су 

младе жене и оне чине 2/3 од укупног броја анкетираних, 

док су удносу на узраст равномерно распоређени 

испитаници у све 3 подгрупе – 15 до 19, 20 до 25 и 26 до 

30 година.  

 

Анализа анкете каже да млади о дешавањима у 

локалној заједници углавном сазнају путем интернета и 

друштвених мрежа (54,9%), а затим непосредно, преко 

пријатеља (20,9%), што заједно чини укупно 2/3 

анкетираних.. Чак 77% младих каже да никада нису 

консултовани или предлагали у вези тога шта су потребе 

младих у Крушевцу. Мали број оних који су били негде 

консултовани, највећим делом наводи учешће у 

анкетирању. Алармантан податак је да чак 2/3 

испитаника не познаје ниједан пример где су млади 

укључени у процесе донођења одлука у локалној 

заједници.  Млади који су одговорили да знају, навели 

су учешће у Удружењима грађана, Ђачком парламенту, 

Канцеларији за младе, примере са националног нивоа 

(Кровна организација младих Србије), примере које 

знају из других градова или са европског ниова.   

 

Предлози за боље укључивање младих у процесе 

доношења одлука које их се тичу се односе на: боље 

информисање (он лине платформа, интерактивна 

комуиникација, прилагођене информације и канали 

информисања младима), места и механизама за учешће 

(радне групе, тела, Савети), начинима за боље 

укључивање (двосмерна дискусија, консултације и јавни 

догађаји са доносиоцима одлука), подршка и едукација 

за активно грађанство, јачање места и улоге Ђачких 

парламената и других облика представничких тела 

младих, као и уважавање активне улоге младих (“Дати 

простор младима кад се доносе одлуке, а не само за 

предлоге”).   

 

У односу на питања која се тичу волонтеризма и 

волонтерског ангажовања, нешто мање од половине 

испитаника (46,6%) је некада, макер једном,  

учествовало у некој волонтерској активности. На 

питање где су волонтирали, наводе локална удружења 

грађана, спортске организације, Канцеларију за младе, 

политичке странке. О могућностима за волонтирање 

сазнају најчешће директним путем (од познаникаи 

пријатеља 40% и непосредно од организатора 

волонтирања 34,7%), а на интернетуи друштвеним 

мрежама 20% младих. Разлози и мотиви које наводе за 

укључивање у волонтерске активности су: хуманост 

(25%), квалитетно провођење слободног времена, 

унапређење личних знања и вештина, остваривање 

нових контаката и дружење, и остваривање позитивних 

промена у заједници.  

 

Мере које млади предлажу за побољшање 

волонтеризма се односе на  да се волонтерске акције 

организују за стварне, реалне потребе, промовисање 

доприноса које волонтеризам има за развој заједнице, 

коришћење позитивних примера и личног искуства 

волонтера, бољим информисањем о могућностима и 

програмима за волонтирање, награђивањем и 

признавањем волонтера и доприноса волонтерског рада, 

укључивањем свих локалних актера у организовање и 

учествовање у волонтерским акцијама и стручнијим 

приступом организатора волонтерских активности. 

 

Активно учешће младих у процесима доношења 

одлука и целокупном друштвеном животу локалне 

заједнице, основа су за креирање подстицајног 

окружења које одговара на актуелне потребе младих. 

Проактиван однос младих према развоју локалне 

заједнице могуће је остварити успостављањем 

механизама који омогућавају њихово активно учешће у 

доношењу локалних јавних политика. Активно учешће 

младих у креирању и спровођењу политика за младе, 

консултативни процеси са младима, укључивање 

младих у радне групе, савете у којима се доносе одлуке 

од значаја за младе, представничка тела младих,  неки су 

од облика којима се креира окружење и подстичу се 

млади на активан однос како према сопственом животу 

тако и према развоју своје локалне заједнице.  

 

Удружења младих, удружења за младе и 

неформалне групе младих које спроводе различите 

омладинске активности су значајна места која 

подржавају и подстичу активизам младих. Удружења 
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грађана покрећу и спроводе широки спектар активности 

неформалног образовања, омладинског рада, каријерног 

вођења и саветовања, стицања практичних знања и 

вештина, родне равноправности, инклузије и подршке 

посебно осетљивим групама младих, те на тај начин 

оснажују младе за активно учешће у развоју локалне 

заједнице. Међутим, потребно је унапредити услове за 

даљи развој и јачање капацитета локаних организација 

како би значајније допринеле повећању активизма 

младих.   

Један од најзначајнијих видова активног односа 

према друштву и заједници, јесте волонтеризам и 

волонтерско ангажовање. Постојећа национална 

законска регулатива није се до сада показала у довољној 

мери као подржавајуће и подстицајно окружење за 

промовисање и усвајање културе волонтирања за 

добробит друштвеној заједници. Удружења грађана у 

својој основи имају мисију промовисања и подстицања 

волонтеризма, посебно код младих. И поред повремених 

организовања различитих волонерских акција и 

активности, потребно је додатно радити на промоцији 

волонтеризма као општој добробити за заједницу, 

јачању едукатвних и практичних капацитета 

организатора волонтирања и креирању потребама 

локане заједнице прилагођених волонтерских програма 

са младима и за младе. За даље унапређење битна је и 

промена генералног односа јавности, па и младих, према 

волонтирању као “раду за џабе”. 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:  

 

Унапређивање активног учешћа младих жена и 

мушкараца у процесума доношењу одлука и 

друштвеном животу локалне заједнице. 

 

Специфични циљеви: 

 

 Развијање механизама за укључивање младих у 

процесе доношења одлука и развијања политика за младе 

 
 Развијање структурираног дијалога са младима 

(консултације младих и доносилаца одлука у циљу 

заједничког дефинисања и спровођења политика за 

младе) 

 
 Подржавати деловање и развој удружења 

младих и за младе и неформалних група младих које 

спроводе активности за младе и омогућавају активно 

учешће младих 

 
 Унапређивање знања, вештина, вредности и 

ставова младих за  активно учешће у целокупном 

друштвеном животу заједнице  - социјални, економски, 

политички живот; 

 
 Развијање услова и стандарда волонтеризма 

међу младима и за младе 
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Aнекс 2                                                                                  Активно учешће и волонтеризам младих 

Пројекција активности за период 2020- 2025. године 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:  Унапређивање активног учешћа младих жена и мушкараца у процесима доношењу  
                                        одлука и друштвеном животу локалне заједнице 
 

Специфични циљ: 
 

Aктивности Рокови 
Очекивани 
резултат 

Индикатор 

Носиоци 
Потребна финансијска 

средства 

Надлежни 
органи/инсти-
туције/органи-

зације 

Учесници Укупно 

6.1.  
Развијање 

механизама за 
укључивање младих 

у процесе 
доношења одлука и 
развијања политика 

за младе 

 
 

7.1.1. 
 Укључивање 
представника 

младих у тела у 
којима се доносе 

одлуке од значаја за 
младе 

 
7.1.2. 

Јачање капацитета 
младих да учествују 

у процесима 
креирања политика 
и доношењу одлука 

 
7.1.3. 

Пружање подршке 
развоју 

представничких тела 
младих (Ђачки и 

студентски  
парламенти, Савети, 

клубови и др.) 
 
 

2020 - 2025 

 
Учестовање  

младих у 
процесима 
креирања 

политика и 
доношењу 

одлука 
 
 
 

 
7.1.1.1. 

 
Број 

Представника 
младих 

укључени у 
тела у којима 

се доносе одуке 
 

7.1.2.1. 
 

број младих 
који учествује 

у 
представнички

м телима 
младих 

 
7.1.3.1. 

 
Број 

представни-
чких тела 

младих (Ђачки 
и студентски  
парламенти, 

ГУ Крушевац 
Одељење за 
друштвене 
делатности 

Савет за младе града 
Крушевца 

Ђачки и студентски 
парламенти 

Канцеларија за 
младе Крушевац 

Удружења младих и 
Удружења за младе 
Неформалне групе 

младих 
Радне групе и тела у 
којима су активно 
укључени млади... 

Образовне установе 
Школска управа, 

 

Младе жене и 
мушкарци  
(15 до 30 
година 

старости) 

Финансијска средства, 
техничка опрема, људски 

ресурси 
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7.1.4. 

Укључивање 
перспективе  

посебно осетљивих 
група младих у 

локалне политике и 
праксе 

 
7.1.5. 

Формулисање 
критеријума за 
родно осетљиво 

праћење  политика у 
којима су уврштене 
перспективе младих  

представника/ца 
жена и мушкараца 

 
7.1.6. 

Пружање подршке 
осетљивим групама 
младих за активно 

учешће у 
друштвеном животу 

и процесима 
доношења одлука 

Савети, 
клубови и др.) 

 
7.1.4.1. 

Урађена 
анализа стања, 

потреба и 
перспектива 

младих 
 
 

7.1.5.1. 
 

Дефинисани  
критеријуми и 
модели младих  

за родно 
осетљиво 
праћење  

политика у 
којима су 
уврштене 

перспективе 
младих  пред-
ставника/ца 

жена и 
мушкараца 

 
7.1.6.1. 

 
Број програма 

кроз које се 
млади оснажују 

за активно 
учешће 

 
 

6.2.  
Развијање 

структурираног 
дијалога са младима 

(консултације 

6.2.1.  
Анализа стања, 

потреба и 
перспектива 

младих,Број и врста 

2020 - 2025 

- Локалне 
политике и 

пракса 
уважавају и 

укључују 

 
7.2.1.1. 

Урађена  
анализа стања, 

потреба и 

ГУ Крушевац 
Одељење за 
друштвене 
делатности 

Младе жене и 
мушкарци (15 
до 30 година 

старости) 

Финансијска средства, 
техничка опрема, људски 

ресурси 
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младих и 
доносилаца одлука 
у циљу заједничког 

дефинисања и 
спровођења 

политика за младе) 

локалних политика 
и пракси са 
укљученом 

перспективом 
младих 

 
7.2.2. 

Организовање 
консултација са 

младима код 
доношења, 

спровођења и 
праћења локалних 
политика и праксе 

 
7.2.3. 

Обезбеђивање 
учешћа 

представника 
младих у телима и 

процесима 
доношења одлука за 

младе у свим 
областима 

друштвеног живота  
(образовање, 

запошљавање, 
култура, здравље, 

безбедност) 
 

7.2.4. 
Укључивање 

препорука Циљева 
одрживог развоја 

Уједињених Нација 
приликом креирања 
локалних политика 
и пракси за младе и 
са младима, који се 

односе на: 
смањење 

сиромаштва; 

перспективу 
младих 

 
-Развијени су 
механизми за 
успостављање 
консултативн
ог процеса са 

младима 
 

-Млади су 
укључени у 

конслутативн
и процес код 
доношења, 

спровођења и 
праћења 
локалних 

политика и 
пракси 

 
-

Представници 
младих 

учествују у  
телима и 

процесима 
доношења 
одлука за 

младе у свим 
областима 

друштвеног 
живота 

 
-Уважене су и 

укључене 
препоруке из 

Циљева 
одрживог 

развоја 
Уједињених 
Нација при 

перспектива 
младих, Број и 
врста локалних 

политика и 
пракси са 

укљученом 
перспективом 

младих 
 

7.2.2.1. 
Број и врста 
одржаних 

консултација са 
младима 

 
7.2.3.1. 

Повећан је број 
младих у 
телима и 

процесима 
доношења 

одлука 
 

7.2.4.1. 
 

Урађена  
анализа 

креираних 
политика за 

младе (у чијој 
су изради 

учествовали и 
представници 

младих 
мушкараца  и 

жена) која 
показује у којој 

мери су 
укључене 

препоруке из 
Циљева 

одрживог 

Савет за младе града 
Крушевца 

Ђачки и студентски 
парламенти 

Канцеларија за 
младе Крушевац 

Удружења младих и 
за младе 

Неформалне групе 
младих 

Радне групе и тела у 
којима су активно 
укључени млади... 

Образовне установе 
Школска управа, 

Центар за социјални 
рад, 

Полицијска управа, 
Основно јавно 
тужилаштво, 

 
Знања о свим 
специфичним 

потребама, стању и 
перспективама 

младих треба да 
буду заснована на 

релевантним 
подацима који се 

користе за 
планирање у свим 

областима и на свим 
нивоима управљања, 

односно креирања 
свих политика које 
се односе на младе. 
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ментално и свако 
друго здравље 

младих; на 
квалитетно и 

бесплатно 
образовање; на 

родну 
равноправност и 

елиминисање родно 
заснованог, 

дигиталног родно 
заснованог  и 

вршњачког насиља 
на свим нивоима; на 

инклузиван и 
одржив економски 
раст, запосленост и 

достојанствени 
рад… 

 
 

7.2.5. 
Укључивање 

препорука 
Резолуције 1325 

Савета безбедности 
Уједињених Нација  
приликом креирања 
локалних политика 
и пракси за младе и 
са младима,  које се 

односе на: 
 

- Личну безбедност; 
 

- Политичку 
безбедност; 

 
- Безбедност 
заједнице и 
културну 

безбедност; 

креирању 
пракси и 

политика за 
младе и са 
младима. 

 
- Уважене су 
и укључене 

препоруке  из 
Резолуције 

1325 Савета 
Безбедности 
Уједињених 
Нација при 
креирању 
пракси и 

политика за 
младе и са 
младима. 

 
- Креиране су 
и спроводе се 
политике за 
превенцију 
дигиталног 

насиља међу 
младима (са 

посебним 
акцентом на 
превенцију 

родно 
заснованог 
дигиталног 

насиља). 
. 
 

развоја 
Уједињених 

нације и 
Резолуције 
1325 Савета 
Безбедности 
Уједињених 

Нација. 
 

7.2.5.1. 
 

Број Младих 
који су 

укључени у 
едукативне и 

практичне 
процесе 

превенције 
дигиталног 
насиља кроз 
ваннаставне 
активности у 

средњим 
школама и у 

оквиру 
програмских 
активности 
различитих 

организација и 
установа. 
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- Економску 
безбедност; 

 
- Безбедност хране; 

 
- Безбедност 

здравља; 
 

- Безбедност 
животне средине. 

 
- Укључивање 

перспективе младих 
по питању  

креирања политика 
и пракси у 

превенцији и 
реаговања по 

питању  дигиталне 
безбедности. 

 

7.3. 
Подржавати 

деловање и развој 
удружења младих и 

за младе и 
неформалних група 

младих које 
спроводе 

активности за младе 
и омогућавају 

активно учешће 
младих 

 
7.3.1. 

Подршка деловању 
и одрживости 
формалних и 
неформалних 

удружења и група 
које спроводе 

активности за младе 
и са младима 

 
7.3.2. 

Подршка 
удружењима  која 

спроводе 
омладинске 

активности и 
омогућавају активно 

учешће младих 
 

2020 - 2025 

 
- Извршена  

анализа 
потреба 

младих и 
процена 

капацитета 
формалних и 
неформалних 

група и 
удружења, на 
основу које су 

унапређени 
постојећи 

програми а 
које су 

институције/о
рганизације 
препознале 

 
7.3.1.1. 

Број креираних 
и реализованих 

програма за 
младе и са 

младима, број 
учесника/ца. 

 
7.3.2.1. 

Повећање броја 
младих 

укључених у 
рад удружења и 

неформалних 
група које 
спроводе 

омладинске 
активности 

 

 
ГУ Крушевац 
Одељење за 
друштвене 
делатности 

Савет за младе града 
Крушевца 

Ђачки и студентски 
парламенти 

Канцеларија за 
младе Крушевац 

Удружења младих и 
за младе 

Неформалне групе 
младих 

Радне групе и тела у 
којима су активно 
укључени млади... 

Образовне установе 
Школска управа, 

Младе жене и 
мушкарци (15 
до 30 година 

старости) 

Финансијска средства, 
техничка опрема, људски 

ресурси 
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7.3.3. 
Утврдити доступне 
и потребне услуге 

младима и пружаоце 
услуга младима у 

локалној заједници 
 
 

7.3.4. 
Пружање подршке и 

стандардизовање 
доступних услуга 
као и креирање 

нових у складу са 
потребама младих у 
локалној заједници 

 
7.3.5. 

Развијање смерница 
за мотивисање и 
активно учешће 

младих у 
активностима и рад 

удружења и 
неформалних група 

које спроводе 
омладинске 
активности 

 
7.3.6. 

Унапређивање и 
подршка 

програмима 
формалних и 

неформалних група 
и удружења за 

бављење основним  
људским и 
мањинским 

правима, родном 
равноправношћу, 

прихватањем 

као 
релевантне,  
те у сарадњи 

са њима 
имплементира

ју или 
пружају 

подршку у 
имплемента-

цији. 
 

-Креирана је 
мрежа  

подршке 
(успостављена 

је 
међусекторска 

сарадња)  и 
креирани су 
инклузивни 
програми за 

младе из 
категорије 

која је у 
ризику од 
социјалне 

искључености 
. 

7.3.3.1. 
Повећање броја  

и активног 
учешћа младих 

у 
представнички

м телима 
младих 

 
7.3.4.1. 

Повећање броја 
и врсте 

реализованих 
програма и 
активности 
намењених 

младима 
 

7.3.5.1. 
Развијане 

смернице за 
мотивисање и 

активно 
учешће младих 
у активностима 
и рад удружења 
и неформалних 

група које 
спроводе 

омладинске 
активности 

 
7.3.6.1. 

Број програма 
формалних и 
неформалних 
група и Број 
удружења за 

бављење 
основним  
људским и 
мањинским 

 
Агенција за 

регионални развој 
Расинског округа, 
Бизнис инкубатор 

центар, 
Центар за стручно 

усавршавање 
Центар за социјални 

рад, 
Полицијска управа, 

Основно јавно 
тужилаштво, 

 
Знања о свим 
специфичним 

потребама, стању и 
перспективама 

младих треба да 
буду заснована на 

релевантним 
подацима који се 

користе за 
планирање у свим 

областима и на свим 
нивоима управљања, 

односно креирања 
свих политика које 
се односе на младе. 
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различитости, 
толеранције и 

неговања 
ненасилних начина 

комуникације. 
 

7.3.7. 
Креирање и 

унапређивање 
програма и сервиса  

за друштвено 
укључивање младих 

из категорије у 
ризику од социјалне 

искључености. 
 

7.3.8. 
Омогућити 

коришћење јавних 
простора 

удружењима и 
неформалним 

групама младих које 
спроводе 

активности за младе 
и са младима 

 

правима, 
родном 

равноправно-
шћу, прихва-

тањем 
различитости, 
толеранције и 

неговања 
ненасилних 
начина ко 

 
 

7.3.7.1. 
Креиран и 
унапређен 
програм и 
сервиса  за 
друштвено 

укључивање 
младих из 

категорије у 
ризику од 
социјалне 

искључености 
муникације 

 
 

7.3.8.1. 
Број јавних 

простора који 
користе 

удружења и 
неформалне 

групе младих 
које спроводе 
активности за 

младе и са 
младима 
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7.4. 

Унапређивање 
знања, вештина, 

вредности и ставова 
младих за  активно 

учешће у 
целокупном 

друштвеном животу 
заједнице  -
социјални, 
економски, 

политички живот… 

 
7.4.1. 

Подршка 
спровођењу и 
одрживости 

програма 
омладинског рада 

(лични и социјални 
развој младих) 

 
7.4.2. 

Подршка у 
каријерном развоју 
и стицању знања и 
вештина  којима се 
млади оснажују за 
активно учешће у 

друштву 
 

7.4.3. 
Оснаживање младих 

за успостављање 
образовних, 
каријерних и 

професионалних 
планова 

 
 

7.4.4. 
Успостављање  

система за  
препознавање, 
вредновање и 
признавање 

компетенција 
стечених 

целоживотним 
учењем кроз 

инструмент „Пасош 
компетенција“ 

 
 

2020 - 2025 

- Млади су 
оснажени и 

користе 
укупне 

потенцијале 
личних и 

друштвених 
ресурса 

 
- Развијена 

интерсекторск
а мобилност и 
укљученост 
младих кроз 

ефикасно 
планирање 

активности за 
лично и 

друштвено 
ангажовање; 

 
-Унапређена  
ефикасност 

младих у 
постављању 

личних 
циљева, и 

циљева који 
су у интересу 

заједнице 
 

-Оснажени 
млади  

успешно 
користе  
личне 

вештине и 
компетенција  

за активно 
учешће у 

друштвеном 

 
7.4.1.1. 

Повећан број 
младих који су 

поставили  
план својих 

будућих 
активности и 
друштвеног 
ангажовања 

 
7.4.2.1. 

Повећан број 
младих који су 
одредили своје 

образовне, 
каријерне и 

професионалне 
циљеве 

 
7.4.3.1. 

250 младих је 
поставило своје 
краткорочне и 

дугорочне 
циљеве за 
активно 
учешће у 
локалној 
заједници 

 
7.4.4.1. 

250 младих је 
завршило 

процес 
саветовања са 

Пасошем 
компетенција и 

добило 
Потврду 
личних 

ГУ Крушевац 
Одељење за 
друштвене 
делатности 

Савет за младе града 
Крушевца 

Ђачки и студентски 
парламенти 

Канцеларија за 
младе Крушевац 

Удружења младих и 
за младе 

Неформалне групе 
младих 

Радне групе и тела у 
којима су активно 
укључени млади... 

 
Агенција за 

регионални развој 
Расинског округа, 
Бизнис инкубатор 

центар, 
Центар за стручно 

усавршавање 
 

Школска управа, 
Национална служба 

за запошљавање 
Центар за социјални 
рад,  Хуманитарне 

организације 
 

Полицијска управа, 
Основно јавно 
тужилаштво, 

 
Знања о свим 
специфичним 

потребама, стању и 
перспективама 

младих треба да 

Младе жене и 
мушкарци (15 
до 30 година 

старости) 

Финансијска средства, 
техничка опрема, људски 

ресурси 
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7.4.5. 
Креирање програма 

мотивисања и 
подршке младима за 

учешће у 
политичком животу 

заједнице 
 

7.4.6. 
Креирање програма 
за рад са младима у 
ризику или  који су 
претрпели неки вид 

насиља. 
 
 
 

7.4.7. 
Креирање 

едукативних 
програма за 

емоционално 
оснаживање младих 

и одржавања 
менталне хигијене. 

животу 
заједнице 

 
-Оснажени 
млади да 

креирају своје 
образовне, 
каријерне и 

професионалн
е циљеве 

 
-Млади који 
су у ризику 

или су 
претрпели 
неки вид 
насиља 
користе 

креиране 
програме за 
подршку и 

оснаживање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вештина и 
компетенција 

 
7.4.5.1. 

Број младих 
који су узели  

учешће у 
политичком 

животу 
заједнице 

 
 
 

7.4.6.1 
Број креираних 
програма за рад 

са младима у 
ризику или  

који су 
претрпели неки 

вид насиља. 
 

7.4.7.1. 
Број креираних 

едукативних 
програма за 

емоционално 
оснаживање 

младих и 
одржавања 
менталне 
хигијене 

 

буду заснована на 
релевантним 

подацима који се 
користе за 

планирање у свим 
областима и на свим 
нивоима управљања, 

односно креирања 
свих политика које 
се односе на младе. 

7.5. 
Развијање услова и 

стандарда 
волонтеризма међу 
младима и за младе 

 
7.5.1. 

Стварање 
подстицајног 

окружења за развој 
волонтеризма 

младих и за младе 
 
 

2020 - 2025 

-Унапређени 
су услови и 
окружење за 

развој 
волонтеризма 
младих и за 

младе у 
локалној 
заједници 

 
7.5.1.1. 

Створена база   
за 

волонтеризам 
младих и за 

младе 
 
 

ГУ Крушевац 
Одељење за 
друштвене 
делатности 

Савет за младе града 
Крушевца 

Ђачки и студентски 
парламенти 

Младе жене и 
мушкарци (15 
до 30 година 

старости) 

Финансијска средства, 
техничка опрема, људски 

ресурси 
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7.5.2. 
Развијати стандарде 

волонтерског 
менаџмента  у 

инстутуцијама/орган
изацијама које 

спроводе 
омладинске 
активности 

 
 

7.5.3. 
Развијање 

подстицајне  
средине за 

препознавање, 
подршку и 
вредновање 

волонтерског 
ангажовања младих 

 
7.5.4. 

Успостављање 
система за 

приступање младих 
волонтерским 
активностима 

 
7.5.5. 

Подстицање и 
укључивање младих 
из осетљивих група 

у волонтерске 
програме и 
активности 

 
7.5.6. 

Унапређење 
система/начина 
информисања 

младих о доступним 
волонтерским 

 
- 
 

Успостављени 
су стандарди 

квалитета 
волонтерског 
менаџмента у  
инстутуцијама
/организација

ма које 
спроводе 

омладинске 
активности 

 
-

Успостављени 
су механизми 

за 
препознавање 
и вредновање 
волонтерског 
ангажовања 

младих 
 

-Развијени су 
волонтерски 

сервиси и 
програми за 
волонтирање 

 
-Развијена је 

подршка 
младима из 
осетљивих 

група за 
укључивање у 
волонтерске 
програме и 
активности 

 

7.5.2.1. 
Развијени 
стандарди 

волонтерског 
менаџмента  у 
инстутуцијама/
организацијама 
које спроводе 
омладинске 
активности 

 
7.5.3.1. 
Јавност 

информисана и 
пружа  

подршку 
волонтерском 
ангажовању 

младих 
 

7.5.4.1. 
Успостављање

н систем за 
приступање 

младих 
волонтерским 
активностима 

 
7.5.5.1. 

Број младих из 
осетљивих 

група укључен 
у волонтерске 

програме и 
активности 

 
7.5.6.1. 
Већа 

информисаност 
младих о 

доступним 
волонтерским 

Канцеларија за 
младе Крушевац 

Удружења младих и 
за младе 

Неформалне групе 
младих 

Радне групе и тела у 
којима су активно 
укључени млади... 

Хуманитарне 
организације, 

Школска управа, 
Национална служба 

за запошљавање 
Центар за социјални 

рад, 
Полицијска управа, 

Основно јавно 
тужилаштво, 

 
Знања о свим 
специфичним 

потребама, стању и 
перспективама 

младих треба да 
буду заснована на 

релевантним 
подацима који се 

користе за 
планирање у свим 

областима и на свим 
нивоима управљања, 

односно креирања 
свих политика које 
се односе на младе. 
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програмима и 
могућностима за 

волонтирање 
 

7.5.7. 
Препознавање и 

вредновање вештина 
стечених 

волонтирањем за 
повећање 

капацитета 
запошљивости и при 

запошљавању 
младих 

 
… 
 
 
 
 

-Развијени су 
инфомративн
и сервиси  о 
доступним 

волонтерским 
програмима и 
могућностима 

за 
волонтирање 

 
-Вредноване 
су  вештине 

стечене 
волонтирањем 

за повећање 
капацитета 

запошљивост
и и бољи 
приступ 

запошљавању 

програмима и 
могућностима 

за волонтирање 
 

7.5.7.1. 
Број младих 
запошљених 
због вештина 

стечених 
волонтирањем 

 
… 
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1. Млади у очувању и заштити животне  

средине 

 

Заштита животне средине представља значајну 

област чији је задатак да осигура да се потребе сада-

шњих генерација намире тако да не угрожавају 

компаративни потенцијал задовољавања потреба буду-

ћих генерација. 

Животна средина јесте скуп природних и створених 

вредности чији комплексни међусобни односи чине 

окружење, односно простор и услове за живот. Заштита 

животне средине подразумева активности и планове 

који имају за циљ очување природних ресурса, одржање 

тренутног стања у животној средини и где год је то 

могуће унапређење стања животне средине. Одрживи 

развој представља тежњу за напретком који задовољава 

потребе садашње генерације без угрожавања потреба 

будућих генерација за живот у оквиру капацитета 

животне средине. То подразумева да је одрживи развој 

усклађени систем техничко-технолошких, економских и 

друштвених активности у укупном развоју у којем се на 

принципима економичности и разумности користе 

природне и створене вредности са циљем да се сачува и 

унапреди квалитет животне средине за садашње и 

будуће генерације.  

Животна средина обухвата широк спектар тема које 

су важне за младе и које утичу на њих. Млади су једна 

су од најважнијих циљних група политике заштите 

животне средине, с обзиром да су промене које је 

неопходно спроводити дугорочне и великим делом се 

спроводе на локалном нивоу. Потенцијал младих се 

огледа у њиховој енергији и иновативности, они могу да 

осмисле ефикаснија решења за актуелне еколошке 

изазове. Укључивање младих и организација цивилног 

друштва у процес доношења одлука, спровођење и 

праћење политике животне средине препознато је као 

неопходан предуслов за одговорну и ефикасну јавну 

управу, али и основ за квалитетно учешће грађана у 

практично-политичком животу локалне заједнице. 

Учешће младих у програмима образовања 

становништва и подизања јавне свести о значају заштите 

животне средине је недовољно у граду Крушевцу, јер не 

постоје довољно развијени механизми за учешће 

грађана у одлучивању о проблемима повезаним са овом 

облашћу. Један од веома поузданих механизама 

укључивање младих у питања у вези са за заштитом 

животне средине свакако је едукација и информисање. 

(8.1. Развијање свести младих о очувању животне) 8.2. 

Образовање и информисање младих у области очувања 

животне средине). 

Mеђу највећим проблемима у домену животне 

средине млади препознају једино оне непосредно 

видљиве недостатке попут "смећа", "прљавштине", 

"загађености", "бахатости", "уништавања зеленила". 

Упадљив је недостатак забринутости младих за многе 

дубље и структурне проблеме који се тичу заштите 

животне средине као што је нпр. глобално загревање, 

климатске промене, управљење отпадом и заштита вода. 

Овај податак имплицира релативно проблематично 

неразумевање глобалних изазова са којима се данас 

суочавају наша планета и наша друштва, али које 

свакако није резервисано једино за младе у нашем граду 

или друштву. Наведени ставови и понашање младих у 

Крушевцу упућују на релативно оскудну еколошку и 

друштвену свест о оним проблемима који надилазе 

њихово релативно непосредно искуство и практично 

благостање или осећање квалитета живота. Одговорна 

омладинска политика свакако мора да укаже на 

проблеме који се тичу заштите животне средине у 

друштву, али и на планети, у којима живимо (8.2. 

Образовање и информисање младих у области очувања 

животне средине). 

Неопходна је едукација и спона између науке и 

становништва и приближавање младима, уз укључивање 

Канцеларија за младе, Формалне и неформалне групе 

младих, Канцеларија за заштиту животне средине, Радне 

групе за имплементацију образовања из области 

заштите животне средине, школа, јавних институција, 

Удружења грађана  које се баве младима, Удружења 

грађана  које се баве младима, Удружења грађана који се 

баве образовањем  Удружења грађана која се баве 

заштитом животне средине. 

Програме би требало прилагодити савременим 

начинима информисања и дигитализацији и користити  

школе, јавне институције као полазну основу за 

деловање у Граду Крушевцу. Недовољна укљученост 

младих у активности у вези са заштитом животне 

средине, као и у доношење одлука у овој области, 

произилази из чињенице да не постоји довољан број 

информација о начинима на које то млади могу да ураде. 

Међутим, недостатак информација није једини проблем 

који доводи до тога. Недовољно повезивање између 

сектора заштите животне средине, здравља и 

образовања, проблем сиромаштва и изостанак 

мултидисциплинарног приступа свакако доприносе 

увећању овог проблема. Подизање свести младих о 

кључним еколошким проблемима данашњице зато је од 

необично хитне важности. Важно је да организације и 

омладински радници, врше едукацију и тренинге са 

људима који се баве заштитом животне средине како би 

их научили како да раде с младима, уз укључивање 

образовних установа у Крушевцу, који се баве заштитом 

животне средине и екологијом јер недостаје локално 

научна заједница.  Акценат је на партиципацији младих 

у сталним скупштинским радним телима и комисијама 

градске управе који се тичу заштите животне средине. 

Веома је важно да се у реализацију циљева и мера који 

су наведени у акционом плану укључе сви субјекти који 

се баве овом области, од удружења до институција 

према принципима међусекторске сарадње.( 8.3. 

Умрежавање институција и организација у циљу 

заједничког деловања на очувању  животне средине 8.5.  

Подршка установама и организацијама које се баве 

очувањем и заштитом животне средине). 

Потребе за пројектима у области животне средине 

су велике, посебно је важно укључивање младих у 
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пројекте који обухватају едукације, подизање свести и 

јавне кампање. У наредном периоду ће бити неопходна 

велика улагања како би се унапредили стандарди у 

области животне средине. У планирању пројеката у 

области заштите животне средине који укључују младе 

треба применити мултисекторски приступ и увођење 

разноврсноснијих тема. Такође, потребно је јачање 

капацитета омладинских организација за припрему 

пројектних предлога, већих буџета за различите 

донаторе, који би имали више ефекта и постигли боље 

резултате.  Потребно је стално радити на унапређењу 

знања и вештина у писању пројектних предлога како би 

у све јачој конкуренцији били успешни у добијању 

средстава. Применом ових знања и вештина, уз добру 

информисаност и активно учешће, могуће је 

искористити пун потенцијал и покретачку снагу младих 

у Граду Крушевцу. 

Стратешки оквир у области животне средине Града 

Крушевца  препознаје значај тема у области заштите 

животне средине,  директно упућујући на одређени 

сектор или тему у области животне средине, а некада 

посредно, кроз ширу дефиницију могућих активности. 

Ово омогућава да ЛАП за младе кроз своје стратешке 

циљеве препознају и циљеве везане за животну средину, 

и да остварујући циљеве из стратегија за младе 

доприносе и заштити животне средине. У том смислу, из 

најважнијих стратешких докумената за младе су овде 

издвојени циљеви, специфични проблеми, приоритети, 

резултати и активности у области заштите животне 

средине 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:  Мотивисање младих за 

активно учествовање у очувању и унапређењу заштите 

животне средине на територији Града Крушевца  

 

Специфични циљеви: 

 

Развијање свести младих у очување животне 

средине 

Образовање и информисање младих у области 

очувања животне средине  

Умрежавање институција и организација у циљу 

заједничког деловања на очувању животне средине 

Промоција позитивних примера из области очувања 

и заштите животне средине 

 Подршка установама и организацијама које се баве 

очувањем и заштитом животне средине  

  Подршка развоју програма, акција и едукација за 

укључивање младих путем волонтерског ангожавања 
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Aнекс 2                                               Млади у очувању и заштити животне средине 
Пројекција активности за период 2020- 2025. године 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:  Мотивисање младих за активно учествовање у очувању и унапређењу заштите животне средине  
                                        на територији Града Крушевца   

 

Специфични циљ: 

 
Aктивности Рокови 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Носиоци 
Потребна 

финансијска 
средства 

Надлежни 
органи/инсти-

туције/органи-зације 
Учесници Укупно 

8.1. 

Развијање свести 

младих о 

очувању животне 

средине 

 

8.1.1.  

Спровође

ње 

активност

и у вези 

очувања 

животне 

средине-

акције, 

трибине и 

друге 

активност

и. 

 

8.1.2. 

Истражит

и која су 

знања из 

области 

животне 

средине  

потребна 

 

 

2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавне 

манифестације 

Трибине 

Предавања 

Дебате 

Интерактивне 

радионице  и 

фестивали 

 

 

 

Реализовано 

минимум 2 

истраживања 

и минимум 

10% младих у 

истраживању 

Број 

укључених 

институција 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.1. 

Број 

спроведених 

програма Број 

младих који су 

оспособљени 

кроз програме 

 

 

8.1.2.1. 

Анкете и 

резултати 

истраживања 

и јавно 

представљање 

у циљу 

подизања 

свести о 

очувању 

животне 

средине 

 

 

 

 

Канцеларија за 
младе, Формалне и 
неформалне групе 

младих, Канцеларија 
за заштиту животне 

средине ,Радна група 
за еколошко 

образовање града 
Крушевац,Удружењ

а грађана  које се 
баве младима, 

Школе ( овде треба 
да стоје школе само 
јер ђачки парламент 
и вршњачки тимови  
су у оквиру школа.) 
Ђачки парламенти и 

вршњачки тимови, 
Јавне установе 

 
 

Град Крушевац 

Канцеларија за 
младе, Формалне и 
неформалне групе 

младих, Канцеларија 
за заштиту животне 

средине, Радна група 

Млади  Млади 
Формалне и 
неформалне 

групе 
младих,  
Школе, 
Јавне 

установе и 
институције, 
Радна група 
за еколошко 
образовање 

града 
Крушевац, 
Удружења 

 
Млади  Млади 
Формалне и 
неформалне 

групе 
младих,  
Школе 

Јавне 
установе и 

институције, 
Радна група 
за еколошко 
образовање 

Финансијска 

средства, 

техничка 

опрема, 

људски 

ресурси 
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8.1.3. 

Подржати креирање 

континуираних 

едукативних 

програма који ће 

одговарати реалним 

потребама младих 

за стицање знања 

кроз конкретне 

акције које се 

спроводе у циљу 

заштите животне 

средине 

 

2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број пограма  

за стицање 

знања кроз 

конкретне 

акције које се 

спроводе у 

циљу заштите 

животне 

средине 

Број учесника 

јавних 

институција 

Број младих 

 

8.1.3.1. 

 

Најмање 4 

покренута 

програма  

Најмање 200 

учесника 

 

 

за еколошко 
образовање града 

КрушевацУдружења 
грађана  које се баве 

младима, Школе 

Јавне установе 

Град Крушевац 

Канцеларија за 
младе,Канцеларија 
за заштиту животне 

средине, Формалне и 
неформалне групе 
младих,  Школе,  
Радна група за 

еколошко 
образовање града 

Крушевац,Удружењ
а грађана  које се 
баве младима,, 

Удружења грађана 
који се баве 

образовањем, 
Удружења грађана 

која се баве 
заштитом животне 

средине, Јавне 
установе 

града 
Крушеваца, 
Удружења 

 
 
 
 
 

Млади 
Формалне и 
неформалне 

групе 
младих, 

Школе 
Јавне 

установе и 
институције 
Радна група 
за еколошко 
образовање 

града 
Крушевац 

Удружења 
 

8.2.  

Образовање и 

информисање 

младих у области 

очувања животне 

средине 

 

 

8.2.1.  

Реализација 

програма и 

кампања из ове 

области у циљу 

едукације младих 

 

 

8.2.2. 

 

2020-

2025 

 

 

 
 

 

 

2020-

2025 

 

Трибине, 

едукативни 

програми, 

манифестације 

 
 

 

 

Креирани 

образовни 

 

8.2.1.1. 

Број трибина, 

број учесника, 

евалуационе 

листе 

 

8.2.2.1. 

Образовни 

програми 

 

Град Крушевац 

Канцеларија за 

младе, Канцеларија 

за заштиту животне 

средине, Формалне и 

неформалне групе 

младих,  Школе,  

 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих, 

Школе 

Јавне 

установе и 

Финансијска 

средства, 

техничка 

опрема, 

људски 

ресурси 
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 Креирати и 

организовати 

различите 

образовне 

програме о 

заштити животне 

средине  кроз све 

видове формалног 

и неформалног 

образовања 

 

 

8.2.3. 

 Омогућити услове 

за активно учешће 

младих у 

доношењу одлука 

у вези заштите 

животне средине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2025 

програми о 

заштити 

животне 

средине 

 

 

 

 

 

 

Млади 

учествују у 

процесима 

одлучивања у 

институци-

јама, јавним 

расправама  у 

вези животне 

средине 

Број младих 

који користи 

образовне 

програме 

Квалитет 

спроведених 

програма на 

основу 

еваулације 

корисника 

 

8.2.3.1. 

Број младих 

који су 

укључени у 

процесима 

одлучивања у 

институција-

ма, јавним 

расправама  у 

вези животне 

средине 

Број и врста 

институција 

које укључују 

младе 

 

Радна група за 

еколошко 

образовање града 

Крушевац 

Удружења грађана  

које се баве 

младима, Удружења 

грађана који се баве 

образовањем, 

Удружења грађана 

која се баве 

заштитом животне 

средине 

институције,  

Радна група 

за еколошко 

образовање 

града 

Крушевац 

 

 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих,  

Школе, 

Удружења, 

Радна група 

за еколошко 

образовање 

града 

Крушевац 

 

 

8.3.  

Умрежавање 

институција и 

организација у 

циљу заједничког 
деловања на 

очувању 

животне средине 

 

 

8.3.1.  

 

Повезати установе 

и организације које 

се за циљ имају 

деловање у оквиру 

програма очувања 

и заштите животне 

средине 

2020-

2025 

 

Успостављена 

сарадња између, 

институција, 

удружења и 

организација 

младих и за 

младе, у 

решавању 

актуелних 

проблема стања 

 

8.3.1.1. 

 

Меморандуми 

о сарадњи 

Број и врста 

покренутих 

иницијатива 

Број 

манифестација 

и активности 

Град Крушевац 

Канцеларија за младе, 

Формалне и 

неформалне групе 

младих,  Канцеларија 

за заштиту животне 

средине, Радна група 

за еколошко 

 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих, 

Школе 

Јавне установе 

и институције 

Удружења 
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 у животној 

средин Јавне 

манифестације, 

фестивали, 

трибине дебате 

 

 

 

 

 

 

 

Број младих 

учесника 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовање града 

Крушевац  

Хуманитарне 

организације 

 

Удружења грађана  

које се баве младима, 

Удружења грађана  

које се баве младима, 

Удружења грађана 

који се баве 

образовањем  

Удружења грађана 

која се баве 

заштитом животне 

средине Школе 

 

Радна група за 

еколошко 

образовање 

града 

Крушевац 
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8.3.2. 

 

 Промовисати 

коришћење 

природних 

одрживих ресурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3. 

 

Подржати 

програме 

неформалне 

едукације, 

стручног 

усавршавања и 

запошљавања 

младих у овој 

области, као и 

организовање 

стручних скупова у 

циљу 

информисања, 
размене знања и 

искуства у овим 

областима 

 

2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2025 

 

Јавне 

манифестације, 

кампови о 

промовисања 

природних 

ресурса и 

заштите 

животне 

средине 

Трибине 

Предавања 

Дебате 

Интерактивне 

радионице  и 

фестивали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неформални 

програми у 

циљу 

мотивисања и 

подизања 
свести о 

очувању 

животне 

средине 

 

 

8.3.2.1. 

 

Број младих 

који учествује 

у 

организацији, 

реализацији и 

промоцији 

садржаја 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.1. 

 

Број младих 

укључених у 

неформалне 

програме 

Број одржаних 

обука 

неформалног 

образовања 

Број програма 
запошљавања/

ангажовања 

Број стручних 

скупова 

Град Крушевац 

Канцеларија за младе, 

Формалне и 

неформалне групе 

младих,  Канцеларија 

за заштиту животне 

средине, Радна група 

за еколошко 

образовање града 

Крушевац, Удружења 

грађана  које се баве 

младима, Удружења 

грађана  које се баве 

младима, 

Удружења грађана 

који се баве 

образовањем  

Удружења грађана 

која се баве 

заштитом животне 

средине Школе 

 

Канцеларија за младе, 

Формалне и 

неформалне групе 

младих,  Канцеларија 

за заштиту животне 

средине, Радна група 

за еколошко 

образовање града 

 

 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих, 

 

Школе 

Јавне установе 

и институције, 

Удружења, 

Радна група за 

еколошко 

образовање 

града 

Крушевац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих, 

Финансијска 

средства, 

техничка 

опрема, 

људски 

ресурси 
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Обуке и 

радионице о 

Стручни 

скупови 

 

Број 

институцаија 

укључених у 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крушевац   Школе 

Удружења грађана  

које се баве младима, 

Удружења грађана  

које се баве младима, 

Удружења грађана 

који се баве 

образовањем  

Удружења грађана 

која се баве 

заштитом животне 

средине 

 

Школе 

Јавне 

институције, 

Радна група за 

еколошко 

образовање 

града 

Крушеваца, 

Медији, 

Удружења 

грађана  које 

се баве 

младима, 

Удружења 

грађана који се 

баве 

образовањем  

Удружења 

грађана која се 

баве заштитом 

животне 

средине 

 

8.4.  

 

Промоција 

позитивних 

примера из 

области очувања 

и заштите 

животне средине 

 

 

8.4.1. 

 

 Пратити и 

промовисати све 

примере добре 

праксе у овој 

области и 

информисати младе 

о очувању и 

заштити животне 

 

 

2020-

2025 

 

 

 
 

 

 

 

 

Манифестације 

Трибине 

Радионице 

Промовисана 

примена знања 

младих о 

заштити 
животне 

средине 

 

 

 

 

8.4.1.1. 

 

Број учесника 

младих 

Број младих 

који су 
применили 

знања о 

заштити 

животне 

средине 

Канцеларија за младе, 

Формалне и 

неформалне групе 

младих,  Канцеларија 

за заштиту животне 

средине, Радна група 

за еколошко 

образовање града 

Крушеваца,Удружења 

грађана  које се баве 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих,  

Школе, 

Јавне 

институције, 

Удружења,  

Медији, 

Финансијска 

средства, 

техничка 

опрема, 
људски 

ресурси 
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средине у циљу 

мотивације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2. 

 

 Подржати 

информативне 

кампање из области 

заштите животне 

средине и одрживог 

развоја са акцентом 

на реализацију у 

образовним 

установама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3. 

 

Подстицати развој 

програма 

 

 

 

 

 

 

2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информативни

х кампања и 

образовни 

медијски 

програми 

Најмање број 

особа 

информисано  

Број медија 

укључених 

Број медијских 

наступа и 

извештаја у 

медијима 

 

 

 

 

 

 

 

Развијени 

програми  о 

превенцији 

проблема 

здравља 

изазвани 

загађеном 

животном 

средином и 

Број 

иницијатива 

покренутих од 

стране младих 

 

 

 

 

8.4.2.1. 

 

Број младих 

који учествује 

у 

организацији, 

реализацији и 

промоцији 

садржаја 

активности. 

Број установа 

укључених у 

промоцији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3.1. 

 

Број и 

програми 

превенције 

проблема 

здравља 

младима, Удружења 

грађана који се баве 

образовањем  

Удружења грађана 

која се баве заштитом 

животне средине 

Школе 

 

Канцеларија за младе, 

Формалне и 

неформалне групе 

младих,  Канцеларија 

за заштиту животне 

средине, Радна група 

за еколошко 

образовање града 

Крушеваца,Удружења 

грађана  које се баве 

младима, Удружења 

грађана који се баве 

образовањем  

Удружења грађана 

која се баве заштитом 

животне средине 

Школе 

 

Канцеларија за младе, 

Формалне и 

неформалне групе 

младих,  Канцеларија 

Друштвене 

мреже 

 

 

 

 

 

 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих, 

Школе 

Јавне 

институције 

Медији 

Друштвене 

мреже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млади 

Формалне и 

неформалне 

групе 

младих, 
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превенције 

проблема здравља 

проузроковане 

загађеном 

животном средином 

и нездравим стилом 

живота 

 

 

 

 

 

 

нездравим 

стилом живота 

Број младих 

корисника 

програма 

за заштиту животне 

средине, Радна група 

за еколошко 

образовање града 

Крушеваца,Удружења 

грађана  које се баве 

младима, Удружења 

грађана који се баве 

образовањем  

Удружења грађана 

која се баве заштитом 

животне средине 

Школе 

Школе 

Јавне 

институције 

Медији 

Друштвене 

мреже 

8.5.   
Подршка 

установама и 
организацијама 

које се баве 
очувањем и 
заштитом 
животне 
средине 

 

 
8.5.1.  

 
Укључивање 
установа и 

организација које се 
баве овим 

проблемом у 
едукацију младих у 
области очувања и 
заштите животне 

средине. 
 
 
 

 
 

8.5.2.  
 Подржати и 

оснажити програме 
установа и 

организација 
 
 

2020-
2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промовисани 
програми за 

заштиту 
животне 
средине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Креирани 
пројекти који 
за циљ имају 
унапређење 

животне 
средине и 

 
 

8.5.1.1. 
 

Број 
предавања, 

трибина, 
активности из 

области 
заштите 
животне 
средине 

Број програма 
реализованих 
у установама 

 
 

8.5.2.1. 
Број и врста 
подржаних 
пројеката 

 
8.5.3.1. 

Канцеларија за 
младе, Канцеларија 
за заштиту животне 
средине Формалне и 
неформалне групе 

младих,   Радна 
група за еколошко 
образовање града 

Крушеваца,Удруже
ња грађана који се 
баве образовањем  
Удружења грађана 

која се баве 
заштитом животне 
срединеУдружења 

грађана  које се баве 
младима, Школе 

 
Канцеларија за 

младе, Формалне и 
неформалне групе 

младих,  
Канцеларија за 

заштиту животне 

 
Млади 

Формалне и 
неформалне 

групе 
младих, 

Школе 
Јавне 

институције 
Удружења, 

Радна група за 
еколошко 

образовање 
града 

Крушевца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансијска 
средства, 
техничка 
опрема, 
људски 
ресурси 
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 8.5.3.  
Подстицати и 

омогућити 
омладинским 

организацијама и 
организацијама које 

се баве младима 
креирање пројеката 
који за циљ имају 

унапређење 
животне средине и 
одрживог развоја и 

информисања 
младих о наведеним 

темама 
 

8.5.4.  
Покренути и 

подржавати сарадњу 
између Факултета 
и Виших Школа, 

институција Града 
Крушевца  и 
организација 

младих и за младе, у 
решавању актуелних 

проблема стања у 
животној средини 

2020-
2025 

одрживог 
развоја - 

Информисани 
млади 

Број младих 
који су 

учествовали у 
реализацији 
пројеката и у 

самом 
пројекту 

 
 
 
 
 
 
 

8.5.4.1. 
Број 

информисаних 
младих о 

подршкама и 
пројектима 

средине, Радна група 
за еколошко 

образовање града 
Крушеваца,Удруже
ња грађана  које се 

баве младима, 
Удружења грађана 

који се баве 
образовањем  

Удружења грађана 
која се баве 

заштитом животне 
средине Школе 

 
 

Млади 
Формалне и 
неформалне 

групе 
младих, 

Школе, 
удружења 

 

8.6.  
Подршка развоју 

програма, акција и 
едукација за 
укључивање 

младих путем 
волонтерског 
ангожавања 

8.6.1.  
Унапређивање 

капацитета 
волонтерских 

организација на 
пољу људских 

ресурса и техничких 
могућности за 

спровођење 
пројеката из области 

заштите животне 
средине 

2020-
2025 

Организовање 
волонтерских 

акција заштите 
животне 
средине, 

предавања,еду
кација младих 

8.6.1.1. 
Меморандуми 

о сарадњи 
- Број и врста 
покренутих 
иницијатива 

- Број младих 
учесника 

иницијатива 
 

Канцеларија за младе 
Града Крушевца 
 
УГ 
 
Ђачки парламенти 
 
Неформалне групе 
младих 
 
Хуманитарне 
организације 

 

Млади 
Формалне и 
неформалне 
групе 
младих, 
Школе, 
удружења 

 

Финансијска 
средства, 
техничка 
опрема, 
људски 
ресурси 
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Одељак 8 | КОНТАКТ ПОДАЦИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И 

 КЛУБА ЗА МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 

 

 

Канцеларија за младе Одељења за друштвене делатности града Крушевца 

Адреса: Балканска 63/3, 37000 Крушевац 

Е-пошта: kzmkrusevac@gmail.com 

Телефон: 037/440-099 

 

Клуб за младе Канцеларије за младе града Крушевца 

Адреса: Трг Костурница 58, локал 16, 37000 Крушевац 

Е-пошта: kzmkrusevac@gmail.com 

Телефон: 037/204-725 

 

 

 

Интернет презентација Канцеларије за младе: 

www.kzmkrusevac.rs  

 

 

Канцеларија за младе на друштвеним мрежама: 

Фејсбук: https://www.facebook.com/kancelarijazamlade.krusevac 

Твитер: https://twitter.com/kzm_krusevac 

ЈуТјуб: https://bit.ly/2q9RpBu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.kzmkrusevac.rs/
https://www.facebook.com/kancelarijazamlade.krusevac
https://twitter.com/kzm_krusevac
https://bit.ly/2q9RpBu
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918 
На основу чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС" 
бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17- др. закон) чл. 22 
Статута града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 
15/18) и Мишљења Локалног савета за запошљавање 
града Крушевца бр. 21/2019 од 16.12.2019. године    

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

УВОД 
 

Локални  акциони план запошљавања града 
Крушевца  за 2020. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) 
представља кључни инструмент локалне политике 
запошљавања који треба да послужи да се боље и 
детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности 
локалног тржишта рада и припреми одговарајући сет 
мера подршке. Њиме су дефинисани циљеви и 
приоритети, односно утврђени програми и мере 
политике запошљавања који ће се реализовати у току 
2020. године на територији града Крушевца. 

Реч је о документу којим се дају одговори на питања 
какво је стање на тржишту рада, какве су перспективе и 
које су мере на располагању. 

Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у члану  41. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09, 
88/10, 38/15,  113/2017 и 113/2017- др. закон) којим је 
дефинисано спровођење активне политике запошља-
вања на нивоу локалне самоуправе. 

 
I АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 
Анализом стања у граду Крушевцу могу се 

сагледати карактеристике друштвене, економске 
ситуације као и ситуација на тржишту рада. 

 
1. ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО 

ОКРУЖЕЊЕ КРУШЕВЦА 
 
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.  

Територија града Крушевца се простире на 
површини од 854 km², од чега градско са приградским 
насељима обухвата 73,78 km². Удаљеност Крушевца од 
Београда износи 196 km, а од Ниша 80 km. 

   

 
 

Табела 1. Општи подаци о граду Крушевцу и Расинском округу 

 

 
Град Крушевац Расински округ 

Површина (km²) 854 2.668 

Укупан 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. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 2.1. Становништво  
 
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.  
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. 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 3. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу,  

попис 2011. године 

 

  Пол Укупно 
Без 

школске 
спреме 

Непотпуно 
основно 

образовање 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више 
образовање 

Високо 
образовање 

Непо-
знато 

Град 

Крушевац 

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 

Расински 

округ 

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 4. Структура становништва према етничкој и националној припадности, 

попис 2011. године 

 

  

  

ГРАД КРУШЕВАЦ РАСИНСКИ ОКРУГ 

Број 
Удео у укупном 
становништву 

(%) 
Број 

Удео у укупном 
становништву 

(%) 

Срби 122.529 95,17 232.552 96,10 

Албанци 32 0,02 52 0,02 

Бошњаци  2 0,00 4 0,00 

Бугари 40 0,04 76 0,03 

Буњевци 1 0,00 1 0,00 

Власи 101 0,08 122 0,05 

Горанци 19 0,01 52 0,02 

Југословени 86 0,07 128 0,05 

Мађари 17 0,01 33 0,01 

Македонци 200 0,16 301 0,12 

Муслимани 18 0,01 50 0,02 

Немци 9 0,00 14 0,01 

Роми 2.461 1,91 3.265 1,35 

Румуни 38 0,03 60 0,03 

Руси 35 0,03 51 0,02 

Русини - - 1 0,00 

Словаци 4 0,00 11 0,01 

Словенци 19 0,01 25 0,01 

Украјинци 4 0,00 7 0,00 

Хрвати 107 0,09 175 0,07 

Црногорци 282 0,22 444 0,18 

Остали 97 0,08 153 0,06 

Неизјашњени и 

неопредељени 
925 0,72 1.398 0,58 

Регионална припадност 7 0,01 18 0,02 

Непознато 1.719 1,33 3.006 1,24 

Укупно 128.752 100 241.999 100 
             
  Извор: Републички завод за статистику 

 
Поред Срба, који броје 95,17% укупног становништва, на територији Крушевца живе и Роми (1,91%), а остатак 

становништва чине остале мањине које су заступљене са 2,92% у укупном броју становника града Крушевца. 
 

Табела 5. Домаћинства према броју чланова, по попису 2011. године 

 

  Број чланова домаћинства 

  1 2 3 4 5 
6 и 

више 
Укупно 

Просечан број 

чланова домаћинства 

Расински 

округ 
14.689 18.966 14.077 13.968 7.369 8.201 77.270 3,13 

Град 

Крушевац 
7.472 9.885 7.806 7.785 3.893 4.106 40.947 3,14 

     

 Извор: Републички завод за статистику 
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 2.2. Економска ситуација 

  

 Према степену развијености локалних самоуправа, град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 

општина чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека. 

 

2.2.1. Привредни субјекти  

 

 На дан 30.06.2019. године  своју делатност на територији града Крушевца обавља укупно 5.781 привредних 

субјеката  (4.615 предузетничких радњи и 1.166 привредних друштава), што значи да је приметан тренд повећања.  

  

Табела 6.  Привредна друштва 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 30.06.2019. 

Активна 1.222 1.134 1.124 1.156 1.204 1.245 1.289 1.334 1.342 1166 

Новооснована 106 116 97 76 93 75 77 88 30 36 

Брисана 51 194 98 30 28 19 22 33 16 23 

  

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 

Табела 7. Предузетници 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.  2015. 2016. 2017. 2018. 30.06.2019 

Активни 4.025 4.009 3.920 3.714 3.842 3.883 4.129 4.344 4.421 4615 

Новоосновани 777 703 535 571 649 679 637 678 352 310 

Брисани 772 720 632 763 523 637 390 466 280 256 

  

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 

Табела 8. Привредни субјекти 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 30.06.2019. 

Активни 5.247 5.143 5.044 4.870 5.046 5.128 5.418 5.678 5.763 5.781 

Новоосновани 883 819 632 647 742 754 714 766 382 346 

Брисани 823 914 730 793 551 656 412 499 296 279 

  

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
 
 
2.2.2. Индустрија 
 
Крушевац је некада био снажан индустријски 

центар са посебно развијеном металопрерађивачком и 
хемијском индустријом. Да је главна карактеристика 
Крушевца била развијена индустрија сведоче и подаци о 
површинама под индустријским погонима (56 hа 
градски производни комплекси и 97,50 hа комплекси у 
приградској зони) и подаци о броју запослених у 16 
индустријских предузећа (22.428 радника је 1990. 
године било запослено у индустрији, што је 
представљало више од половине укупног броја 
запослених). Период транзиције крушевачке привреде, 
обележен приватизацијом преко 30 фирми, довео је до 
пропадања великих друштвених система и проглашења 
технолошким вишком око 10.000 запослених. 

Како је број индустријских радника у граду 
Крушевцу знатно опао, примарни циљ би требало да 

буде привлачење првенствено производно оријенти-
саног инвестиционог капитала који би био у функцији 
повећања броја запослених и повећања извоза. 

Последњих година, привреда града Крушевца 
доживљава опоравак, што се огледа и у проширењу 
капацитета фирме Coopertires. Доласком немачких 
компанија „Kromberg&Schubert“, „Lidl“и фирме „Nepi“ 
број незапослених je смањен. 

 
2.2.3. Пољопривреда 
 
Пољопривреда је значајан сегмент укупне 

привредне активности града Крушевца. Од укупног 
броја становника Крушевца, скоро половина живи у 
руралној зони. Пољопривредне површине простиру се 
на 46.234 ha, што чини 54,5% укупне територије града 
Крушевца. Обрадиво пољопривредно земљиште 
заузима 43.017 ha. У структури пољопривредних 
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површина доминирају оранице и баште са 34.537 ha, 
затим следе ливаде са 2.987 ha, воћњаци са 2.827 ha, а 
остало отпада на винограде. 

Град Крушевац има укупно 12.664 пољопривредних 
газдинстава, oд чега је 6.681 регистрованих.  

Крушевац има дугогодишњу традицију у развоју 
сточарства, воћа (нарочито јагода, малина и купина), 
воћних садница и лозних калемова. 

 
2.2.4. Трговина 
 
Трговинска делатност заузима значајно место међу 

привредним субјектима који послују на територији 
Крушевца.  

Најзначајнији већи трговински ланци који обављају 
своју делатност на територији Крушевца су ДИС, ИДЕА, 
Рода центар, Макси, ЛИДЛ, НЕПИ. 

 
2.2.5. Спољнотрговинска размена Расинског 

управног округа 
 
Према подацима ПКС РПК Крушевац за период 

јануар – септембар  2019.г.  спољнотрговинска размена 
Расинског округа износи 368.3 милиона евра. 

У поређењу са истим периодом претходне године, 
спољнотрговинска размена је повећана за 12.8% 

Вредност извезене робе за првих девет месеци 
2019.г. износи 204.3 милиона евра и у односу на исти 
перид 2018.г.извоз је повећан за 14.9%. 

Укупан увоз Расинског округа за првих девет 
месеци 2019. години износи 164 милиона евра и у односу 
на исти перид 2018.г. увоз  је повећан за 10.3 % .У 
Расинском округу, за период јануар – септембар 2019. г. 

остварен је суфицит у износу од  40.3 милиона евра.  
Покривеност извоза увозом износи 124.6%. 

Укупан увоз Расинског округа за првих девет 
месеци 2019. години износи  164 милиона евра и у 
односу на исти перид 2018.г. увоз  је повећан за 10.3 % . 

У Расинском округу, за период јануар – септембар 
2019. г. остварен је суфицит у износу од  40.3 милиона 
евра.  Покривеност извоза увозом износи 124.6%. 

 
2.2.6. Спољнотрговинска размена – Град 

Крушевац 
 
Према подацима ПКС РПК Крушевац за период 

јануар – септембар  2019.г.  спољнотрговинска размена 
Крушевца износи 246 милиона евра, што чини 66.7 % 
укупног извоза Расинског округа. У поређењу са истим 
периодом претходне године, спољнотрговинска размена  
Крушевца је повећана за 14.5%,  што је 1.7% више него 
на нивоу  Расинског округа за исти период. 

Вредност извезене робе у Крушевцу за првих девет 
месеци 2019.г. износи 120.8  милиона евра и у односу на 
исти перид 2018.г.извоз је повећан за 20% ., што је за 
5.1% више него на нивоу округа. 

Укупан увоз крушевачких компанија за првих девет 
месеци 2019. години износи 125.2 милиона евра и у 
односу на исти перид 2018. г. увоз  је повећан за 9.8 %. 

У Крушевцу, за период јануар – септембар 2019. г. 
остварен је  дефицит  у износу од  4.4 милиона евра. 
Дефицит у спољнотрговинској размени је последица 
већег увоза сировина и опреме, што даје перспективу 
повећања индустријске производње града. 

 
 
 

 

Табела 1. Преглед спољнотрговинске робне размене, период јануар-септембар 2019. године у милионима евра 
 

Општине 

Извоз Увоз 

Удео у 

укупном 

извозу  

у % 

Удео у  

укупном  

увозу 

у % 

Размена 
Нето 

 извоз 

2019 Индекс 2019 Индекс 2019 2019 2019 Индекс 2019 

УКУПНО: 204.3 114.9 164.0 110.3 100.0 100.0 368.3 112.8 40.3 

Крушевац 120.8 120.0 125.2 109.8 59.1 76.4 246.0 114.5 -4.4 

Трстеник 35.4 144.4 22.1 126.6 17.3 13.5 57.5 137.0 13.3 

Александровац 14.8 77.4 7.5 94.1 7.2 4.6 22.3 82.4 7.2 

Варварин 16.6 98.4 2.4 92.3 8.1 1.5 19.0 97.6 14.2 

Брус 11.7 97.3 4.1 114.3 5.7 2.5 15.8 101.2 7.6 

Ћићевац 5.0 109.4 2.6 89.9 2.4 1.6 7.6 101.8 2.4 
 
 
У спољнотрговинској размени округа за период јануар – септембар 2019.г.године,највеће учешће имају 

привредна друштва из Крушевца,која су извезала робу у износу од 120.8 милиона евра и у односу на исти период 
2018.г. извоз компанија из Крушевца је повећан за 20%, затим привредна друштва из Трстеника која су извезла робу 
у вредности од 35.4 милиона евра, где је такође забележен раст у односу на првих девет месеци 2018.г. у износу од 
44.4% и на трећем месту у округу  је извоз привредних друштава из Александровца која су извезла робу у износу од 
14.8  милиона евра и забележен је пад у износу од 22.6% у односу на исти период 2018.г. 

 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              152 
 

 

Компаније Крушевца за првих девет месеци 2019.г.  
највише су извозиле производе у следеће земље: 

 

Општине 

 

Извоз 

 

2019 

 

Индекс 

 

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО       Извоз округа: 31.1 136.8 

     70670-Крушевац 30.4 135.9 

МАЂАРСКА                    Извоз округа 19.1 222.5 

     70670-Крушевац 18.8 226.3 

НЕМАЧКА                     Извоз округа 17.5 91.0 

     70670-Крушевац 8.2 88.9 

РУМУНИЈА                    Извоз округа 7.9 391.1 

     70670-Крушевац 7.1 377.5 

ЦРНА ГОРА                   Извоз округа 12.0 99.7 

     70670-Крушевац 6.5 95.2 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА            Извоз округа 24.6 94.2 

     70670-Крушевац 6.2 255.9 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА         Извоз округа 9.7 117.9 

     70670-Крушевац 5.2 124.0 

ФРАНЦУСКА                   Извоз округа 6.1 100.6 

     70670-Крушевац 4.3 103.9 

ШПАНИЈА                     Извоз округа 4.4 147.4 

     70670-Крушевац 4.2 154.6 

ИТАЛИЈА                     Извоз округа 9.4 110.7 

     70670-Крушевац 3.9 135.2 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Извоз округа 7.6 93.6 

     70670-Крушевац 3.9 86.9 

ШВАЈЦАРСКА                  Извоз округа 5.0 105.8 

     70670-Крушевац 3.4 129.5 

СЛОВЕНИЈА                   3.7 110.3 

     70670-Крушевац 1.8 101.2 

ХРВАТСКА                    3.8 91.7 

     70670-Крушевац 1.6 80.9 

АЛБАНИЈА                    2.4 99.5 

     70670-Крушевац 1.9 84.5 
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Табела  3. Преглед извоза за град Крушевац  по робама за период јануар–  септембар 2019.године 
                                                                                                                                                        умилионима евра 

ГЛАВА ПРОИЗВОДА ЦТ (НИВО 2) 
2019 2019/2018 

Износ Учешће у  
% Индекс 

Каучук и производи од каучука и гуме                 55.1 45.6 97.8 

Електричне машине и опрема и њихови делови          25.5 21.1 268.4 

Дрвеће живо; луковице и сл.; сечено цвеће; укр.лишће    5.9 4.9 301.7 

Воће за јело; коре агрума или диња и лубеница        3.6 3.0 87.2 

Дрво и производи од дрвета; дрвени угаљ              2.7 2.3 123.5 

Котлови,машине и уређаји, реактори и слично           2.6 2.1 76.6 

Пића,алкохоли и сирће                                2.2 1.8 76.8 

Експлозиви; пиротехнички производи; шибице и слично    2.1 1.7 93.0 

Поврће,корење и кртоле за јело                      2.0 1.6 129.9 

Производи од гвожђа и челика                         1.6 1.4 153.0 

Намештај,постељина, душеци, јастуци; монтажне зграде   1.6 1.3 92.7 

Минерална горива, уља и воскови; битуменозне материје 1.5 1.3 89.3 

Житарице                                             1.2 1.0 69.1 

Живе животиње                                       1.2 1.0 138.0 

Пластичне масе и производи; каучук и производи        1.1 0.9 107.2 

Млеко и производи од млека; јаја; природни мед 1.1 0.9 105.3 

Возила друмска;прибор и делови                       1.1 0.9 117.0 

 

 

Табела 4.  Преглед увоза по робама за град Крушевац за период јануар–септембар 2019.г. у милионима евра 

 

ГЛАВА ПРОИЗВОДА ЦТ (НИВО 2) 

2019 2019 / 2018 

Износ 
Учешће у  

% 
Индекс 

Каучук и производи од каучука и гуме  19.9 15.9 98.4 

Електричне машине и опрема и њихови делови  14.1 11.2 154.8 

Хартија и картон;производи од хартије,картона        12.2 9.8 104.7 

Котлови,машине и уређаји,реактори и слично           10.5 8.4 111.2 

Пластичне масе и производи;каучук и производи        7.0 5.6 127.3 

Неразврстана роба по ЦТ                              6.3 5.1 76.8 

Производи од гвожђа и челика                         5.3 4.3 93.9 

Неоргански хемијски производи;једињ.племен.метала   4.7 3.7 158.3 

Тканине текстилне импрегнисане,премазане,ламиниране 4.5 3.6 104.0 

Дрво и производи од дрвета;дрвени угаљ              4.3 3.5 164.6 

Минерална горива,уља и воскови;битуменозне материје 3.4 2.7 117.7 

Производи од камена,гипса,цемента,азбеста и слично   3.1 2.5 98.4 

Гвожђе и челик                                       2.9 2.3 114.7 

Возила друмска;прибор и делови                       2.4 1.9 160.1 

Органски хемијски производи                          2.0 1.6 106.5 

Намештај,постељина,душеци,јастуци;монтажне зграде   2.0 1.6 131.9 

Ђубрива                                              1.8 1.5 126.0 

Апарати мерни, контролни,прецизни и слично            1.7 1.4 95.8 

Рибе, љускари, мекушци и остали бескичмењаци 1.7 1.3 76.7 
 
 Извор података: РПК Расинског управног округа 
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2.2.7. Стање на тржишту рада 

  

Стање на тржишту рада карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, 

непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, велико учешће жена у укупној 

незапослености, велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. 

 

2.2.7.1. Кретање незапослености 

 

Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 

 
Табела 15. Незапослена лица по полу и годинама старости у граду Крушевцу,  

на дан 30.11.2019. године 
 

Године старости 
Незапослена лица 

Укупно Жене 

15-19 218 105 

20-24 699 395 

25-29 1.004 654 

30-34 1.092 705 

35-39 1.262 844 

40-44 1.370 860 

45-49 1.290 779 

50-54 1.252 729 

55-59 1.293 715 

60-64 955 378 

Укупно 10.435 6.164 

              

 Извор: Национална служба за запошљавање 

 

Табела 16. Полна структура незапослених лица у граду Крушевцу, по годинама 

 
Незапослена 

лица 
Новембар 

2015 
Новембар 

2016 
Новембар 

2017 
Новембар 

2018 
Новембар 

2019 

Укупно  15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 

Жене 53,37% 53,94% 56,73% 57,44% 59,07% 

       

Извор: Национална служба за запошљавање 

 

 
Табела 17. Структура незапослених према полу, новембар 2019 -удео у Расинском округу 

и Републици Србији 
 

 
Град 

Крушевац 

Удео у 

Расинском 

округу (%) 

Удео у 

Републици 

Србији (%) 

Незапослени – укупно 10.435 52,64% 2,08% 

Незапослени – жене 
Број 6.164 54,67% 2,24% 

% 59,07% / / 

Незапослени – мушкарци 
Број 4.271 49,95% 1,89% 

% 40,93% / / 
 

Извор: Национална служба за запошљавање 
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Табела 18.  Број и полна структура незапослених у граду Крушевцу, по годинама 

 

 
Новембар 

2015 

Новембар 

2016 

Новембар 

2017 

Новембар 

2018 

Новембар 

2019 

Незапослени – укупно 15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 

Незапослени – жене 8.286 7.901 7.718 6.748 6.164 

Незапослени - 
мушкарци 

7.239 6.747 5.887 5.000 4.271 

  

 Извор: Национална служба за запошљавање 

 

 

Табела 19. Дугорочна незапосленост 

 

Незапосленост 
Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар 

Укупно 

незапослени 
15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 

Незапосленост  

младих 15-24 г. 
11,10% 10,38% 9,98% 8.9% 8,79% 

Незапослени 

старији од 50 г.  
26,34% 27,79% 29,25% 31.53% 33,54% 

Дугорочно 

незапослени 

(преко 12 месеци) 

72,26% 76,71% 75,94% 72.81% 70,92% 

   

 Извор: Национална служба за запошљавање 

          

 Табела 20. Незапослена лица по полу и  дужини тражења посла 

 у граду Крушевцу, на дан 30.11.2019. године 

 

Дужина тражења посла 
Незапослена лица 

Укупно Жене 

До 3 месеца 1.266 664 

3 до 6 месеци 678 370 

6 до 9 месеци 514 280 

9 до 12 месеци 577 332 

1 до 2 године 1.342 777 

2 до 3 године 768 475 

3 до 5 година 1.234 687 

5 до 8 година 1.287 778 

8 до 10 година 690 429 

Преко 10 година 2.079 1.372 

Укупно 10.435 6.164 

              

Извор: Национална служба за запошљавање        
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Табела 21. Незапосленост према степену стручне спреме у граду Крушевцу,  
на дан 30.11.2019. године 

 

Број 

незапослених  

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2  VIII 

Укупно 2.461 532 2.453 3.230 74 365 351 961 7 1 

Жене 1.318 340 1.212 2.118 16 268 269 621 2 0 

     

 Извор: Национална служба за запошљавање 

 

2.2.7.2. Запосленост и кретање запослености  

 

Према подацима Републичког завода за статистику, Крушевац има 31.611 запослених лица  

(годишњи просек 2018. годинe). 

 

Табела 19. Запосленост у граду, округу и на републичком нивоу, годишњи просек 2018. године  

  

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2017. 2018. 

Град 

Крушевац 
25.356 24.665 24.405 24.428 23.862 29.678 

30.535 31.611 

Расински 

округ 
44.179 43.239 43.887 44.017 42.714 54.359 

55.254 56.499 

Република 

Србија 1.795.775 1.746.138 1.727.048 1.715.163 1.697.686 1.989.617 2.062.588 2.131.079 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

Табела 20. Број запослених лица по делатностима на нивоу града - годишњи 

просек 2018. године 

 

Делатности 
Број 

запослених 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 377 

Рударство 14 

Прерађивачка индустрија 7.928 

Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 530 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 646 

Грађевинарство 1.708 

Трговина на велико и мало и поправка м.возила 5.201 

Саобраћај и складиштење 1.367 

Услуге смештаја и исхране 999 

Информације и комуникације 358 

Финансијска делатност и осигурање 554 

Пословање некретнинама 205 

Стручне, научне, иновативне и техничке делатности 1.090 

Администрација и помоћне услужне делатности 551 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 1.801 
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Образовање 2.115 

Здравствена и социјалназаштита 2.856 

Уметност, забава и рекреација 617 

Остале услужне делатности 579 

Укупно - запослени у правним лицима 29.498 

Од тога: Предузетници (лица која сама обављају дел.) и 

запослени код њих 
6.950 

Регистровани индивидуални пољопривредници 2.113 

Укупно 31.611 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

Највећи број запослених, од укупног броја запослених, је у прерађивачкој индустрији  

(7.928 лица), а значајан број запослених је и у сектору трговине. 

 

2.2.7.3. Просечне зараде 
 

Табела 21.  Просечне зараде по запосленима у РСД, септембар 2019. године 

 

 
Град 

Крушевац 

Расински 

округ 

Република 

Србија 

Просечна бруто зарада  

(са порезом и доприносима) 
62.775 60.060 74.160 

Просечна нето зарада  

(без пореза и доприноса) 
45.420 43.489 53.698 

 

Извор: Републички завод за статистику  

 

 

 
 

II ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
 
 Циљеви и приоритети 
  
Циљеви активне политике запошљавања у 

граду Крушевцу 2020. године усмерени су на 
повећање запослености. 

 
III - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ    
      ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 
Одлуком о буџету града Крушевца опреде-

љено је 24.000.000,00 динара за спровођење 
ЛАПЗ 2020. године, где ће 3.000.000,00 динара 
бити издвојена на име пренетих обавеза ЛАПЗ-а 
из 2019.године за програме «Стручна пракса 
2019» и «Стицање практичних знања 2019» и 
21.000.000,00 динара за следеће програме:  

 
 Субвенција  за самозапошљавање  
 Субвенција за запошљавање незапо-

слених лица из категорије теже запошљивих- 
Нова радна места 

 Програм јавних радова 
 Програм стручне праксе 
 Програм стицања практичних знања 
 Програм приправници 
 
 Субвенција  за самозапошљавање  
 
Подршка самозапошљавању подразумева пружање 

стручне помоћи, обуку из области предузетништва и 
субвенцију за самозапошљавање. Средства за самоза-
пошљавање у 2020. години одобраваће се у виду 
субвенције, у једнократном износу. 

За реализацију програма „Субвенција  за 
самозапошљавање“  Град Крушевaц у 2020. години 
планира да издвоји 8.000.000 динара. Уколико 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања одобри средства, укупан износ 
средстава намењен реализацији овог програма биће 
увећан. 

 Субвенција за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих - Нова радна места 
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Послодавци који припадају приватном сектору, 
првенствено мала и средња предузећа, могу за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на 
новоотвореним радним местима у једнократном износу.  

За реализацију програма „Субвенција за запо-
шљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих“, Град Крушевац у 2020. години планира да 
издвоји 3.000.000 динара.Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
 Програм јавних радова 
 
Јавни радови се организују у циљу радног 

ангажовања теже запошљивих незапослених лица 
(сходно Националном акционом плану запошљавања за 
2019. годину) ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и остваривања одре-
ђеног друштвеног интереса. 

За реализацију програма „Јавни радови“, Град 
Крушевац у 2020. години планира да издвоји 4.000.000 
динара, а Национална служба ће пружити техничку 
подршку. 

 
 Програм стручне праксе 
 
Програм стручне праксе подразумева стручно 

оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је 
стечено одговарајуће образовање- квалификација, ради 
обављања приправничког стажа, односно стицања 
услова за полагање стручног испита када је то Законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов за 
самосталан рад у струци. 

За реализацију програма „Стручна пракса“, Град 
Крушевац у 2020. години планира да издвоји 2.000.000 
динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања одобри средства, укупан 
износ средстава намењен реализацији овог програма 
биће увећан. 

 
 Програм стицања практичних знања 
 
Програм стицања практичних знања подразумева 

стицање практичних знања и вештина кроз обављање 
конкретних послова (у оквиру и изван струке). 

За реализацију програма „Стицање практичних 
знања“, Град Крушевац у 2019. години планира да 
издвоји 2.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
 Програм приправници 
 
Програм приправника за младе са високим 

образовањем - подразумева стручно оспособљавање 
незапосленог за самосталан рад у занимању за које је 
стечено најмање високо трогодишње или четво-
рогодишње образовање, ради обављања приправничког 
стажа, односно стицања услова за полагање стручног 
испита, када је то законом, односно правилником 
предвиђено као посебан услов за рад на одређеним 
пословима. Програм се реализује уз заснивање радног 
односа. 

За реализацију програма „Приправници“, Град 
Крушевац у 2020. години планира да издвоји 2.000.000 
динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања одобри средства, укупан 
износ средстава намењен реализацији овог програма 
биће увећан. 

 
IV ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
Финансирање активне политике запошљавања 

града Крушевца у 2020. години обавиће се из средстава 
буџета Града Крушевца  за следеће програме: 

 
 Субвенција  за самозапошљавање  
 Субвенција за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих 
 Програм јавних радова 
 Програм стручне праксе 
 Програм стицања практичних знања 
 Програм приправници 
 
Уколико се буџетом Републике Србије одобре 

средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
наведених програма и мера, биће увећан. 

 
V НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЛАПЗ 2020. 
 

Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ-у 
2020. године, Град Крушевац планира да спроводи у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање - 
филијала Крушевац. 
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VI SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА ТРЖИШТУ РАДА 

 
 Применом  SWOT анализе, све прикупљене информације о стању на тржишту рада и перспективама у 

интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификоване су  у оквиру четири категорије: снаге, 

слабости, шансе и опасности.Анализа је усмерена на идентификовање унутрашњих и спољних фактора који имају 

позитиван или негативан утицај на остварење циља - повећање запошљавања.  

 

Снаге (Strengths) Слабости ( Weаknesses) 

 

-  Израђена Стратегија локалног одрживог развоја 

града Крушевца (2011-2020.) 

 

-Развијене институције за пружање подршке 

бизнису 

 

- Град Крушевац - седиште Расинског округа 

 

 

- Неповољна старосна и квалификациона 

структура незапослених, непоседовање 

одговарајућих знања и вештина и радног 

искуства незапослених лица,велико учешће жена 

у укупној незапослености 

 

Шансе ( Opportunities) Опасности (Threats) 

 

- Изградња индустријских зона као генератора 

нових радних места 

 

- Образовање радне снаге према потребама 

привреде 

 

- Долазак инвеститора  

 

- Одлив мозгова 

 

 
 
 

VII   ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
Национална служба – филијала Крушевац и Град 

Крушевац су током 2019. године спроводили активну 
политику запошљавања на основу Локалног акционог 
плана запошљавања града Крушевца за 2019. годину и 
закључених Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2019. годину бр. 404-735/II од 
25.04.2019. године и бр.1308-101-1/2019 од 25.04.2019. 
године и Споразума о техничкој сарадњи за 2019. годину 
бр. 404-259/II од 29.03.2019.године и бр.1308-101-5/2019 
од 29.03.2019.године (у даљем тексту: Споразум).  

Споразумом о суфинансирању је било предвиђено 
издвајање укупно 30.909.090,91 динара за реализацију 
програма, од чега Град учествује са 55% или 
17.000.000,00 динара, а Национална служба са 45% или 
13.909.090,91 динара. Споразумом о техничкој сарадњи 
предвиђена је реализација програма стручне праксе за 
коју је Град издвојио 4.000.000,00 динара, а Национална 
служба ће пружити техничку подршку. За финансирање 
Локалног акционог плана запошљавања града Крушевца 
за 2019. годину из буџета града је издвојено укупно 
21.000.000,00 динара. 

 

Споразумима је предвиђена реализација локалног 
плана запошљавања кроз пет  мера: 

1. програм јавних радова 
2. субвенција послодавцима за запошљавање лица 

из категорије теже запошљивих – нова радна места,  
3. субвенција за самозапошљавање,  
4. програм стицања практичних знања 
5. програм стручне праксе. 
По закључењу Споразума, расписани су јавни 

позиви. Програм „Јавни радови“ расписани су 
15.04.2019. године и трајао је 15 дана. Јавни позиви за 
програме стручне праксе, стицања практичних знања и 
запошљавање лица из категорије теже запошљивих 
расписани су 17.05.2019.године и трају док се средства 
не утроше или најкасније до 30.11.2019. године. Јавни 
позив за програм самозапошљавања трајао је од 
17.05.2019. године до 17.06.2019.године. 

Реализација програма ЛАПЗ 2019 још увек је у току. 
На дан 06.12.2019. године, стање је следеће : 

За програм јавних радова, укупно је било издвојено 
4.000.000,00 динара, где је учешће Града износило 100%,  
а Национална служба ће пружити техничку подршку. По 
јавном позиву, поднете су две пријаве за ангажовање 25 
лица (8 жена и 17 мушкараца), за чију реализацију је 
потребно 3.681.773,00 динара. Обзиром да су захтеви 
испуњавали услове јавног позива и да је износ био у 
складу са опредељеним средствима, захтеви су у 
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целости одобрени. Јавни радови се спроводе на 
територији Града Крушевца у трајању од 4 месеца. 

Средства намењена за организовање спровођења 
јавних радова користе се за: 

• исплату  накнаде  за  обављен  посао  лицима  
ангажованим  на  јавним радовима по основу уговора о 
привременим и повременим пословима, у висини до 
22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног 
ангажовања на месечном нивоу; која се увећава за 
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање. Наведена накнада обухвата и трошкове 
доласка и одласка са рада; 

• накнаду трошкова спровођења јавних радова 
послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини 
од: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
месец дана, 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
два месеца, 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
три и четири месеца; 

• накнаду  трошкова  обуке:  у  зависности  од  
врсте  и  сложености  послова  које обухвата јавни рад, у 
току првог месеца спровођења јавних радова може се 
организовати обука, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе,  односно  за  лица  
ангажована  код  послодавца  -  пружаоца  услуга 

социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку 
обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о 
стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног 
рада, односно образовној установи, исплаћују се 
средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је 
издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада 
трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су 
у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; 
Град и Национална служба   процењују   оправданост   
потребе   за   обуком,   уколико   исто није регулисано 
законом. 

За програм самозапошљавање,биздвојена су 
средства у износу од 16.363.636,36 динара. Град 
Крушевац је издвојио средства у износу од 9.000.000,00 
динара, а Национална служба 7.363.636,36 динара. По 
јавном позиву поднето је 137 захтева, 7 захтева није 
испунило услове јавног позива. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у 
једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 
220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова 
запослених или 240.000,00 динара за незапослене особе 
са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва, као и оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос. 

 

 

У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори према следећој 
спецификацији: 

Одлука Датум одлуке 

Број 

лица-

одлука 

Износ 

средстава-

одлука 

Број лица- 

уговори 

Износ 

средстава-

уговори 

Ж / М 

I 01.06.2019. 79 16.180.000,00 75 15.320.000,00 48ж/27м 

II 02.09.2019. 5 1.000.000,00 5 1.000.000,00 2ж/3м 

   укупно 80 16.320.000,00  

 
 
Све субвенције за програм самозапошљавања су исплаћене, и то 8.976.000,00 динара из градског буџета и 

7.344.000,00 динара из средстава Националне службе.  
Радње које су основане кроз овај програм 95% баве се производном делатношћу, производњом одаће, 

намештаја, торти и колача итд. 
 За програм доделе субвенција за запошљавање теже запошљивих лица – нова радна места, укупно је издвојено 

7.272.727,27 динара, где је учешће Града износи 55% или 4.000.000,00 динара, а учешће Националне службе 45%  тј. 
3.272.727,27 динара.  

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) 
према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 

 
•150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике 

новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и 
жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС; 

 
По јавном позиву, поднето је 52 захтева послодаваца за запошљавање 64 лица, за чију реализацију је било 

потребно 9.690.000,00 динара. У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори према 
следећој спецификацији: 
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Одлука 
Датум 

Одлуке 

Бр. 

послодаваца- 

одлука 

Бр. 

лица- 

одлука 

Износ 

средстава - 

одлука 

Бр. 

Послодаваца 

-уговор 

Бр. 

лица- 

уговор 

Износ 

средстава- 

уговор 

Ж / М 

I 01.06.2019. 23 28 4.230.000,00 16 19 2.850.000,00 9ж/10м 

II 02.09.2019. 9 9 1.410.000,00 5 5 780.000,00 5ж/0м 

III 28.10.2019. 12 17 2.550.000,00 10 15 2.250.000,00 7ж/8м 

IV 26.11.2019. 5 7 1.050.000,00 1* 1* 150.000,00* 1ж 

V 03.12.2019. 2 2 300.000,00 * * *  

укупно     32 40 6.030.000,00  

*Напомена: Рок за склапање уговора по IV i V одлуци је 15.12.2019.године, а исплата субвенција до 

25.12.2019.године. 

До сада су исплаћене субвенције по закљученим уговорима из I,II,III Одлуке у укупном износу од 

4.980.000,00од чега 2.739.000,00 из градског буџетаи 2.241.000,00 динара из средстава Националне службе.  

За програм стручне праксе, укупно је било издвојено 3.636.363,64 динара, где је учешће Града износи 55 % 

или 2.000.000,00 динара, а учешће Националне службе 45%  тј. 1.636.363,64 динара. По јавном позиву, до сада 

поднето је 33 захтева послодаваца за запошљавање 44 лица.  

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање и Градангажованим лицима 

на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћују средства у укупном месечном износу од:  

-16.000,00 динара за лица са средњим образовањем,  

-18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,  

-20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 

У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори према следећој 

спецификацији: 

Одлука 
Датум 
одлуке 

Бр. 
послода-

ваца-  
одлука 

Бр. 
лица-

одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

Бр. 
послода-

ваца- 
одлука 

Бр. 
лица-

уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 
Ж / М 

I 02.08.2019. 14 17 3.349.500,00 13 16 3.091.500,00 10ж/6м 

II 28.10.2019. 1 1 105.000,00 1 1 105.000,00 1ж 

укупно     14 17 3.196.500,00  
 
По овом програму у 2019.години исплаћена су средсва из Буџета Града у износу од 397.559,93 динара. Исплата 

средстава послодавцима се врши на 6, 9 или 12 месеци и наставиће се у 2020. години, због чега ће бити планирана 

финансијска средства на име пренетих обавеза у 2020. години. 

За програм стицање практичник знања, укупно је било издвојено 3.636.363,64 динара, где је учешће Града 

износило 55% или 2.000.000,00 динара, а учешће Националне службе 45%  тј. 1.636.363,64 динара. По јавном позиву 

до сада, поднето је 17 захтева за 25 лица.  

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, 

Национална служба и Градрефундирају на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 28.000,00 динара (за пун 

фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци 

(у зависности од врсте радног односа). 

 
У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори према следећој спецификацији: 
 

  

 

Одлука Датум 
одлуке 

Бр. 
послодав

аца- 
одлука 

Бр.лица 
-одлука 

Износ 
средстава 
-одлука 

Бр. 
послода-

ваца 
- одлука 

Бр.лица 
-уговор 

Износ 
средстава 
- уговор 

Ж/М 

I 01.06.2019. 7 13 3.361.954,24 5 9 2.344.520,72 1ж/8м 

II 28.10.2019. 4 4 1.061.669,76 4 4 1.061.669,70 4ж 

укупно     9 13 3.406.190,42  
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Укупно исплаћена средства у 2019. години за 

реализацију програма стицање практичних знања износе 
491.214,67 динара из градског буџета. Исплата средстава 
послодавцима се врши на 6, 9 или 12 месеци и наставиће 
се у 2020. години, због чега ће бити планирана 
финансијска средства на име пренетих обавеза у 2020. 
години. 

Укупно исплаћена средства из градског буџета у 
2019.години на име пренетих обавеза ЛАПЗ-а из 2018. 
године по програмима: 

-„Стручна пракса 2018“-  608.620,58 динара 
-„Стицање практичних знања 2018“- 1.167.085,78 

динара. 
 
Локални акциони план запошљавања објавити у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 101-1/2019           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
___________________ 

 
 
 
919 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - 
Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19 – др. закон), члана 32 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
ИЗМЕНE И ДОПУНE 

 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 2“ 

У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 28/2 КО 
ПАРУНОВАЦ 

 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измена и допуна плана 

генералне регулације „Исток 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 28/2 КО Паруновац: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – 
др. закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр. 32/19); 

 Одлука о изради Измене и допуне плана 
генералне регулације „Исток 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 28/2 КО Паруновац, бр. 350-670/2019 од 
20.9.2019.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр.13/19); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне плана генералне 
регулације „Исток 2“ у делу к.п.бр. 28/2 КО Паруновац 
на животну средину IV бр. 350-634/2019 од 20.9.2019.г. 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр.13/19); 

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „Исток 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 28/2 КО Паруновац: 

 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15) 

 
Обухват измена 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације ИСТОК 2 („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2017), у следећим деловима: 

  
(1) текстуални део плана који се односи на 

урбанистичку целину 7.6 у поглављу 2. Правила 
уређења, и то: 

 део 2.1. Подела на карактеристичне зоне и 
целине, планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена, са билансом површина, 
тачка 2.1.2. Привредно радна зона „Исток“ 

 део 2.2. Општи услови уређења и изградње 
простора, тачка 2.2.1. Услови за уређење и изградњу 
површина јавне намене, попис парцела и опис локација 
по урбанистичким целинама и зонама за делове плана за  
директну примену, 

 
(2) графички део плана, и то у делу к.п.бр. 28/2 КО 

Паруновац у површини од 4,44ха која припада 
урбанистичкој целини 7.6, и то у прилозима: 

 Планирана претежна намена површина (лист 
бр. 02) 

 План површина јавне намене (лист бр. 04) 
 План спровођења (лист бр. 05) 
 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама за зоне за које није предвиђена израда плана 
детаљне регулације (лист бр. 06) 

Измене у графичком делу плана се односе на измену 
претежне намене површине, измену површине 
опредељене за јавну намену, допуну грађевинских 
линија и допуне локација за израду урбанистичког 
пројекта, све у делу к.п.бр 28/2 КО Паруновац. 

За делове плана који нису наведени у овим 
Изменама и допунама плана примењује се План 
генералне регулације „Исток 2“ („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/17). 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

У текстуалном делу Плана генералне регулације 
„Исток 2“ у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/17) врше се измене наведене у наставку. 
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(1) 
У поглављу 2. Правила уређења, део 2.1. Подела на 

карактеристичне зоне и целине, планирана намена 
површина и објеката и могућих компатибилних намена, 
са билансом површина, тачка 2.1.2. Привредно радна 
зона „Исток“, брише се табела Приказ површина 
претежне намене простора - урбанистичка целина 7.6, 
која има следећи садржај: 

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 7.6 
 

Претежна намена 
простора 

Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Привредне 

делатности ПД-01 

Комерцијалне 

делатности КД-01 

51,56 63,95 

Заштитно зеленило 28,04 34,78 

Јавне функције 0,18 0,22 
Комуналне 
делатности 0,11 0,14 
Саобраћајнице, 

пруга 
0,73 0,91 

Укупно 80,62 100,00 

 
Уместо наведене табеле уноси се табела са 

следећим садржајем: 
 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 7.6 

 

Претежна намена 

простора 

Површина 

(ха) 

Заступљеност 

(%) 

Привредне 

делатности ПД-01 

Комерцијалне 

делатности КД-01 

56,00 69,46 

Заштитно зеленило 23,6 29,27 

Јавне функције 0,18 0,22 

Комуналне 

делатности 
0,11 0,14 

Саобраћајнице, 

пруга 
0,73 0,91 

Укупно 80,62 100,00 

 

(2) 
У поглављу 2. Правила уређења, део 2.2. Општи 

услови уређења и изградње простора, тачка 2.2.1. Услови 
за уређење и изградњу површина јавне намене, попис 
парцела и опис локација по урбанистичким целинама и 
зонама за делове плана за директну примену, тачка 
2.2.1.6. Урбанистичка целина 7.6, поднаслов Јавне 
површине брише се из пописа катастарских парцела за 
заштитно зеленило - катастарска парцела бр. 28/2, с 
обзиром да се попис односи на парцеле са наменом 
заштитног зеленила, а да се овим изменама и допунама 
мења намена к.п.бр. 28/2 КО Паруновац која више није 
планирана за ту намену. 

3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА 
 

3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози: 
Лист бр. 1 – Диспозиција обухвата измене у ПГР-у 

ИСТОК 2 - размера 1 : 5.000; 
Лист бр. 2 - Планирана претежна намена површина 

- размера 1 : 2.500; 
Лист бр. 3 - План површина јавне намене - размера 

1 : 2.500; 
Лист бр. 4 - План спровођења - размера 1 : 2.500; 
Лист бр. 5 - Урбанистичка регулација са 

грађевинским линијама за зоне за које није предвиђена 
израда плана детаљне регулације - размера 1 : 2.500. 

Наведени графички прилози су израђени за 
катастарску парцелу бр. 28/2 и они, у својој граници, у 
потпуности мењају истоимене графичке прилоге Плана 
генералне регулације „Исток 2“ („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/17). 

 
3.2. Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-957/19           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
___________________ 

 
 
 
 
920 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - 
Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19 – др. закон), члана 32 Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 22. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
15/18), Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2019. године, донела је 
 

ИЗМЕНE И ДОПУНE 

 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЗАПАД 2“ 

У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 398 КО 

ПЕПЕЉЕВАЦ 
 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измена и допуна плана 

генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 398 КО Пепељевац: 
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 Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – 
др. закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр. 32/19); 

 Одлука о изради Измене и допуне плана 
генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 398 КО Пепељевац, бр.350-669/2019 од 
20.9.2019.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр.13/19); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне плана генералне 
регулације „Запад 2“ у делу к.п.бр. 398 КО Паруновац на 
животну средину IV бр. 350-635/2019 од 20.9.2019.г. 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр.13/19); 

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 398 КО Пепељевац: 

 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15) 

 
Обухват измена 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације ЗАПАД 2 („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 4/2019), у следећим деловима: 

 
(1) текстуални део плана који се односи на границу 

грађевинског подручја и промену површине која из те 
промене проистиче, и то: 

 поглавље 1. Опште одредбе плана, део 1.4. Опис 
граница грађевинског подручја, наслов КО ПЕПЕЉЕВАЦ 

 поглавље 2. Правила уређења, део 2.1. Подела на 
карактеристичне зоне и целине, планирана намена 
површина и објеката и могућих компатибилних намена, 
са билансом површина, тачка 2.1.1. Грађевинско 
земљиште, тачка 2.1.1.2. Урбанистичка целина 10.6 

 
(2) графички део плана, и то у делу к.п.бр. 398 КО 

Пепељевац у површини од 0,30 ха која припада 
урбанистичкој целини 10.6 и то у прилозима: 

 Планирана претежна намена површина (лист 
бр. 02) 

 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама (лист бр. 05) 

Измене у графичком делу плана се односе на измену 
границе планираног грађевинског подручја и допуну 
претежне намене површина. 

За делове плана који нису наведени у овим 
Изменама и допунама плана примењује се План 
генералне регулације „Запад 2“ („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 4/2019). 

 
 
 
 
 

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ 
ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације ЗАПАД 2 („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 4/2019), у следећим деловима: 

 
(1) 
У поглављу 1. Опште одредбе плана, део 1.4. Опис 

граница грађевинског подручкја, наслов КО 
ПЕПЕЉЕВАЦ из пописа катастарских парцела које су у 
планираном грађевинском подручју, уз катастарску 
парцелу бр. 398 брише се реч „-део“, с обзиром да се 
попис односи на парцеле које су у обухвату 
грађевинског подручја, а да се овим изменама и 
допунама мења граница планираног грађевинског 
подручја, тако да обухвата целу к.п.бр. 398 КО 
Пепељевац. 

 
(2)  
У поглављу 2. Правила уређења, део 2.1. Подела на 

карактеристичне зоне и целине, планирана намена 
површина и објеката и могућих компатибилних намена, 
са билансом површина, тачка 2.1.1. Грађевинско 
земљиште брише се табела Приказ површина претежне 
намене простора - урбанистичка целина 10.6, која има 
следећи садржај: 

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 10.6 
 

Претежна намена 
простора 

Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање 
ПС-01, 02, 03 
Комерцијалне 
делатности КД-02 
Привредне делатности 
ПД-03 

132,40 40,3 

Рејонски парк 
Комерцијалне 
делатности КД-03 
Спорт и рекреација 
СР-02,03 

13,95 6,3 

Јавне функције – 
основна школа (Ш), 
верски објекат (ЦР) 

3,30 1,5 

Комуналне делатности 
– гробље (Г) 

2,84 1,3 

Парк шуме, парк 
суседства, скверови, 
путно зеленило 

11,06 5,0 

Пруга и пружно 
земљиште 

7,88 3,5 

Саобраћајнице 50,46 22,7 

Укупно 221,89 100,00 
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Уместо наведене табеле уноси се табела са 
следећим садржајем: 

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 10.6 
 

Претежна намена простора 

Повр-

шина  

(ха) 

Заступље-

ност  

(%) 

Породично становање ПС-01, 02, 

03 

Комерцијалне делатности КД-02 

Привредне делатности ПД-03 

132,65 59,7 

Рејонски парк 

Комерцијалне делатности КД-03 

Спорт и рекреација СР-02,03 

13,95 6,3 

Јавне функције – основна школа 

(Ш), верски објекат (ЦР) 
3,30 1,5 

Комуналне делатности – гробље 

(Г) 
2,84 1,3 

Парк шуме, парк суседства, 

скверови, путно зеленило 
11,06 5,0 

Пруга и пружно земљиште 7,88 3,5 

Саобраћајнице 50,46 22,7 

Укупно 222,14 100,00 

 
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛАНА 
 

3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози: 
Лист бр. 1 – Диспозиција обухвата измене у ПГР-у 

ЗАПАД 2 - размера 1 : 10.000; 
Лист бр. 2 - Планирана претежна намена површина 

- размера 1 : 2.500; 
Лист бр. 3 - Урбанистичка регулација са 

грађевинским линијама - размера 1 : 2.500. 
Наведени графички прилози су израђени за 

катастарску парцелу бр. 398 КО Пепељевац и они, у 
својој граници, у потпуности мењају истоимене 
графичке прилоге Плана генералне регулације „Запад 2“ 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/19). 

 
3.2.  Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-958/19           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
___________________ 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - 
Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19 – др. закон), члана 32 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
ИЗМЕНA ПЛАНА  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 2” 
У КРУШЕВЦУ 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду измене Плана детаљне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – 
др.закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр. 32/19); 

 Одлука о изради Измена Плана детаљне 
регулације Центар 2 у Крушевцу бр. 350-384/2017 од 
8.6.2017.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/17).  

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене Плана детаљне регулације 
Центар 2, бр. 350-580/2017 од 31.8.2017.г. („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 7/17) 

Плански основ за израду измене Плана детаљне 

 План генералне регулације Центар у Крушевцу 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана 
План генералне регулације Центар у Крушевцу 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16) 
 
„2. Правила уређења  
 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина, 2.1.1. 
Централна градска зона 

 
2.1.1.1. Урбанистичка целина 1.1 
 
Површине око 30,12 ха обухвата централни градски 

простор чију средишњу нит чини улица Видовданска и 
Доситејева. У овој целини планира се као претежна 
намена: 

 Преовлађујућа намена: вишепородично стано-
вање ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05, реализоване 
целине вишепородичног становања, комерцијалне 
делатности КД-02 
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 Допунска намена: јавне функције - управа и 
администрација, култура, верски објекат и др., 
комерцијалне делатности КД-01, КД-02, КД-041, 
породично становање ПС-01 

 Пратећа намена: комуналне делатности – 
пијаца, уређене зелене површине, тргови и скверови 

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 1.1 
 

Претежна намена 
простора 

 
Повр-
шина 

(ха) 
 

Заступље- 
ност 
(%) 

Вишепородично 
становање ВС-
01,02,03,04,05 
Реализоване целине 
Комерцијалне делатности 
КД-02 

11,05 36,68 

Јавне функције  5,20 17,26 

Комерцијалне делатности 
КД-01,02,041 

3,26 10,82 

Породично становање 
ПС-01 
Комерцијалне делатности 
КД-02 

1,30 4,32 

Комуналне делатности 0,38 1,26 

Уређене зелене површине, 
тргови и скверови 

3,03 10,06 

Саобраћајнице 5,90 19,58 

Укупно 30,12 100,00 

 
2.2.4. Услови за уређење зеленила, Зеленило јавног 

коришћења 
 
Б) Зеленило тргова и скверова 
 
Под појмом скверова и тргова обухваћене су 

површине у изграђеном градском језгру, између више 
саобраћајница, а које се користе за пешачки саобраћај, 
краткотрајни одмор и друге садржаје зависно од типа и 
величине простора. Зеленило мора бити у основној 
функцији трга или сквера, или, код малих скверова - 
декоративно. Постојећи тргови се задржавају и даље 
уређују и опремају.  

На локацијама за нове скверове који се могу 
обезбедити у склопу пешачких зона, нових 
саобраћајница и сл., уређење планирати на основу 
величине и положаја. Могу се организовати као 
простори за одмор, игру или као архитектонско-
пејзажни елементи са скулптурама, фонтанама, цветним 
елементима и сл. 

 
 
 
 
 
 

За постојеће и планиране тргове и скверове, осим 
општих, важе и следећи урбанистички услови: 

 
 Зеленило јавног коришћења у оквиру тргова и 

скверова планирати као део архитектонско-пејзажне 
целине у складу са наменом, величином и положајем, 
као и његовом улогом у простору. 

 Зеленило тргова и скверова планирати пре свега 
као зеленило високе декоративности, стилски, тематски 
и колоритно усклађено са архитектуром и урбаним 
мобилијаром. 

 На трговима и скверовима није дозвољена 
изградња спортских терена и игралишта осим 
монтажних за потребе хуманитарних, тематских, 
промотивних и сл. манифестација. 

 
„3. Правила грађења 
 
3.4. Општи урбанистички услови за парцелацију, 

регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  
 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске линије 

за нове објекте се утврђује према преовлађујућој намени 
објеката у зони у којој се објекат комерцијалних 
делатности гради. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
За све зоне за које је обавезна израда Планова 

детаљне регулације међусобна растојања објеката се 
могу и другачије прописати, уколико је решење 
оправдано и рационално, а урбанистички и архитекто-
нски прихватљиво. 

 
Архитектонско обликовање тргова 
 
Тргове третирати као јединствене објекте у 

простору и тако их и планирати и уређивати. Поред 
испуњења функционалности ови простори морају имати 
посебне амбијентално-архитектонске вредности. 
Партерно уређење тргова, коришћење материјала, боја, 
као и других елемената који се на њима јављају морају 
бити међусобно усклађени и јединствени за целину која 
чини трг. 
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Слика 1 – Извод из Плана генералне регулације 

ЦЕНТАР у Крушевцу, графички прилог бр. 2 – 

Планирана претежна намена површина са назначеном 

границом Измена ПДР-а 
 
 

Измене Плана детаљне регулације стамбено 

пословног комплекса ЦЕНТАР 2 у Крушевцу („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/16) 
 

Изменама овог плана у блоковима Б1 и Б2б, мења се 

површина комерцијалних делатности тако да се уважава 

тачно постојеће стање свих делова и етажа објекта, што 

је неопходно за утврђивање будуће парцеле за објекат. 

Такође се детаљно и тачно одређује спратност објекта 

комерцијалне намене. Изменама овог плана усаглашава 

се и планирана намена површина са регулацијом овог 

објекта. 
 

 

 
Слика 2 – Извод из важећег плана детаљне 

регулације ЦЕНТАР 2, графички прилог бр. 3 – План 
детаљне намене површина 

 
Опис обухвата плана са пописом катастарских 

парцела 
 

Граница Измена Плана детаљне регулације Центар 
2 у Крушевцу креће са севера границом к.п.бр. 2312/2, 
наставља њеном источном границом и границама к.п.бр. 
810, границом к.п.бр.817, 818, сече к.п.бр. 2296 и 
наставља границом к.п.бр. 819, скреће ка северозападу 
границом к.п.бр. 2312/1, сече је и наставља ка југoистоку 
њеном границом и даље ка североистоку границом 
к.п.бр. 340/2 , скреће ка југоистоку и сече к.п.бр. 340/2 и 
340/1, наставља ка североистоку и сече к.п.бр. 340/1, 
наставља ка југоистоку и сече к.п.бр. 340/1 и 810, 
маставља ка југозападу и даље југоистоку дужом и 
бочном страном зграде Основног и Вишег суда у 
Крушевцу, затим сече к.п.бр.810 и наставља ка 
североистоку враћајући се до тачке од које је и кренула.    

Измена плана детаљне регулације обухвата катастарске 
парцеле бр.:810 (део), 2312/2, 2312/1 (део), 340/2 (део), 340/1 
(део), 2296 (део), 817, 818 и 819 све КО Крушевац. 

Површина обухвата плана је 80 а 04 м2. 
Координате тачака које чине границу плана 

означене на графичком прилогу постојећег стања, а нису 
постојеће међне катастарске тачке: 

1 4826611,19  7526733,64        7   4826616,88  7526768,27  

2 4826621.49  7526742,07        8   4826573,00  7526820,77 

3 4826623,88  7526748,58        9   4826582,06  7526828,32 

4 4826616, 87  7526757,74      10  4826583,65  7726826,41 

5 4826633,45  7526770,32       11  4826592,83  7526831,36 

6 4826627,64  7526777,27       12  4826574,70  7526743,58 
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1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике  
          подручја 
 
Терен у обухвату Измена плана је на надморској 

висини од 157,70м на северу, 158,40м  у источном делу  
и на коти 159, 31 на западу. Најчешћи ветрови се јављају 
из правца југа, најинтезивнији из правца југоистока и 
северозапада. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Обухват плана представља грађевинско подручје. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Простор у обухвату плана налази се на атрактивној 

и доминантној локацији простора који се дефинише као 
строги центар града. Објекат познат као „Коцка“ налази 
се комплетно у обухвату измена овог плана. Овај објекат 
одмах по изградњи постао је, поред других углавном 
објеката из ранијих периода, реперни објекат за центар 
града и град Крушевац у целини. 

Једнако битан елемент овог простора јесте градски 
трг који је изграђен почетком 70-тих година и који је 
изграђен применом стручних знања и доступних 
материјалних ресурса, и то као целина која обухвата 
више саобраћајница и просторе испред више јавних, 
административних и комерцијалних објеката, па и сам 
споменик Косовским јунацима за који је направљен 
сквер и у партету, од камена формиран градски грб. 

Простор се користи као фреквентна пешачка 
комуникација, али и као централно чвориште саобраћаја 
за моторна возила и јавни градски саобраћај. Трг је 
место окупљања, али је често и циљ доласка до објеката 
који га омеђавају: Суд, Тужилаштво, хотел, 
комерцијалне делатности, а мало даље и 
административне државне и локалне институције. 
 

Постојећа намена површина у обухвату плана 
 

Намена простора Површина  

 
Објекат комерцијалних 
делатности 

10а 24м2 

Површине намењене 
становању 

2а 94м2 

Трг 57а 35м2 

Саобраћајнице 9а 51м2 

Укупно  80а 04м2 

 
 

1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 
инфраструктуре 
 

1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Изменама Плана детаљне 

регулације делом обухвата улицу Танаска Рајића (са 
северне стране), док је у контактној зони оивичен делом 
улице Бријанове (са источне стране), делом улице 

Балканске (са југоисточне стране) и делом улице 
Видовданске (са југозападне стране). 

Планом генералне регулације улице Балканска и 
Видовданска  су делови примарне саобраћајне мреже 
града Крушевца. Улице Бријанова и Танаска Рајића су 
блоковске саобраћајнице. У функционалном смислу све 
улице служе као приступне саобраћајнице.  

 
1.4.4.2. Комунална инфраструктура 
 
Хидротехничке инсталације 
 
Водовод 
 
У улицама које тангирају подручје Измене плана 

изграђена је градска водоводна мрежа и фекална 
канализација, и то: 

 Трг Косовских јунака АЦЦ Ø 250мм 
 Газиместанска АЦЦ Ø 100мм 
 Балканска АЦЦ Ø 175мм 
 Бријанова ТПЕ Ø 63мм,  ТПЕ Ø 110мм,  АЦЦ Ø 

150мм 
 Танаска Рајића ТПЕ Ø 90мм 
На ову постојећу водоводну мрежу су прикључени 

објекти у обухвату плана. 
 
Канализација отпадних вода 
 
У улицама које тангирају подручје Измене плана 

постоји изведена фекална канализациона мрежа која је у 
добром стању и у потпуности испуњава садашње 
потребе. Цевна мрежа је изведена од цеви минималног 
пречника Ø 200мм. На ову канализациону мрежу су 
прикључени сви објекти у оквиру граница плана. 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферска канализација изграђена је у улици 

Балканској, Газиместанској и Бријановој. Изведена 
атмосферска канализација је у функцији. 

 
Електроенергетика 
 
Потрошачи који се налазе на подручју у оквиру 

Измена плана напајају се из трафостанице ТС 110/35кV 
„Крушевац 2", а преко трафостанице ТС 35/10кV 
„Аутобуска станица", инсталисане снаге 2х8 MVA. 
Постојећи потрошачи, који се налазе унутар предметног 
плана, напајају се електричном енергијом и из 
ТС10/0,4kV Коцка. 

На подручју у обухвату ових Измена су кабловски 
водови 10кV, и то: водови: „ТС Коцка – ТС Европа“, „ТС 
Коцка – ТС Хотел“ и „ТС Коцка – ТС Партизански 
курири“. 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV. 

Постојећи подземни кабловски водови су геодетски 
снимљени и картирани, а подаци о њима се налазе у 
надлежном РГЗ-у.  
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Телекомуникације 
 
Фиксна телефонија се реализује преко комутационог 

центра ХОСТ Крушевац која није у обухвату Измена плана. 
Изведена ТК мрежа је подземна и постоји у контактним 
улицама Балканској и Газиместaнској.  

 
Топлотна енергија и гасификација 
 
У улици Бријановој која тангира подручје Измене 

плана и улици Танаска Рајића која је у обухвату Измена 
плана у коловозу и тротоарима налазе се инсталације 
топлификационог система на дубини од 0,5м до 1,2м, у 
ширини од  0,6м до 1м. 

 
1.4.4.3. Зеленило 
 
Подручје Измене плана обухвата део главног 

градског трга – Трг косовских јунака. Слободне и зелене 
површине су делимично уређене у оквиру партерног 
уређења трга.  

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења подручја плана, 

планирана детаљна намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена са билансом 
површина 

 
Планирани развој постојећег центра усмерен је на 

унапређење постојећих намена и уређење простора. 
Унапређење намена подразумева развој комерцијалних 
делатности и јавних функција као носиоца 
централитета. Планирањем нових садржаја повећава се 
атрактивност самог подручја и контактних зона. 

У обухвату Измена плана налази се објекат 
комерцијалних делатности познат под називом „Коцка“. 
Објекат је изграђен 70-их година прошлог века. Уз 
очување и заштиту карактеристика овог објеката које се 
могу сматрати у општем смислу вредним, указала се 
потреба за унапређењем овог објекта који се годинама 
адекватно не користи кроз реконструкцију. Унапређење 
и обезбеђивање квалитетног пословања и других 
садржаја централних функција у централној градској 
зони је у вези са постизањем архитектонског израза који 
може дати нове вредности, ако се посматра као један 
доминантан и репер у простору. 

Део главног градског трга (Трг Косовских јунака) 
који је делимично у обухвату Измена плана је део 
конкурса који је град Крушевац расписао за израду 
идејног урбанистичко архитектонског решења за 
„обнову предметног подручја“, како је наведено у 
конкурсној документацији „Конкурса за дизајн“ бр. 
37У/IV/2019.г. 

Коначним решењем и могућим променама у 
саобраћају моторних возила и пешачким кретањима овај 
део трга и објекти на њему се могу интегрисати са 
пешачким острвом око споменика Косовским јунацима 
и сам трг и физички може добити једну јединствену 
форму, која се до сада није могла постићи, с обзиром да 
је транзитни саобраћај доминантан на овом простору. 

Ипак, планско решење у обухвату ових Измена и 
допуна матичног плана детаљне регулације „Центар 2“ 
из 2016.г. уважава саобраћајну поставку коју је овај план 
поставио како би се измена уклопила у концепт решења 
важећег урбанистичког плана уз тачније одређивање 
регулационе линије постојећег објекта „Коцка“ који 
иако има употребну дозволу нема одређену грађевинску 
парцелу и одређивање регулационе линије тако да се 
омогући његово проширење ради добијања новог 
архитектонског израза. 

Изменама плана планирана је и изградња јавне 
подземне гарае, која може битно допринети решењу 
проблема паркирања у централној градкој зони. Планско 
решење опредељује адекватне улеазе/излазе којим се не 
нарушава јединство трга које се жели постићи и не 
онемогућава будуће уређење трга које се жели постићи. 

Подручје обухваћено Изменама плана чини део 
убанистичке потцелине Б.1 и део урбанистичког блока 
Б.2.б, што су називи преузети из матичног Плана 
детаљне регулације Центар 2. 

 
Јавна подземна гаража 
 
Планирана је изградња јавне подземне гараже, 

спратности П-3По.  
Постојећи трг је део зоне који је опредељен за 

израду конкурса, тако да будуће решење трга треба да 
буде усклађено са овим планираним садржајем. 

 
Комерцијалне делатности тип КД - 01 
 
Планирана је реконструкција и доградња постојећег 

објекта комерцијалних делатности. Планирани урбани-
стички параметри обезбеђују рационално коришћење 
простора који се може користити за понуду додатних 
ексклузивних садржаја у централној градској зони и 
дати нови архитектонски израз објекта. 

 
Биланс површина 
 

Планирана намена 
површина 

Површина 
(ха а м2) 

Заступљеност 
(%) 

Објекат 
комерцијалних 
делатности 

12а 33м2 15,4 

Подземна гаража и 
део градског трга 

58а 20м2 72,7 

Саобраћајница 9а 51м2 11,9 

Укупно 80а 04м2 100% 

 
2.2. Урбанистички услови за уређење и изградњу 

јавних површина, инфраструктуре и зеленила са 
пописом парцела  

 
2.2.1. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу јавних површина са пописом парцела 
 
Од површина јавне намене у подручју у обухвату 

плана заступљене су јавне површине: саобраћајнице и 
трг. Измена плана је максимално уважила геометрију 
пројектованих грађевинских парцела уз измене које су 
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биле нужне у делу улаза за моторна возила у подземну 
гаражу и границу по габариту комерцијалног објекта 
„Коцка“. 

Грађевинска парцела  са урб. бројем 7 - састоји се од 
делова к.п.бр.: 2312/1, 340/2, 340/1, 810, 2296, 2312/2 и 
2312/2 све КО Крушевац и целих к.п.бр.: 817, 818 и 819 
– све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела  са урб. бројем 16 - састоји се 
од делова к.п.бр.: 340/1 и 810 обе КО Крушевац. 

Грађевинска парцела  са урб. бројем 17 - састоји се 
од делова к.п.бр.: 2312/2 и 810. 

У случају неслагања бројева и обухвата 
катастарских парцела у графичком и текстуалном делу 
које су наведене за површине јавне намене у обухвату 
плана, важe бројеви и обухват парцела који је дат у 
графичком делу Плана. 

 
2.2.2. Урбанистички услови за уређење и изградњу 

мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре 
 
Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
Профили и други елементи саообраћајница нису 

мењани у односу на матични план. Овим изменама у 
делу улаза у подземну гаражу за моторна возила укидају 
се седам паркинг места како би се добио простор за 
пешачку комуникацију и створио простор за улаз у 
подземну гаражу. 

Саобраћајнице које су у контактној зони обухвата 
Измена плана са југозападне старане – улица 
Газиместанска, улица Бријанова -  са источне стране и са 
југоисточне стране – улица Балканска задржавају 
постојећи саобраћајни режим и представљају 
саобраћајнице са којих се приступа подручју у обухвату 
измена овог Плана. Улица Танаска Рајића се овим 
планом задржава и представља саобраћајницу на коју се 
излази из планиране подземне гараже и која је веза са 
улицом Балканском. Улаз у гаражу је планиран из улице 
Рајићеве преко које се остварује излаз на улицу Стевана 
Синђелића. 

Планирано је да наткривене рампе за улаз и излаз 
моторних возила у јавну гаражу буду већим делом ван 
основног габарита подземне гараже, а пешачки 
наткривени улаз/излаз у форми степеништа буде 
реализован на два места у граници основног габарита 
гараже, Зона за изградњу габарита подземне гараже и 
зоне за делове који излазе на ниво трга (приземља) дате 
су на адекватним графичким прилозима. 

 
Хидротехничке инсталације 

 

 Водовод 
 
Условима издатим од стране Јавног комуналног 

предузећа Водовод Крушевац потребно је извршити 
реконструкцију постојеће водоводне мреже која је 
изграђена од азбестно – цементних цеви у улицама које 
су у контакту са подручјем у обухвату Плана и то како 
је уцртана планирана водоводна мрежа на ситуационом 
плану: у улици Газиместанској водоводна мрежа ХДПЕ 
Ø280мм и у улици Балканској водоводна мрежа ДЛ 
Ø300, ХДПЕ Ø160 и ХДПЕ Ø110. При пројектовању 
осталих инсталација у свему се придржавати 

достављених услова који су саставни део 
документационе основе плана. 

Постојећи објекат комерцијалних делатности је 
прикључен на уличну водоводну мрежу.  

 
 Канализација отпадних вода 
 
Изведена канализација отпадних вода задовољава 

потребе садашњих и планираних објеката на подручју у 
обухвату Измена плана. 

Постојећи објекат је прикључен на уличну 
канализациону мрежу. 

Приликом израде пројекта за објекат подземне јавне 
гараже неопходно је сагледати нивелацију околне 
канализације и применом адекватне хидро – техничкие 
мера за рашавање питања прикључка. 

 Одводњавање 
Постојећа атмосферска канализација и зацевљени 

Кошијски поток могу да приме све атмосферске воде са 
подручја који је у обухвату Измена плана.  

 
Електроенергетика 
 
Изменама Плана детаљне регулације стамбено 

пословног комплекса ЦЕНТАР 2 у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/16) опредељен је потребан и 
усвојен број трафостаница који износи четири ТС, 
типске снаге 630kVA, распоређених у целинама 
дефинисаних Планом. Једна од трафостаница је у 
обухвату Измена плаха и то трафостаница у целини Б гр 
се планирају две трафостанице. Матичним планом 
опционо се оставља могућност да то буде једна 
трафостаница 2x630кVA или две снаге 1x630кVA. 
Планиране трафостанице покривају планирану 
потрошњу у блоковима А и Б. 

Овим Изменама плана мења се планирана локација 
трафостанице одређена претходним планом за неких 20-
ак метара - на локацију које је дата у графичким 
прилозима ових Измена плана. Промена је неопходна 
како би се омогућио пролаз пешака из улице Танаска 
Рајића поред улаза за моторна возила у подземну 
гаражу. Такође, овим изменама незнатно се мења 
планирана траса поземног кабловског вода којим се 
повезују трафостанице у којима се истовремено могу 
постављати и НН кабловски водови (по важећим 
прописима). Траса 10кV подземних водова до нове 
локације трафостанице дата су у адекватном графичком 
прилогу. 

Избором локације нево трафостанице обезбеђен је 
прилаз теретним возилима са хидрауличном дизалицом, 
како би била омогућена интервенција на трансфор-
матору. Пролаз је минималне ширине 2,8м без икакавих 
препрека на путу. Такође се оставља пролаз за 8 НН и 
два 10кV кабла. 

За потрошаче већих снага планирана је подземна 
мрежа – прикључак, а за потрошаче из категорије 
„широке потрошње“ (појединачни стамбени и пословни 
простор) планира се прикључак са надземне мреже. 

У оквиру подручја плана у зони планираној за 
изградњу подземне јавне гараже, а уз објекат „Коцка“ 
налази се постојећа подземна трафо станица. Овим 
планом предвиђено је да се приликом израде пројекта за 
изградњу гараже ова трафо станица уклопи или измести 
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у складу са условима надлежног предузећа за електро 
дистрибуцију. 

У свему се придржавати Претходних услова за 
потребе израде Измене плана детаљне регулације 
Центар 2 достављених од надлежног предизећа за 
електро дистрибуцију. 

 
Телекомуникације 
 
На подручју у обухвату Измена плана Техничким 

условима за израду Измена плана детаљне регулације 
планира се реорганизација ТК мреже – децентра-
лизацијом постојеће ПМ. Изградња нових mIPAN-ова и 
уградња  каблова са карактеристикама за пренос 
широкопојасних услуга се односи на проширење и 
реорганизацију постојећих бакарних ПМ и уградњу 
нових приступних уређаја, на изградњу оптичке ПМ за 
бизнис кориснике постављањем 2 ПЕ црева Ø40мм. Што 
се тиче бежичне преносне мреже позиције базних 
станица нису фиксне и биће дефинисане пројектом и у 
току изградње. 

Изградња нових оптичких каблова је планирана до 
планираних базних станица или приступних уређаја, 
који ће користити већ заузете коридоре (по условима 
Телекома Србија). 

Телекомуникациони коридор се планира уз све 
саобраћајнице које су у контакту са подручјем у 
обухвату плана, без обзира на ранг саобраћајнице, а у 
оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне 
инфраструктуре. ПВЦ цеви су од Ø110мм на местима 
укрштања траса са коловозом, као и испод бетонских и 
асфалтних површина.  

 
Топлотна енергија  
 
Претходним условима који су издати од стране 

Јавног комуналног предузећа Градска топлана не 
планира се замена постојећих инсталација градског 
топлификационог система у улицама Бријановој и 
Танаска Рајића, али је потенцијално потребно 
делимично измештање прикључног вреловода за 
стамбено пословни објекат у зони уласка у подземну 
гаражу за моторна возила. 

 
2.2.3. Услови за уређење зеленила 
 
Површине под зеленилом ће бити уређене на основу 

пројеката након спроведеног конкурсна за уређење 
партера централног градског трга којим је обухваћен и 
део трга у обухвату ових Измена плана.  

За простор Трга косовских јунака, како је наведено 
у матичном плану, планира се партерно зеленило и 
високо лишћарско дрвеће, уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања. 

Ниво уређења чине: изграђене поплочане пешачке 
површине, летње баште ресторана и кафеа на отвореном 
простору. 

Планирани садржаји су водене површине, простори 
за седење и игру деце и др, 

Примена Плана подразумева пројекат реконстру-
кције. 

 

2.3. Степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта по целинама или зонама који 
је потребан за издавање локацијских услова, односно 
грађевинске дозволе 

 
Комплетна комунална опремљеност грађевинског 

земљишта подразумева постојање водовода, 
канализације отпадних вода, решено одвођење 
атмосферских вода, трасу електроенергетских водова, 
трасу топловода у непосредном окружењу, као и 
постојање телекомуникационих кабловских веза и 
уличне расвете. 

Степен комуналне опремљености у границама 
обухвата плана је такав да омогућава издавање 
локацијских, односно грађевинских дозвола. 

 
2.4. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.4.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

 
Одељење за урбанизам и грађевинарство Градске 

управе града Крушевца је доставило Заводу за заштиту 
споменика културе у Краљеву захтев за прибављање 
услова и података за „Заштиту, уређење и изградњу 
објеката у фази израде планског документа“ бр. 350-
365/2017 од 10. 7. 2017.г., а након обављеног раног јавног 
увида Измене плана детаљне регулације Центар 2. 

Од стране Завода за заштиту споменика у Краљеву 
до предаје Нацрта Измена Плана деатаљне регулације 
центар у даљу процедуру, односно до новембра 2019.г. 
нису достављени тражени услови. 

 
2.4.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 

Подручје Плана се не налази унутар заштићеног 
природног добра за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, не налази се у просторном обухвату 
еколошких мрежа, не налази се на списку Инвентара 
објеката геонаслеђа Србије, нити у простору 
евидентираних природних добара. Сходно томе, 
Решењем 03 бр. 020-1724/2 од 21.8.2017.г. Завода за 
заштиту природе Србије издати су услови заштите 
природе који су саставни део Плана. 

Планирана детаљна намена усклађена је са 
наменама из плана вишег реда у делу централне градске 
зоне. С обзиром на значај централног градског подручја 
са аспекта заштите природе, одн. окружења подручја 
Планом је амбијент и аутентичност овог простора 
третиран као изузетно важан, уз постизање 
организованог активирања просторних потенцијала и 
усмеравања даљег просторног развоја у оквирима 
одрживости.  

Планом су утврђене могућности и ограничења за 
уређење простора, сагледани су капацитети простора 
како би се простор активирао из примењен приступ 
интегралног планирања. Како је покренута иницијатива 
за израду урбанистичко архитектонског конкурса за 
партерно уређење централног градског трга, будуће 
решење би требало да сагледа промене планиране овим 
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Изменама плана уз поштовање услова утврђених 
конкурсом.  

У циљу повећања површина под зеленилом, 
смањењу емисија са ефектом стаклене баште и 
доприноса борби против климатских промена, 
применити најсавременија сазнања и еколошке 
материјале у обликовању јавних простора. Осветљавање 
јавних површина у даљој разради подручја потребно је 
технички решити у складу са условима локације и 
потребама јавних површина. Извори светлости јавне 
расвете на зеленим површинама се усмеравају ка тлу, 
док се осветљењем објеката трба обезбедити могућност 
смањења интезитета светлости ван радног времена 
објеката, односно током друге половине ноћи. 

Процентуална заступљеност слободних зелених 
површина, просторни распоред зелених површина, 
начин озелењавања, примењене врсте при озелењавању 
будућих зелених површина ће се дефинисати 
конкурсним решењем. У озелењавању је потребно 
применити неинвазивне врсте које су отпорне на градске 
услове, а могу да задовоље естетске вредности.  

Приликом будуће изградње објеката и осталих 
радова у оквиру обухвата Измене плана потребно је: 

 у оквиру зоне радова назначити локације које се 
користе за паркирање радне механизације, обезбедити 
потребан манипулативни простор и остало дефинисано 
условима за заштиту природе, 

 утврдити простор за привремено депоновање 
материјала који је неопходан за будуће грађевинске 
радове, 

 уколико се због изградње деградирају зелене 
површине, исте се морају санирати и уредити под 
условима и уз сагласност надлежне службе, 

 уколико се у току радова у земљишту наиђе на 
природно добро геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла извођач радова је 
дужан да у року од 8 дана обавести Министарство 
надлежно за заштиту животне средине и да предузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица.  

 
2.4.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На подручју плана остварен је позитиван ниво 

заштите животне средине, обзиром да нису планирани 
извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. 

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

 
Ваздух 
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва.  

Планом је предвиђено стварање услова за 
реализацију планираних намена, инфраструктурно и 
комунално опремање и уређење подручја, што 
подразумева временски ограничене утицаје на квалитет 
ваздуха у фази припремних и осталих радова на 
реализацији планираних пројеката. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у 
ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13) и 
одговарајућим Уредбама које регулишу ову област. 

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 

Плана:  
 
 подстицање коришћења еколошки прихва-

тљивијих енергената, обновљивих извора енергије и 
увођење енергетске ефикасности; 

 развој система централизованог снабдевања 
енергијом и ширење гасификационог система; 

 обострано/једнострано озелењавање саобраћај-
ница свих рангова и категорија и озелењавање свих 
површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, 
платоа); 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција, у складу са важећим 
Законом и подзаконским актима; 

 
Заштита земљишта од загађивања 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом 

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

 
Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације планских 
решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере компензације на подручју Плана 
подразумевају пејзажно уређење појединачних парцела. 

 
Заштита од буке и вибрација 
 
Опште мере заштите становништва од буке у 

животној средини, обухватају одређивање акустичних 
зона Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/12), у складу са наменом 
простора. Подручје плана припада осталим зонама, што 
представља зоне са мерама за отклањање извора буке и 
мерама заштите од буке. 

Заштита од буке на подручју Измена плана мора 
бити интегрални део акустичног зонирања подручја 
града Крушевца и спроводиће се у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” 
бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, 
граничним вредностима, методама за оцењивања 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке 
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у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10), 
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној 
средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10), Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 
мерењу буке („Сл. гласник РС”, број 72/10), Одлуком о 
мерама за заштиту од буке („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/12). 

 
Еколошка валоризација Простора 
 
У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ подручје 

у обувату Плана припада еколошкој подцелини 
„Центар“ која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону.  

 
2.4.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторни распоред објеката је такав да су 

формиране неопходне удаљености између објеката које 
служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 капацитет градске водоводне мреже обезбеђује 
довољне количине воде за гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Спратност објеката омогућава брзу и ефикасну 
евакуацију запосленох радника и материјалних добара 
из објеката док слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију запосленох радника 
и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Уз инвестиционо-техничку документацију, за одре-

ђенe врстe објеката у складу са Законом о заштити од 
пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) 
урадити главни пројекат заштите од пожара. 

Организације које се баве пројектовањем, у обавези 
су да при пројектовању објеката разраде и мере заштите 
од пожара и то: 

 у индустијским и пословним објектима морају 
се применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба запаљивх материја, уља за ложење 
или гасних котларница морају се обавезно применити 
технички прописи за ову врсту горива; 

 сви индустријски и пословни објекти морају 
бити обезбеђени одговарајућим средствима за гашење 
пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима 
и другим средствима, као и уређајима за дојаву и гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти морају бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о заштити 
од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), 
Закону о запаљивим течностима и запаљивим гасовима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 54/15), Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту угоститељских објеката од 
пожара („Сл. гласник РС“, бр. 61/15), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту високих објеката од 
пожара („Сл. гласник РС“ бр. 80/15), Правилнику о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска од 16 бара („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/15), Правилника о условима и 
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 
(„Сл. гласник РС“, бр. 58/12, 74/15 и 82/15), Правилнику 
о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бара 
(„Сл. гласник РС“ бр. 37/13, 87/15), Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Сл.лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 и 28/95), 
Правилнику о техничким нормативима за хидрантску 
мрежу за гашење пожара („Сл.гласник РС“, бр. 3/18), 
Правилника о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“ бр. 
11/96). Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“ 
бр. 87/93) Правилника о техничким нормативима за 
системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару 
(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 45/83), Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту складишта од пожара и 
експлозија („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/87), Правилнику о 
техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви до 4 
бара („Сл. лист СРЈ“ бр. 20/92), Правилнику о техничким 
захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда 
(„Сл. гласник РС“ бр. 59/16), Правилнику о техничким 
нормативима за пројектовање и извођење завршних 
радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“ бр. 21/90), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења у уређаја од пожара ( „Сл. 
лист СФРЈ“ бр. 74/90), Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начину контроле техничке 
документације према класи и намени објекта („Сл. 
гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17), 
Правилника о техничким нормативима за израду  
техничке документације којом морају бити снабдевени 
системи, опрема и уређаји за откривање пожара и 
алармирање („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/95), Правилника о 
техничким захтевима безбедности за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. 
гласник РС“, бр. 31/05), Правилника о обавезном 
атестирању елемената типских грађевинских констру-
кција на отпорност према пожару и о условима које 
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морају испуњавати организације удружеог рада 
овлашћене за атестирање тих производа („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 24/90), Правилнику о техничким нормативима 
за заштиту од статичког електрицитета („Сл. лист СФРЈ“ 
бр. 62/73), Правилника о техничким нормативима за 
погон и одржавање електроенергетских постројења и 
водова („Сл.лист СРЈ“, бр. 41/93), Правилника о 
техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон 
и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
10/90, 52/90), Стандарди СРПС ТП 21, СРПС ТП 19 и 
осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр. 217-214/17 од 14.7.2017. г.  

 
2.4.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради интегралног информационог система о 
прородним непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.  

 
2.4.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. У односу на 
максимални очекивани интензитет земљотреса, заштита 
подразумева обавезну примену техничких прописа за 
изградњу на сеизмичким подручјима при при 
пројектовању и грађењу. 

 
2.4.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у  дугорочно 
постављену концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.4.8. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање, изградњу и доградњу 
нових објеката, као и на реконструкцију и адаптацију 
постојећих објеката када је то могуће у техничком 
смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: елементи 
приступачности за савладавање висинских разлика, 
елементи приступачности кретања и боравка у простору 
– стамбене и стамбено–пословне зграде и објекти за 

јавно коришћење, као и  елементи приступачности 
јавног саобраћаја. 

При пројектовању објеката и приступних површина 
објектима јавних функција и вишепо-родичног 
становања обезбедити услове за несметано кретање 
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица у 
складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката којим се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, бр. 22/15) и и уз поштовање одредби 
Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 33/06).  

 

2.5. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са: Правилником о енергетској 
ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11), 
Правилником о условима, садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. 
гласник РС“, бр.69/12, 44/18 – др. закон) и другим 
прописима из ове области. 

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга, 

 рационално коришћење необновљивих 
природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

 побољшање енергетске ефикасности применом 
мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу, 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за ра-ционалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформ`фектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности: 
 извођење грађевинских радова на објектима у 

границама Плана, у циљу повећања енергетске ефи-
касности - боља изолација, замена прозора, ефикасније 
грејање и хлађење, 
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 побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу, 

 побољшање енергетске ефикасности водовода и 
канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја, 

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила.   

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које се обавезна израда 

урбанистичког пројекта и урбанистичко 
архитектонског конкурса 

 
Овим Изменама плана нису предвиђене локације за 

које обавезна израда урбанистичких пројеката. 
Истовремено, оставља се могућност израде урбани-
стичких пројеката уколико се при даљој разради 
планског подручја утврди нужност за промену 
регулационих линија или међусобних корелација 
објеката, а све условљено техничким или конструкти-
вним разлозима или положајем инфраструктуре. 

Овај урбанистички план урађен је на адекватној 
геодетској подлози, али обзиром на значај подручја, 
карактер објеката, бројност инфраструктуре и промене 
које могу настати применом нових података о базичној 
геодетској мрежи могуће је да у припреми докумената за 
спровођење плана буду утврђна извесна неслагања, па из 
тих околности могуће је урбанистичким пројектом 
извршити ова усклађивања. 

Изменом Плана детаљне регулације одређена је 
локација за коју је обавезна израда урбанистичко 
архитектонског конкурса, а у складу са одлуком Градске 
управе града Крушевца, и то за градски трг који је у 
обухвату овог плана и који представља део укупног 
обухвата опредељеног за израду урбанистичко 
архитектонског конкурса за партерно уређење (дизајн) 
центра Крушевца. 

 
3.2. Локације за које је обавезна израда пројекта 

парцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парцелације 

за: 
 објекат комерцијалних делатности у складу са 

правилима парцелације дефинисане овим Изменама 
плана 

 површине јавне намене у обухвату Измена 
плана 

 
3.3. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 

3.3.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће стање, постојећи 
терен или тип изградње. 

3.3.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље до које је дозвољено грађење основног 
габарита објекта. 

Грађевинске линије у границама парцеле морају 
бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на парцели, 
 не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
Грађевинска линија подземних етажа или објеката 

може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван надземног габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у функционисању 
објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже.  

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне 
гараже, подземни пешачки пролази и сл.), подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

 
3.3.3. Општи услови изградње 
 
Планом је дефинисана могућност изградње објеката 

следећих намена: 
 Комерцијалне делатности, тип КД-01 
 Подземна гаража 
Зеленило, пејзажно уређење, споменици, фонтане, 

мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на 
свим површинама. 

 
Урбанистички показатељи, дефиниције 
 
 Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 

јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

 Индекс заузетости (Из) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%). 
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 Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама, у посебним правилима 
грађења. 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до 

коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до 
коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. Дубину, начин фундирања и 
максималну надградњу објекта обавезно ускладити са 
карактером тла и доказаном носивошћу постојећих 
конструктивних елемената. 

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: кота приземља објекта 
који се реконструише и дограђује овим планом не може 
бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута; 

 
Доградња лифтова и степеништа 
 
Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је под следећим условима: 
 да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
 да не угрожава функцију и статичку стабилност 

постојећег и суседног објекта. 
 да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
Евентуална доградња фасадних вертикалних лифтова 

на комерцијалном објекту „Коцка“ могућа је до последње 
етаже (повученог спрата) и ван грађевинске линије основног 
габарита ове етаже (етаже повученог спрата). 

 
На комерцијалном објекту „Коцка“ могуће је током 

пројектовања утврдити неопходност изградње 
противпожарних спољних стеништа, која се могу 
поставити ван утврђених грађевинских линија. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 1 контејнер 
на 500м2 корисне површине пословног простора.  

Постављање контејнера за смеће у централној зони 
града не може бити видљиво – надземно, већ контејнери 
морају бити унутар објекта или ако су ван габарита да се 
изведу као подземни. 

Услови за прикључење објекта на мрежу комуналне 
инфраструктуре 

 
Према условима датих Планом и условима надле-

жних институција. 
 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити Елаборат 
о геотехничким условима изградње. 

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње за појединачне намене 
 
Урбанистички услови представљају посебна прави-

ла грађења за планиране намене површина.  
 
3.4.1. Јавна подземна гаража 
 
Дозвољена намена 
 
Подземна јавна гаража се гради као посебан објекат 

на грађевинској парцели која је планом опредељена као 
површина јавне намене. 

 
Спратност 
 
П-3По 
 
Планирана је у потпуности као укопана, кров 

основног габарита гараже не може бити изнад нивоа 
терена и треба да омогући носивост уобичајену за 
отворене јавне градске просторе. У делу наткривених 
рампи и наткривених пешачких улаза/излаза објекат 
јавне подземне гараже може имати елементе који су 
изграђени до нивоа приземља, али које је нужно потпуно 
уклопити у овај јавни градски трг. 

Дозвољена је изградња три подземне етаже, под 
условом да не постоје сметње геотехничке или хидро-
техничке природе. 

 
Грађевинске линије и међусобна повезаност 

објеката 
 
Планом је опредељена површина у оквиру које је 

могућа изградња подземне гараже. 
 
Тачна подземна грађевинска линија одредиће се 

накнадно на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и утврђеног стања суседних 
објеката. 

Приликом разраде пројеката могуће је извршити 
спајање јавне подземне гараже са комерцијалним 
објектом „Коцка“ у било ком делу који то технички 
омогућава и уколико се за тим укаже потреба. 

 
Позиција улаз/излаз 
 
Колски улаз у гаражу је постављен на 

северозападној страни, из улице која је планирана као 
саобраћајница у оквиру паркинг простора опредељеног 
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матичним ПДР-ом Центар 2. Ова улица даље остварује 
саобраћјну везу са улицом Стевана Синђелића. 

Колски излаз из гараже је постављен на 
североисточној страни, на улицу Танаска Рајића која 
остварује саобраћајну везу са улицом Бријановом. 

Планирана су и два наткривена пешачка 
улаза/излаза из подзамних етаже на ниво градског трга. 

Позиција улаза и излаза за моторна возила и 
позиција пешачких улаза/излаза могућа је у оквиру зона 
за изградњу. 

 
Паркинг места 
 
Паркинг места у оквиру гараже, као и све 

комуникације димензионисати у складу са прописима 
који регулишу ову област, као и друге саобраћајне и 
техничке карактеристике овог објекта. 

Потребно је обезбедити одговарајући број паркинг 
места -  мин. 5% од укупног броја, одговарајућих 
димензија - минималне ширине 3,5м и на одговарајућој 
локацији унутар гараже -што ближе улазу/излазу за 
возила особа са инвалидитетом, у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката којим се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник 
РС“, бр. 22/15) и уз поштовање одредби Закона о 
спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 
„Сл. гласник РС“, бр.33/06. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене, осим за немене које су у 
функцији гараже или одржавања и неге моторних 
возила. 

 
Кров гараже 
 
Раван кров подземне гараже је део централног 

градског трга и  планира се као површина изнад које ће 
се уредити зеленилом, поплочаним површинама и 
урбаним мобилијаром. 

 
3.4.2. Комерцијалне делатности – тип КД-01 

(објекат „Коцка“) 
 
Дозвољена намена 
 
Тип КД-01 подразумева комерцијалне делатности 

које се организују на нивоу блока или дела блока 
(трговачко-пословни центри са различитим комерци-
јалним делатностима: трговина, угоститељство, 
туризам, услуге и занатство, пословање и финансије, 
бирои, агенције, хотелијерство и сл.).  

Забрањена је делатност која буком, вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим 
штетним дејствима или визуелно могла да угрози 
основну намену простора. 

 
У оквиру овог објекта може бити заступљено 

становање апартманског или резиденцијалног типа у 
склопу основне намене објекта у односу комерцијалне 
делатности према становању 90% : 10%. 

 

Тип обеката 
 
Објекат је постављен на грађевинској парцели као 

слободностојећи иако је парцела одређена његовим 
габаритом. 

 
Спратност објекта 
 
Укупна спратност објекта је: По+П+М (мезанин)+6+Пс 

(повучени спрат). 
Поједини делови објекта имају следеће спратности: 

П+М+1, 0+0+1, По+П+М+1 и По+П+М+6+Пс 
На објекту је карактеристична етажа позната као 

„мезанин“ која представља међуспрат између приземља 
и првог спрата, различите корисне висине у односу на 
ове етаже. 

Могућа је изградња повученог спрата изнад 6-ог 
спрата у централном, највишем делу објекта, и то тако 
да се основна фасада повлачи за мин. 2,5 метара од 
линије фасадних равни претходних етажа, осим 
планираних фасадних лифтова који се постављају 
испред ове грађевинске линије. 

Део између етаже повученог спрата и основног 
габарита објекта може се користити као равна проходна 
тераса. Она може бити формирана као зелена тераса, 
ради добијања посебне естетске вредности, чиме се 
уједно повећава и енергетсака ефикасност. Није 
дозвољено покривање ове терасе чврстим и временски 
трајним покривачима учвршћеним на непокретним 
носачима. 

 
Максимални ИЗ на нивоу парцеле (%) 
 
Максимална изграђеност парцеле може бити 100 % 

у односу на укупну површину грађевинске парцеле, 
обзиром да се ради о тзв. Отвореном блоку. 

 
Величина парцеле 
 
Величина и облик парцеле су утврђене Планом и 

износи Ппр.= 12а 33м2. 
Парцела објекта формирана је у односу на 

регулационе линије постављенe према тргу као јавној 
површини на коме се објекат налази. Тачна површина 
парцеле биће утврђена након спровођења пројекта 
парцелације у надлежној Служби за катастар 
непокретности. 

 
Грађевинска линија 
 
Грађевинске линије су утврђене планом и дате у 

графичком прилогу бр.3 Регулсцопни план. 
 
Грађевински елементи објекта 
 
Испади на етажама изнад приземља већ постоје и 

као такви су овим планом и одређени. Приликом 
реконструкције могуће је да грађевински елементи 
прелазе грађевинску линију, али само уколико то 
захтевају конструктивни елемети и фасадна облога. 

На објекту није дозвољено постављање конзолних 
рекламних табли. Све рекламне табле морају бити 
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уклопљене са архитектуром објекта и целом површином 
закачене на фасадне равни. 

Могућа је изградња надстрешнице у везном делу 
између зграде Суда и Тужилаштва и комерцијалног 
објекта „Коцка“, на висини од минимално 3,5м (чиста 
висина). 

 
Паркирање 
 
Простор око објекта је централни градски трг и није 

предвиђен за одвијање саобраћаја моторних возила и 
организовање паркирања, осим у изузетним 
случајевима. 

 
Како је у непосредној близина планирана изградња 

јавне подземне гараже и на другој локацији планирана 
изградња јавне спратне гараже  корисници простора 
користиће ове објекте за паркирање возила. 

 
Архитектонско обликовање објекта 
 
Објекат у коначном не треба својом формом, 

изгледом, габаритом или наменом да угрози, умањи или 
прикрије вредности Трга Косовских јунака и објеката на 
њему. 

Применити начела унапређења енергетске 
ефикасности и одрживе градње, применом техничких 
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, 
изградње и употребе објеката, у складу са наменом 
објекта и карактером локације.  

Кров извести и као раван кров покривен 
одговарајућим кровним покривачем. Линија кровне 
равни може бити препуштен до грађевинске линије 
трећег до шестог спрата. 

У другом делу објекта (део са максималном 
спратношћу По+П+3), врсту и облик крова прилагодити 
намени објекта и обликовним карактеристикама 
окружења. 

 
Уређење зелених и слободних површина 
 
Грађевинска парцела нема површину која би се 

уређивала као зелена површина.  
Нивелационо решење Трга при будућим 

реконструкцијама пројектовати и извести тако да се 
омогући несметан приступ улазима у објекат. 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња на подручју Плана  
 
Изградња објеката и извођење грађевинских и 

других радова у обухвату Измена плана, мора бити у 
складу са правилима грађења и уређења прописаних 
овим Планом. 

 
4.2. Израда урбанистичких пројеката и 

урбанистичко архитектонског конкурса 
 
Планом су дате одреднице за израду урбанистичких 

пројеката у тачки 3.1. Локације за које се обавезна 

израда урбанистичког пројекта и урбанистичко 
архитектонског конкурса. 

Урбанистички пројекат се израђује у складу са 
законом и на захтев инвеститора за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде 
локације. 

Урбанистички пројекат се може израдити и за 
изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања 
јавног интереса, без измене планског документа. 

Део главног градског трга (Трг косовских јунака) 
који је у обухвату Измена плана је део Конкурса који је 
град Крушевац расписао за израду идејног урбанистичко 
архитектонског решења за „обнову предметног 
подручја“, како је наведено у конкурсној документацији 
Конкурса за дизајн бр. 37У/IV/2019.г. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 

у складу са законом ради формирања грађевинских 
парцела у складу са урбанистичким условима за 
парцелацију. 

 
Овај урбанистички план урађен је на адекватној 

геодетској подлози, али обзиром на промене које могу 
настати применом нових података о базичној геодетској 
мрежи обавезно је поново снимање комерцијалног 
објекта „Коцка“, након чега ће се тачно одредити 
нумеричке аналитичке геодетске тачке за формирање 
парцеле овог објекта, па тако добијене тачке које могу 
бити различите од тачака опредељеним планом, усвајају 
као коначне. 

 
4.4. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози у 

размери 1:500: 
1. Постојећа намена површина  

2. План намене површина  

3. Регулациони план 

4. План површина јавне намене  

5. Грађевинске парцеле јавне намене са аналитичко-

геодетским елементима за обележавање 

6. Синхрон план инфраструктуре  
 
4.5. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

 
4.6. Прелазне и завршне одредбе 
 
Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи део 

Плана детаљне регулације Центар 2 у Крушевцу („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 8/16) и то у обухвату ових 
измена. 
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4.7.  Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-962/19           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
___________________ 

 
 
 
922 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и члана 

46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

                   
   О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ К1“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Индустријске зоне К1“ у Крушевцу  (у даљем тексту 
План). 

Члан 2. 
 

Простор у обухвату Плана припада „северној 
индустријској зони“ у оквиру ПГР-а „СЕВЕР“, у делу 
урбанистичке целине 6.2., потцелинa 6.2.10.  

Граница Плана са запада је део индустријског 
колосека, паралелно са улицом Јасички пут, са југа 
планирана сабирна саобраћајница кроз индустријску 
зону, са истока заштитно зеленило и пољопривредне 
површине, а са севера граница је коридор планиране 
сервисне саобраћајнице - ''северна обилазница и 
планирани инфраструктурни коридор аутопута Е – 761 у 
делу деонице Појате - Крушевац.      

План обухвата површину од око 46,0ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

    
Члан 3. 

 
ПГР-ом „СЕВЕР“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један и предметни план. 
Правила уређења и правила грађења дефинисана овим 
планом су уједно и смернице за израду планова детаљне 
регулације. Предметни план, обухвата део индустријске 

зоне, у оквиру урбанистичке потцелине 6.2.10. 
Планирана претежна намена: привредне делатности, као 
и допунске намене у оквиру комерцијалних и 
комуналних делатности и спорта и рекреације и пратеће 
намене из области јавних служби и делатности управе и 
администрације. Планом се стварају услови за 
унапређење и „развој привредних делатности, уређење 
неизграђених, као и формирање нових привредних зона 
и њихово ефикасније привођење намени.“  

План представља плански основ за активирање 
неизграђених површина, у циљу употпуњавања 
садржаја индустријске зоне, као и усаглашавање са 
планским решењима и дефинисаним наменама у оквиру 
инфраструктурног коридора аутопута на основу 
ППППН за део деонице Појате–Крушевац.   

Подлога за израду плана је катастарско-опографски 
план, оверен од стране лиценциране геодетске 
организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на уређење површина, које су неуређене и неизграђене и 
опремање предметне локације у складу са планираним 
наменама. Простор у обухвату плана није изграђен, што 
подразумева пре свега уређење и опремање потребном 
инфраструктуром и плански развој у складу са 
планираном наменом. Планирана претежна намена је 
дефинисана планом вишег реда за развој привредних 
делатности уз усаглашавање са планским решењима 
Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница 
Појате – Прељина.    

Концепција уређења простора остварује се 
уређењем и резервисањем простора за потребе изградње 
аутопута са неопходним садржајима (грдаилишни камп 
за извођење радова на ауто путу); опремањем 
неизграђеног грађевинског земљишта потребном 
инфраструктуром, уређењем заштитних и зелених 
површина и увођењем других компатибилних намена.   

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду површина 
у складу са смерницама из плана вишег реда, односно 
ширег простора, чиме се стварају услови за опремање 
основном комуналном инфраструктуром и даљи развој 
и унапређење дела северне индустријске зоне.   

      
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за активирање неизграђеног дела 
индустријсе зоне, дефинисањем детаљне намене 
површина и усаглашавање са планским решењима 
дефинисаним у оквиру коридора посебне намене, а у 
складу са значајем предметне локације.   

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој привредних 
делатности у делу индустријске зоне, уређење и 
опремање неизграђеног грађевинског земљишта,  

 усклађивање са дефинисаним наменама у 
оквиру инфраструктурног коридора планираног 
аутопута Е-761, одређивање детаљне намене површина 
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и објеката, унапређење и активирање ове зоне као 
значајне локације, 

 развој саобраћајне и основне комуналне 
инфраструктуре и рационално коришћење земљишта, 

заштита простора на свим нивоима и усаглашавање 
са планским решењима ширег простора. 

                 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања представљају 

смернице из плана вишег реда, ПГР СЕВЕР, који 
представља плански основ за израду предметног плана, 
као и усаглашавање са дефинисаним наменама у оквиру 
коридора планираног аутопута Е-761.   

Планом се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и планских решења из плана вишег 
реда. Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: привредне делатности типа ПД-01 и 
допунске комерцијалне делатности типа КД-01, спорт и 
рекреација типа СР-02 и СР-03, комуналне делатности – 
рециклажно двориште и увођење компатибилних 
намена које проистичу из планских решења ППППН 
инфраструктурног коридора ауто пута Е-761, деоница 
Појате – Прељина. Планирани развој предметног 
подручја усмерен је на уређење површина, које су 
неуређене и неизграђене, што подразумева даљи развој 
привредних делатности, уз увођење других 
компатибилних намена, функционално примерене 
предметној зони.  

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 12 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
   

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца , одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам 
и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 2.852.000,00 дин. (без ПДВ-а) са израдом 
КТП-а. 

Члан 9. 
 

Градска управа, односно орган надлежан за послове 
просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

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

 
 Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у анало-

гном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-959/19           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
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923 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и члана 

46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „ДОЊИ ПАРУНОВАЦ 1“  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Доњи Паруновац 1“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 

Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 
целини 8.3. у оквиру Плана генералне регулације „Исток 5“. 

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 8.3.4. 
односно граница предметног плана поклапа се са 
границом наведене подцелине. 

Границу плана са севера чине границе кат. парцела 
бр.: 782/3, 781/2, 784, 787, 3133 (пут);, са истока граница 
кат.парцела бр.776/3, 776/2, 776/1, 775/1, 774, 773, 755, 
753/2, 753/1, 758/3, 758/2, 748;, са југа граница плана иде 
границом кат.парцела бр. 736, 735, 734/2, 734/1, 733, 
910/4, 910/3, 908, 922, 921, 923, 903 и 904, а западну 
границу плана чини Ул. Симе Пандуровића. 

Површина обухвата плана је око 5,8ха. 
Граница обухвата Плана, која је описана и 

приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном. Коначна граница предметног Плана 
дефинисаће се у фази припреме Нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом„ИСТОК 5“ у Крушевцу одређене су зоне 

за даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је и предметни План за 
подцелину 8.3.4 (ПДР „Доњи Паруновац 1) 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
ПГР-ом „Исток 5“ су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Предметни план, као део 
целине 8.3. обухвата урбанистичку потцелину 8.3.4.  

„Овај простор  обухвата подцелину 8.3.4. површине 
приближно од око 5.77ха. Ограничен је  делом границе 
урбанистичке подцелине 8.3.2. (на западу и југу), 
границом пољопривредног земљшита (на истоку) и 
комплексом постојећег гробља (на северу).“  

 
Планиране су следеће претежне, компатибилне и 

пратеће намене: 
 Претежна намена- Породично становање типа 

ПС-01 и периурбано становање типа ПС-03 
 Компатибилне (допунске) намене - Комерци-

јалне делатности  типа КД-02 

 Пратећа намена - Привредне делатности типа 
ПД-03 и комуналне делатности (резервоари за воду) 

Планом се „стварају услови за унапређење 
становања и развој комерцијалних, привредних 
делатности  и услуга“. Такође стварају се и услови за 
заштиту простора и рационално коришћење уз 
поштовање принципа развоја и унапређења постојећег 
грађевинског фонда.  

 
Подлога за израду Плана је катастарско - 

топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на унапређење постојећих намена, успостављања 
адекватне саобраћајне матрице и регулације, као и 
уређење простора који је неизграђен. Развој становања 
се остварује кроз повећање комфора, односно површине 
стамбеног простора по становнику, путем изградње, 
реконструкције и унапређењем постојећег грађевинског 
фонда.  

Основни принцип планирања, уређења и заштита 
подручја плана, подразумева детаљну разраду површина 
у складу са смерницама из плана вишег реда и 
дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа омогућава се 
рационално коришћења постојећег грађевинског 
земљишта, нарочито кроз флексибилност планираних 
наменау смислу  увођења других компатибилних намена 
из области:  комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге) привредних делатности које могу да 
се обављају у оквиру породичне стамбене изградње 
(мале прозводне јединице, занатске и породочне 
радионице)  које су еколошки и функционално 
примерене предметној зони.  

То подразумева и разраду регулационих и техничких 
решења система саобраћаја и комуналне инфраструктуре. 

       
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова за 

изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене и слободне за 
њихову реализацију, као и унапређење постојећег 
грађевинског фонда. 

Задржаће се основна урбанистичка матрица 
примарне и секундарне саобраћајне мреже. То се односи 
на  улице са већ утврђеним трасама  уз сагледавање 
оптималних решења за планирање нових регулационих 
решења и увођење недостајуће комуналне инфра-
структуре и уређених зелених површина. 

Циљ израде овог Плана је да се омогући даљи 
континуирани развој овог дела насеља Паруновца. 

У складу са обавезама и потребним мерама 
спровођења  и поштовања важећих закона и у складу са 
очекиваним променама на подручју обухваћеном 
Планом, постављени су следећи циљеви: 

Унапређење изградње у посматраном подручју кроз 
бољу организацију саобраћајне и урбане матрице  
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Унапређење развоја простора по принципима 
одрживог развоја кроз планирање намена уз увођење 
компатибилних намена, примену оптималних 
урбанистичких параметара и заштиту животне средине  

Стварање услова за реализацију површина јавне 
намеме, пре свега саобраћајних површина а самим тим и 
стварање услова за решавања правно-имовинских односа   

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 5, који представља плански 
основ за израду Плана детаљне регулације. Планом се 
дефинише детаљна намена површина на основу 
смерница и планских решења из плана вишег реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 Флексибилност у одређивању детаљне, 
компатибилне и пратеће намене простора, локација и 
објеката, као и одређивање правила за примену Плана 
путем дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, услова за уређење и изградњу,  

 Одређивање локација за израду урбанистичко-
техничке документације  

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објекта како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење грађе-
винског земљишта.  

 Парцелација и препарцелација површина јавне 
намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта планираног за 
остале намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора кроз 
организацију зелних површина   

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница планских 
докумената вишег реда. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 9 месеци, рачунајући од дана 

доношења Одлуке о изради.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 8. 
  

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам 
и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 986.000,00 дин. (без ПДВ-а) са израдом 
КТП-а. 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

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

 
Излагање Плана детаљне регулације на јавни увид 

биће извршено у просторијама Градске управе града 
Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-960/19           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
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924 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и члана 

46. и 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19–др.закон), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРГ ФОНТАНА“  

У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 1785/1 И К.П.БР. 

1777 ОБЕ КО КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Трг Фонтана“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр.1785/1 и к.п.бр. 1777 КО Крушевац (у даљем 
тексту Измене и допуне плана). 

 
Члан 2. 

 
Непосредни предмет Измена и допуна плана је 

промена регулационе линије између наведених 
катастарских парцела како би се остварила минимална 
планом задата површина за изградњу објекта (550м2) 
или већа, а са наменом која је опредељена матичним 
Планом детаљне регулације Трг Фонтана у оквиру 
урбанистичке целине Б1 и евентуално другим 
променама које из ње проистичу (корекција грађевинске 
линије, тачака за пренос и др.). 

Ове Измене и допуне плана се односе на све делове 
текстуалног дела и све делове графичких прилога Плана 
детаљне регулације Трг Фонтана чија је измена 
условљена и подразумева се овом променом и 
евентуално другим променама које из ње проистичу. 

Граница измена и допуна обухвата кат.пар.бр. 1785 
и кат.пар.бр. 1777 (део) обе КО Крушевац што чини 
површину од око 8ари 72м2.  

Граница  подручја, приказана у графичком прилогу 
може се сматрати коначном, а од ње су могућа мања 
одступања.  

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана обухватају део централне 

градске зоне коју у обухвату плана  карактерише 
планирана намена вишепородичног становања 
одређеног типа како је дато планом вишег реда. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи се односе на рационализовање 

коришћења земљишта. 
 

Члан 5. 
 

Основни циљ је стварање услова за уређење и 
изградњу простора у обухвату измена и допуна Плана. 

Очекивани резултат је привођење намени у складу 
са урбанистичким планом, потенцијалима и могућно-
стима простора и стварање услова за развој планираних 
намена. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског основа, 

постављених принципа и циљева и планиране намене. 
 

Члан 7. 
 
Рок за израду Изменa и допунa плана је 180 дана, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради плана.    
 

Члан 8. 
 

Средства за израду Измене и допуне плана  
обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана. 

Стручни послови израде Измене и допуне плана 
поверавају се привредном друштву Центар за урбани 
развој и архитектуру Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измене и допуне плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном 
листу. 

Излагање нацрта Измене и допуне плана на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
 Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене и допуне планa нe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Измене и 

допуне плана у аналогном облику и 1 примерак 
Измене и допуне плана у дигиталном облику. 

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-961/19           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
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925 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и члана 

46. и 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник 
РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19–др. закон), чл. 
32. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гласник РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 „БИВОЉЕ 3“ У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 

4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 СВЕ КО КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „БИВОЉЕ 3“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 све КО Крушевац   
(у даљем тексту Измене и допуне плана). 

 
Члан 2. 

 
Непосредни предмет Измена и допуна плана је 

промена регулационе линије између катастарских 
парцела бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и катастаркске 
парцеле бр. 5954 (све КО Крушевац) како би се 
омогућило рационално коришћење и реконструкција 
постојећег објекта и земљишта у целини, а са наменом 
која је опредељена матичним Планом детаљне 
регулације Бивоље 3 у оквиру урбанистичке подцелине 
3.2.2.Б. и евентуалним другим променама које из ње 
проистичу (корекције тачака за пренос и др.). 

Ове Измене и допуне плана се односе на све делове 
текстуалног дела и све делове графичких прилога Плана 
детаљне регулације Бивоље 3 чија је измена условљена 
и подразумева се овом променом и евентуално другим 
променама које из ње проистичу. 

Граница измена и допуна обухвата кат.пар.бр. 
4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 (део) све КО Крушевац што 
чини површину од око 38ари 22м2.  

Граница  подручја, приказана у графичком прилогу 
може се сматрати коначном, а од ње су могућа мања 
одступања.  

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана обухватају део стамбено 

мешовите градске зоне коју у обухвату плана   
карактерише планирана намена комерцијалних 
делатности различитих типова, како би се постојећа 
намена унапредила и простор који је неуређен, запуштен 
и неодговарајуће намене уредио. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи се односе на рационализовање 

коришћења земљишта. 
 

Члан 5. 
 

Основни циљ је стварање услова за уређење и 
изградњу простора у обухвату измена и допуна Плана. 

Очекивани резултат је привођење намени у складу 
са урбанистичким планом, потенцијалима и могућно-
стима простора и стварање услова за развој планираних 
намена. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског основа, 

постављених принципа и циљева и планиране намене. 
 

Члан 7. 
 

Рок за израду Изменa и допунa плана је 180 дана, 
рачунајући од дана доношења Одлуке о изради плана. 

 
Члан 8. 

  
Средства за израду Измене и допуне плана  

обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана. 
 Стручни послови израде Измене и допуне плана 

поверавају се привредном друштву Центар за урбани 
развој и архитектуру Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после изврше-
не стручне контроле, излаже нацрт Измене и допуне 
плана на јавни увид у трајању од 15 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене и допуне плана на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене и допуне планa нe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Измене и допуне 

плана у аналогном облику и 1 примерак Измене и допуне 
плана у дигиталном облику. 

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-963/19           ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
___________________ 
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926 
На основу члана 144. став 1. Закона o општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), члана 47а став 

3. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 
132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 37/19 - други закон), члана 22. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, број 15/2018),  

Скупштина града Крушевца је, на седници одржаној дана 25.12.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне регулације "Спортско рекреативни центар Расина“ у Крушевцу 

("Сл. лист града Крушевца" број 4/18) који је донела Скупштина града Крушевца, дана 22.03.2018. године, тако што 

у делу 4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 4.2.3. Посебна правила грађења за простор  комерцијалних делатности типа 

КД-03 у оквиру целине 3.7.2.  поднаслов  За кат. парцеле бр.5903 и 5907, и делове к.п.бр. 5910, 5909, 5901/1, 5902/1, 

5904/1, 5906/1 и 5908 све КО Крушевац тип изградње је слободностојећи објекат. Урбанистички параметри дати су 

у табели. 

 

 урбанистички параметри комерцијалне делатности тип КД-03 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. 

ширина фронта 

парц.  

(м) 

КД-03 П+1 слободностојећи 45 300 12 

 

  треба да стоји: За кат. парцеле бр. 5384/1, 5903 и 5907, и делове к.п.бр. 5910, 5909, 5901/1, 5902/1, 5904/1, 5906/1 

и 5908 све КО Крушевац тип изградње је слободностојећи објекат. Урбанистички параметри дати су у табели. 

 
 урбанистички параметри комерцијалне делатности тип КД-03 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. 

ширина фронта 

парц.  

(м) 

КД-03 П+1 слободностојећи 45 300 12 

  

 

              II - Исправка из става I овог Решења, биће уписана у изворник Плана. 

 

             III - Овo Решење производи правно дејство, од дана од кога производи правно дејство План из тачке I овог 

решења. 

 
              IV - Ово решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-964/19                   ПРЕДСЕДНИК 
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

________________ 
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927 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. 

гласник Републике Србија", бр. 15/16 ) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),    

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" 
Крушевац број 107/1 од 25.11.2019. године, којом се 
усваја Програм покрића губитка исказаног у финанси-
јском извештају за 2018. годину. 

 
II – Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-94/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
928 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 16. став 
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанизам                        
и пројектовање Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 13/16 – Пречишћен текст и 5/17) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Кру-
шевац за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Кру-
шевац, на седници одржаној дана 02.12.2019 .године под 
бројем III бр. 2927-01. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-96/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
929 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. став 
1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Водовод Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 – Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац за 2020. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац, на седници одржаној дана 29.11.2019.године 
под бројем 70/2. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-97/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
930 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
„Крушевац“ Крушевац (Сл. лист града Крушевца, бр. 
5/13 – Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Крушевац" Крушевац за 2020. годину, који је донео 
Надзорни одбор ЈКП „Крушевац“ Крушевац, на седници 
одржаној дана 29.11.2019. године под бројем 7650. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-98/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
931 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. став 
1. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
„Градска топлана“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 – Пречишћен текст, 5/15 и 9/16) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац за 2020. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана" Кру-
шевац,  на седници одржаној дана 16.12.2019.године под 
бројем 109/1. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-99/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
932 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 29. став 
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/2013 – Пречишћен текст, 7/13,  9/16,  8/18 и 4/19)  и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана  25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Пословни центар" Крушевац за 2020. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП „Пословни центар“ Крушевац, 
на седници одржаној дана 12. 12. 2019. године под 
бројем 3443. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-100/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

 

 
933 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 8. став 
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 
– Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац за 2020. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП "Аеродром Росуље" Кру-
шевац, на седници одржаној дана 28.11.2019. године под 
бројем 164/19. 

 
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-101/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

934 
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр.15/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан Програм 

коришћења средстава из буџета града Крушевца Јавном 
предузећу "Aеродром Росуље" Крушевац за 2020. 
годину, који је донео  Надзорни одбора ЈП "Aеродром 
Росуље" Крушевац, на седници одржаној дана 
28.11.2019. године под бројем 162/19.  

 
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-103/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
935 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС",  бр.72/09, 13/16, 30/2016 – испр..), и члана 
22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" 
бр. 15/18), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Народне 

библиотеке у Крушевцу за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке, на седници од 
26.11.2019. године. 
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II - На реализацији програма рада Народне 
библиотеке у Крушевцу у 2020. години радиће 23 
извршиоца и то 21 на неодређено време и два на 
одређено време. 

 
III   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-726/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
936 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16) и члана 22. Статута 
града  Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Програм рада  Народног 

музеја у  Крушевцу  за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народног музеја,  на седници од                     
29. 11. 2019. године. 

 
II  - На реализацији програма рада Народног музеја  

у Крушевцу у 2020. години радиће 37 извршилаца, и то 
34 на неодређено време и три на одређено време. 

 
III   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-727/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
937 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС",  бр.72/09, 13/16, 30/2016 – испр..) и члана 
22. Статута града  Крушевца ("Службени лист града  
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана  25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Историјског архива у Крушевцу за 2020. годину, који је 
усвојио Управни одбор Историјског архива, на седници 
од 29. 11.2019. године. 

 

II - На реализацији програма рада Историјског 
архива у Крушевцу у 2020. години радиће 31 извршилац 
и то: 29 на неодређено време и два на одређено време. 

 
III -   Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-728/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
938 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС",  бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр..) и члана 22. 
Статута града  Крушевца ( "Сл. лист града  Крушевца" 
бр. 15/18),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Крушевачког позоришта у Крушевцу за 2020. годину, 
који је усвојио Управни одбор  Крушевачког позоришта,                         
на седници од  02.12.2019. године. 

 
II - На реализацији програма рада Крушевачког 

позоришта у Крушевцу у 2020. години радиће 42  
извршиоца, и то 38 на неодређено време и четири на 
одређено време. 

 
   III  -  Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-729/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
939 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС",  бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр..) и члана 22. 
Статута града  Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца",                     
бр. 15/18), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Културног 

центра  у Крушевцу за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Културног центра, на седници од 
02.12.2019. године. 

 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              193 
 

 

II  - На реализацији програма рада Културног центра 
у Крушевцу у 2020. години радиће 62 извршилаца и то 
60 на неодређено време и два на одређено време. 

 
III   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-730/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
             
 
940 
На основу члана 110. и 137. Закона о спорту (''Сл. 

гласник РС'', бр. 10/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I -  ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Установе 

за физичку културу ''Спортски центар'' Крушевац за 
2020. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског 
центра Крушевац на седници одржаној 16.12.2019.  
године, под бројем 679. 

  
II  - На реализацији Програма рада Установе радиће 

укупно 60 извршиоца и то: 54 на неодређено време и 
шест на одређено време. 

 
III - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-731/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
941 
На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС", број 88/17), члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе ,,Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст, 
6/10 и 4/13) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм рада  Предшколске 

установе "Ната Вељковић" Крушевац за 2020. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе, на седници од 
03.12.2019. године. 

 

II -   На реализацији Програма рада Установе у 2020. 
години радиће 388 извршилаца и то 352 на неодређено 
време и 36 на одређено време. 

 
III  -     Решење  објавити у " Службеном  листу града 

Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-732/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
942 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист  града 
Крушевца" бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и чл. 22. Статута града 
Крушевца ( "Сл.лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I   -  ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Центра 

за стручно усавршавање у Крушевцу за 2020. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра, на седници                         
од   29. 11. 2019. године. 

 
II  -  На реализацији Програма рада  Центра за 

стручно усавршавање Крушевац у 2020. години радиће 
пет извршилаца. 

 
III  -  Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-733/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
  
 
943 
На  основу члана 209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) 
и члана 22. став 1. тачка 51. Статута града Крушевца                               
("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад у Крушевцу за 2020 годину бр.2196/19, који 
је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад,               
на седници одржаној дана 29.11.2019. године под бројем 
2197/19. 
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II - На реализацији Програма рада Центра за 
социјални рад у 2020. години радиће 20 извршилаца – од 
тога 18 на неодређено и два на одређено време. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-734/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

944  
На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 – други закон, 81/05 
– испр. др. закона, 83/05 – испр. др.закона и 83/14 – 
др.закон), члана 10. Одлуке о оснивању Установе 
"Центар за особе са инвалидитетом" ("Службени лист 
града Крушевца", бр.1/10), члана 22. став 1. тачка 51. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" за 2020. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 29.11.2019. године, под бројем 222. 

 
II - На реализацији Програма рада у Установи 

„Центар за особе са инвалидитетом“ у 2020. години 
радиће четири извршиоца. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-736/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

 
945 
На  основу  члана  119. став 1.  тачка 4. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 25/19) и члана 22. став 1. тачка 51. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I-  ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома 

здравља Крушевац за 2020. годину, који је усвојио 

Управни одбор Дома здравља Крушевац на седници 
одржаној дана 02.12.2019. године под бројем 71/19. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
   

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-745/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
946 
На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник Републике 
Србије" бр. 107/05), члана 7. Одлуке о оснивању Здрав-
ствене установе "Апотека" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Здравствене установе "Апотека" Крушевац за 2020. 
годину, који је усвојио Управни одбор Здравствене 
установе "Апотека" Крушевац, на седници одржаној 
дана  13.12.2019. године. 

 
II   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-746/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
947 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца",  бр. 15/18), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 25.12.2019. године, донела је 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Јавне 
ветеринарске установе ветеринарске станице "Крушевац" 
са финансијским планом за 2020. годину, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора бр. 377 на седници одржаној 
18. 12. 2019. године. 

 
II - Решење објавити у ,,Службеном листу  града  

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-747/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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948 
На основу члана 41. став 4. Закона о туризму 

("Службени  гласник Републике Србије", бр. 17/19) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Тури-

стичке организације града Крушевцa са  Финансијским 
планом за 2020. годину, који је усвојен Одлуком   
Управног одбора Туристичке организације града 
Крушевца број 81 од 25. 10. 2019.  године и  Одлуком   
Управног одбора Туристичке организације града 
Крушевца број 83 од 05.12.2019. године, по прибављеној 
претходној сагласности Туристичке организације 
Србије, број 661 од 18.11.2019. године на Програм рада 
и план промотивних активности, у делу промотивних 
активности за 2020. годину. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу  града  

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-748/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
949 
На основу члана 22.  Статута града Крушевца  

("Службени   лист града Крушевца“ бр. 15/18) и члана 
15. Одлуке о оснивању „Бизнис инкубатора“ ДОО 
Крушевац ("Службени  лист  града  Крушевац" бр. 1/09-
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 7/13) 

Скупштина града  Крушевца, на седници  одржаној 
дана 25.12.2019. год., донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

предузећа „Бизнис инкубатор“ ДОО Крушевац са 
финансијским планом  за 2020. годину бр. 11-04/19 од 
29.11.2019. године,  који је донео  директор. 

 
II - Ово решење објавити у „ Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-102/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
 
 

   

950 
На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник Републике Србије", бр. 129/2007, 34/2010 
- одлука УС и  54/2011) и чл. 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
  Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И 

ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ СРЂАН М. МИЛИВОЈЕВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује", 
дужности члана Градске изборне комисије, због подно-
шења оставке. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ДРАЖЕН ЛУЖЊАНИН, дипл. 

правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује" за члана 
Градске изборне комисије. 

 
III - РАЗРЕШАВА СЕ МАРИЈА МАЛЕЗИЋ,  дипл. 

правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује", дужности 
заменика члана Градске изборне комисије, због 
подношења оставке. 

 
IV - ИМЕНУЈЕ СЕ СЛАВИЦА ЈУГОВИЋ,  дипл. 

правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује" за заменика 
члана Градске изборне комисије. 

 
V - Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 013-1/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
951 
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" бр. 24/11), чл. 4. Одлуке о 
оснивању Центра за социјални рад у Крушевцу ("Сл. 
лист града Крушевца бр. 1/09  - Пречишћен текст  и 6/11) 
и  члана 22. став 1. тачка 10. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца",  бр.15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-ној 
дана 25.12.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ТИЈАНА СТЕПИЋ, психoлог, 

дужности члана Управног одбора Центра за социјални 
рад у Крушевцу, представник локалне самоуправе. 
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II - ИМЕНУЈЕ СЕ САНДРА СТОЈАДИНОВИЋ 
МИЛОВАНОВИЋ, специјални педагог  из Гркљана,  за 
члана  Управног  одбора Центра за социјални рад у 
Крушевцу, представник локалне самоуправе. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-719/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

952 
На основу чл. 115. 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
Републике Србије" бр. 88/17, 27/18 и др. Закон и  10/19) 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 15/18), 

 Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Александра Трајковић, 
дужности члана Школског одбора Хемијско-техно-
лошке школе у Крушевцу, представник запослених. 

  
 II - ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела Крнета, професор 

прехрамбене групе предмета, за члана Школског одбора 
Хемијско-технолошке школе у Крушевцу, представник 
запослених. 

 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-721/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
953 
На основу чл. 115. 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
Републике Србије" број 88/17, 27/18 и др. Закон и  10/19) 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 15/18), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Саша Љубисављевић, дужности 

члана Школског одбора Економско-трговинске школе у 
Крушевцу, представник Савета родитеља. 

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Александра Максимовић, 

грађевински техничар из Крушевца, за члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе у Крушевцу, 
представник Савета родитеља. 

 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-722/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
  
954 
На основу члана 116 . став 2. и 5.  и члана 117.   став 5. 

Закона о основама система образовања  и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 88/17) и члана 22. тачка 10.  Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГИМНАЗИЈЕ У КРУШЕВЦУ 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Петру Михаиловићу,  

представнику локалне самоуправе, престао мандат 
члана Школског  одбора  Гиманзије у Крушевцу, због 
наступања смрти. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ Вељко Перовић, дипл. правник из 

Крушевца, за члана Школског  одбора Гиманазије у 
Крушевцу, представник локалне самоуправе. 

 
III - Изборни период новоименованог члана органа 

управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
 IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-720/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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955 
На основу чл. 115. 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
Републике Србије" број 88/17, 27/18 и др. Закон и  10/19) 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 15/18), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''СТРАХИЊА ПОПОВИЋ'' ДВОРАНЕ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Слађана Петровић, из 
Модрице, дужности члана Школског одбора Основне 
школе ''Страхиња Поповић'' у Дворану, представник 
Савета родитеља. 

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Милена Живковић, из Модрице, за 

члана Школског одбора Основне школе ''Страхиња 
Поповић" у Дворану, представник Савета родитеља. 

 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-723/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
956 
На основу члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 

града Крушевца", бр. 15/18) и став 3. тачка 5. Решења о 
образовању и именовању Комисије за израду Локалног 
акционог плана за запошљавање и избора корисника 
средстава ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/18 и 3/19) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године,  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији активних 

мера за запошљавање ЛАПЗ 2019. који је донела 
Комисија за израду предлога Локалног акционог плана 
за запошљавање и избора корисника средстава  под 
бројем 20/2019 од 13.12.2019. године. 

 
II -  Oвај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-37/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

957 
На основу члана 46. став 5б. и члана 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  25.12.2019. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ  Извештај о раду јавних предузећа 

чији је оснивач град Крушевац за I, II и III  квартал 2019. 
године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-95/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
                       
 
 

 
 

III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 

 
958 
На основу члана 4. став 3. Одлуке о обављању 

делатности обезбеђивања јавног осветљења („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 13/19) и члана 50 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржанoj 
дана 18.12.2019. године, донело је 

 
ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ   

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  
(Јавна и декоративна расвета) 

у 2020. години 
 
Служба јавне расвете, која ради у склопу ЈКП 

“Крушевац“ бави се одржавањем постојеће мреже 
уличне расвете на територији града Крушевца али и 
изградњом нове уличне расвете у сарадњи са ЕПС-ом, а 
по налозима оснивача и надзорног органа.  

У оквиру одржавања мреже јавне расвете врши се: 
- замена ножастих осигурача 
- замена МТК уређаја као и: 
-уградња самоносећег кабловског снопа СКС 
-уградња каблова 
-уградња рефлектора 
-уградња стубова као и помоћног материјала 

потребног за монтирање истих 
-ископ рупа за постављање стубова 
-бетонирање стубова 
-одржавање портала 
-постављање стубова за видео надзор 
-уградња контактора 
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- Ради се и постављање  декоративне новогодишње 
расвете, као и демонтирање исте. 

Ради исправног и економичног функционисања 
јавне расвете потребно је  извршити санацију 
кабловских водова, стубова и делова ТС, који су у 
директној функцији расвете и побољшање система 
даљинског управљања јавном расветом. 

За јавну расвету се предвиђа следећа набавка 
материјала: 

1. Контактор 63А   ком       15 

2. Контактор 80А   ком         5 

3. Ножасти осигурач 63А  ком       50 

4. Ножасти осигурач 80А  ком       50 

5. рефлектор    ком       30 

6. Кабловски сноп СКС 4x16мм   м  2.000 

7. Изолована клема   ком  1.000 

8. Стезаљка затезна   ком     100 

9. МТК пријемник   ком       30 

10. Спојница   ком       20 

11. ПВЦ жица 6 мм    м     100 

12. ПВЦ жица 2,5 мм   м     300 

13. Кабл ПГП 3 x1,5 мм   м  1.000 

14. ФРА осигурач10А  ком     100 

15. Бакарна папучица 6 мм  ком       50 

16. Изолир трака   ком     100 

17. Челични конусни  

      стуб h=4,5m са свим припа- 

 дајућим материјалом за  

 монтажу стуба.   ком       30 
18. Поклопци за стубове јавне 
 расвете          ком.          50 
19. Као и материјал по налогу оснивача и надзорног 

органа. 
 
У овај материјал није набројан  материјал који се 

користи за продужетак мреже јер га није могуће 
предвидети, па самим тим ни набројати. 

Служба јавне расвете подразумева одржавање 
постојеће мреже подземне и надземне као и припа-
дајућих стубова јавне расвете на целој територији града 
Крушевца. 

Планира се измештање извода јавног осветљења из 
ТС. Вршиће се одржавањe стубова јавне расвете: 
постављање, фарбање, замена поклопаца, браварски 
радови и грађевински радови.  

У зависности од финансијских средстава планира се 
и постављање проводника за декоративну расвету на 
постојећим стубовима јавне расвете, чиме би се 
постигла много већа ефикасност у брзини прикљу-
чивања декоративне расвете на електро мрежи као што 
је већ урађено у појединим градовима у Србији. 

Саставни део овог Програма чини и Пројекат 
свечаног украшавања и осветљења града за 2019/2020. 
године. 

 
Пројекат свечаног украшавања и осветљења града 

за 2019/2020 годину подразумева постављање светлећих 
декоративних фигура на јавним површинама града 
Крушевца: 

 Светлећа декоративна фигура „Деда Мраз са 
ирвасом“ на зеленој површини испред зграде Градске 
управе 

 Светлећа декоративна фигура „Ирвас – санке“ 
на зеленој површини испред зграде Градске управе 

 Светлећа декоративна фигура „Цилиндри „ на 
кружном току Дедина 

 Светлећа декоративна фигура „Црвена кугла“ на 
Тргу фонтана 

 Светлећа декоративна фигура „Поклон“ на тргу 
Младих 

 Светлећа декоративна фигура „Бела кугла“ у 
улици Мајке Југовића 

 Светлећа декоративна фигура „Брод“ на 
кружном току у улици Хајдук Вељковој 

 Светлећа декоративна фигура „Црвена кугла“ на 
кружном току у Косовској улици 

 Светлећа декоративна фигура „Поклон велики“ 
у улици Благоја Паровића 

 Светлећа декоративна фигура „Фонтана“ на 
кружном току код Меркура 

 Светлећа декоративна фигура „Ирвас“ на Тргу 
костурница 

 Светлећа декоративна фигура „Меда“ у 
Пионирском парку 

 Светлећа декоративна фигура „Дворац“ у 
Пионирском парку 

 Светлећа декоративна фигура 3Д „Звезда 
велика“ на кружном току код Конака 

 Светлећа декоративна фигура 3Д „Звезда мали“ 
на кружном току код Конака 

 Светлећа декоративна фигура 3Д „Звезда 
велика“ на кружном току код Ринга 

 Светлећа декоративна фигура  3Д „Звезда мала“ 
на кружном току код Ринга 

 Светлећа декоративна фигура 3Д „Санке и 
ирвас“ на платоу на Тргу костурница. 

 
Све фигуре које се постављају морају да буду 

адекватно учвршћене за подлогу. Уз сваку фигуру 
поставља се натпис упозорења и начина коришћења. 

Појединачни висећи украси се постављају на 
стубовима јавне расвете у ужем и ширем подручју града, 
у улицама али и на кружним токовима, трговима и 
скверовима као и у парковима. Такође у зависности од 
могућности постављају се и на стубовима јавне расвете 
у сеоским месним заједницама. 

Декоративне „завесе“ се постављају у ужем центру 
града и то на стубовима јавне расвете или преко улице 
између два стуба јавне расвете. 

Саставни део Пројекта свечаног украшавања чине и 
Потврде о усаглашености светлећих фигура и светлећих 
елемената са припадајућим правилницима. 

Прикључак светлећих декоративних фигура на НН 
мрежу извести са најближих стубова јавне расвете, у 
свему у складу са начином прикључења који је дат у 
техничкој спецификацији самих производа, и уз све 
прописане мере за ту врсту радова и обавезно присуство 
надзорног органа. 

Планира се и испомоћ у виду постављања нових 
портала добродошлице (на улазу у град), као и 
изнајмљивање подизне платформе за поправку и 
одржавање већ постављених. 
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ЈКП „Крушевац“ поседује једну корпу за потребе 
јавне расвете а по потреби због хитности посла се може 
користити и друга корпа која ради на орезивању 
дрвореда. 

Укупно време проведено на раду корпе и радника 
регулисаће се грађевинским дневником који потписује 
надзорни орган. 

Средства ће се користити за јавну и декоративну 
расвету и то:  

- за материјал,  
- за проведено време рада корпе, 
- за проведено време рада радника. 
 
За реализацију програма јавне и декоративне 

расвете током  2020. године, нео-пходно је издвојити  
15.000.000,00   динара за уличну расвету  24.000.000,00  
динара за декоративну расвету. 

Укупан износ за реализацију је 39.000.000,00 са 
ПДВ-ом. 

 
Програм објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-830/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
 
959 
На основу члана 69. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 50. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.12.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац број 70/10 од 
29.11.2019. године, којом се врши измена и допуна 
важећег Ценовника услуга утврђеног Одлуком 
Надзорног одбора бр. 40/11 од 21.06.2018. године и 
Одлуком Надзорног одбора бр. 48/12 од 06.11.2018. 
године о допуни истог, а на које је дата сагласност 
Градског већа града Крушевца Решењем III бр. 023 - 
25/18 од 06.07.2018. године и Решењем III бр. 023 - 72/18 
од 11.12.2018. године, тако што се утврђују цене нових 
услуга овог предузећа које се додају важећем ценовнику 
и то:  

 
- Формира се нови део под р.бр. 7. – „Цене услуга 

одржавања фонтана и јавних чесама“ са следећим 
позицијама: 
 
 
 

1. Монтажа опреме и 
пуштање фонтане у рад 44.000,00 дин/ком. 

2.  Демонтажа опреме и 
зазимљавање фонтанe 35.000,00 дин/ком. 

3.  Прање и чишћење фонтане 22.000,00 дин/ком. 
4. Обилазак и третирање 

фонтане хемијским 
средствима за 
дезинфекцију 1.650,00 дин/ком. 

5. Прикључење чесме и 
пуштање у рад 3.455,00 дин/ком. 

6. Затварање чесме и 
припрема за зимски период 3.542,50 дин/ком. 

7. Набавка, испорука и 
монтажа славине услед 
лома или нестанка  747,03 дин/ком. 

 
Овако формиране цене увећавају се за ПДВ. 
Саставни део Одлуке је анализа цена позиција у 

Плану одржавања фонтана и јавних чесама за 2020. год., 
заведена у ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац под бр. 
7031 дана 28.11.2019. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-90/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
960 
На основу чл. 43. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“,   
бр. 15/18 - Пречишћен текст) и  чл. 50. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.12.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 

јавног зеленила у 2020. години који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а на 
основу Одлуке Надзорног одбора под бр. 7642 од 
29.11.2019. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-828/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              200 
 

 

961 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“  
бр. 15/18 пречишћен текст) и чл. 50. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.12.2019. године,  донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм одржа-

вања јавних површина и јавне хигијене на територији 
града Крушевца за 2020. годину, који је предложило 
Јавно комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а на 
основу Одлуке Надзорног одбора под бр. 7640 од 
29.11.2019. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-831/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
962 
На основу чл. 4. Одлуке о обављању делатности 

зоохигијене на територији града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 14/19) и чл. 50. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана  18.12.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада зоо-

хигијенске службе ЈКП „Крушевац“ Крушевац - делатност 
зоохигијене за 2020. годину, који је предложило ЈКП 
„Крушевац“ Крушевац, а на основу Одлуке Надзорног 
одбора под бр. 7644 од 29.11.2019. године. 

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-832/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
963 
На основу чл. 34. став 4. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“,  
бр. 15/18 - пречишћен текст) и чл. 50. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.12.2019. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм изно-
шења смећа за 2020. годину, бр. 7641/1 од 29.11.2019. 
године, који је предложио Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац,  под бр. 
7641 од 29.11.2019. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-829/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
964 
На основу члана 18. Закона о планском систему 

Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 30/18), члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18) и Споразума о сарадњи број 404-2661/19 од 
дана 29.11.2019. године, 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
18.12.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО 

УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД  

2020 - 2022. ГОДИНЕ  
И ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

 
I - ПРИСТУПА СЕ изради Локалног акционог 

плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња на 
територији града Крушевца за период 2020 - 2022. 
године. 

 
II - Именује се Радна група за израду Локалног 

акциног плана  за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
на територији града Крушевца за период 2020 - 2022. 
године у следећем саставу: 

1. Зорана Павловић, координатор Радне групе 
2. Светлана Видановић, Одељење за друштвене 

делатности, члан 
3. Јелена Ивковић, Дом здравља, члан 
4. Сузана Младеновић, Национална служба за 

запошљавање, члан 
5. Ружица Џугурдић, Центар за социјални рад, 

члан 
6. Далиборка Живковић, Предшколска установа 

"Ната Вељковић", члан 
7. Славица Ракић, ОШ "Нада Поповић", члан 
8. Лела Мијаиловић, Хемијско–технолошка школа, 

члан 
9. Ивана Пајић, Одељење за урбанизам и грађе-

винарство, члан 
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10. Данијела Живановић, Одељење за имовинско-      
правне и стамбено-комуналне послове, члан 

11. Игор Шљивић, Одељење за финансије, члан 
12. Ивана Накић, здравствена медијаторка, члан 
13. Момчило Мутатовић, педагошки асистент у ОШ 

"Драгомир Марковић", члан 
14. Слађана Таировић, педагошки асистент у ОШ 

"Бранко Радичевић", члан 
15. Маја Горановић, педагошки асистент у ОШ 

"Доситеј Обрадовић", члан  
16. Зоран Мутатовић, педагошки асистент у ОШ 

"Деспот Стефан" Горњи Степош, члан 
17. Мирослав Ђорђевић, андрагошки асистент у 

Школи за образовање одраслих, члан 
18. Рака Петровић, Удружење грађана "Романи Де", 

члан 
19. Ивана Хемфлинг, Удружење грађана "Tree house", 

члан. 
 
III - Задатак Радне групе је да: 
 
1. Дефинише свој оперативни план рада, 
2. Прикупи релевантне податке у области 

образовања, здравства, запошљавања, становања и 
социјалне заштите који се односе на ромску популацију,  

3. Изради ситуациону анализу и дефинише 
приоритете за сваку појединачну област, 

4. Дефинише циљеве и мере за сваку област 
стратешког документа, 

5. Изради акциони план (активности, носиоци 
активности, партнери, потребна финансијска средства и 
извори финансирања, индикатори за мерење 
успешности реализације планираних активности), 

6. Припреми предлог Нацрта Локалног акционог 
плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња на 
територији града Крушевца за период 2020 - 2022. године  

7. Организује процес јавног разматрања предлога 
Нацрта Локалног акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња на територији града Крушевца за период 
2020 - 2022. године и спроведе јавну расправу  

8. Нацрт Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња на територији града 
Крушевца за период 2020-2022. године достави на 
усвајање Скупштини Града. 

 
IV Стручне и административне послове за потребе 

израде Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња на територији града 
Крушевца за период 2020-2022. године и Радне групе за 
израду стратешког документа обављаће Одељење за 
друштвене делатности Градске управе града Крушевца 
– Служба за социјалну и здравствену заштиту. 

 
V Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-716/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 

965 
На основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), чланова 15. 
став 2 и 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа "Водовод Крушевац" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст и 9/16) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.12.2019. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији  и 
систематизацији послова ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац коју је донео директор под бр. 6948 од 
25.11.2019. године на коју је сагласност дао Надзорни 
одбор својом Одлуком под бр. 70/16 од 29.11.2019. 
године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-91/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
966 
На основу члана  28. Закона о култури (,,Сл. гласник 

РС", број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 32. Закона о 
запосленима у јавним службама (,,Сл. гласник РС,,број 
113/17) члана 6б. Одлуке о оснивању Крушевачког 
позоришта у Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца", број 
1/09 - пречишћени текст и 6/10, 8/12 и 9/16) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 
15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
18.12.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у Крушевачком позоришту, коју је донео 
директор  Крушевачког позоришта под бројем 433 од 
03.12.2019. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-714/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 
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967 
На основу члана 32. Закона о запосленима у јавним 

службама ("Сл. гласник РС", број 113/17 и 95/18), члана 11. 
тачка 6. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу 
,,Спортски центар" Крушевац (,,Сл. лист града Крушевца", 
број 1/09 - пречишћени текст и 6/10) и члана  50. Статута 
града  Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.12. 2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Установе за физичку културу 
"Спортски центар" Крушевац, који је донео директор 
Установе дана  28.11.2019. године под бројем  648. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-715/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
968 
На основу члана  4. став 1 и члана 51.  став 1. тачка 

11. Посебног колективног уговора за запослене у једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 
38/2019), члана 4. Одлуке о оснивању Службе месних 
заједница („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09-
Пречишћен текст и 9/17) и члана 50.  Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца број 15/18) 

Градско веће града Крушевца, на седници од 
26.12.2019. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК   

 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ 
ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА  

У СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата запослених и постављених лица у Служби 
месних заједница („Службени лист града Крушевца“, 
број 8/15) члан 12. се брише.  

 
Члан 2. 

 
Члан 13 мења се и гласи:  
 

"Члан 13. 
 
Запослени и постављена лица у Служби месних 

заједница имају право на солидарну помоћ за случај: 

1) дуже или теже болести запосленог, или члана 
његове уже породице или теже повреде запосленог; 

2) набавке ортопедских помагала и апарата за 
рехабилитацију запосленог или члана његове уже 
породице, 

3) здравствене рехабилитације запосленог, 
4) настанка теже инвалидности запосленог, 
5) набавке лекова за запосленог или члана уже 

породице, 
6) помоћ породици за случај смрти запосленог и 

запосленом за случај смрти члана уже породице, 
7) месечну стипендију током редовног школовања 

за децу запосленог чија је смрт наступила као последица 
повреде на раду или професионалног обољења – до 
висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса 
у Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике, а 
уколико деца бораве у предшколској установи Служба 
месних заједница је дужна да надокнади трошкове 
боравка у предшколској установи.  

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, 
елементарних и других ванерених догађаја – до висине 
неопорезованог износа који је предвиђен законом којим 
се уређује порез на доходак грађана,  

9) рођења детета запосленог у висини просечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике,  

10) помоћ запосленом за вантелесну оплодњу – 
највише до три просечне месечне зараде у Републици 
Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике, а на основу уредне 
документације, 

11)  другу солидарну помоћ за побољшање матери-
јалног  и социјалног положаја запосленог, у складу са 
мерилима прописаним овим Правилником и располо-
живим финансијским средствима.  

Солидарна помоћ у случајевима утврђеним у ставу 
1 тачка 1) до 6) исплаћује се под условима и у висини 
утврђеној чланом 51. Посебног колективног уговора за 
запослене у јединицама локалне самоуправе. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1 
тачка 11) исплаћује се једном годишње у висини 75% од 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике, у 
складу са средствима обезбеђеним у буџету града 
Крушевца." 

 
Члан 3. 

 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 121-9/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р.. 
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969 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,  142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2019. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 12.139 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 7, глава 1-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0002 (ПА: Функционисање месних заједница), 
економска класификација 483000, позиција 345 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова, повећава се 
за 12.139 динара.  

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 12.139 динара су недовољно 
планирана средства за трошкове извршног поступка у 
поступку спровођења извршења. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-347/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
970 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2019. 
године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 578.764 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 7, глава 1-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0002 (ПА: Функционисање месних заједница), 
економска класификација 425000, позиција 342 – Текуће 
поправке и одржавање, повећава се за 578.764 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. решења у износу од 578.764 динара су недовољно 
планирана средства за реконструкцију дела крова на 
згради Дома културе у МЗ Велики Шиљеговац. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-348/19   ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
971 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,  142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2019. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 28.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 
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У разделу 6-ГРАДСКА УПРАВА, глава 4-
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-
САЊА), програмска активност 0001 (ПА: Функцио-
нисање Народне библиотеке), економска класификација 
425000, позиција 236-Текуће поправке и одржавање, 
повећава се за 28.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 28.000 динара су недостајућа 
средства за трошкове замене столарије на канцеларији 
матичне службе. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-349/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
972 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.12.2019. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 5.950.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 1 - СКУПШТИНА ГРАДА, шифра 

програма 2101 (ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Скупштине), после позиције 
2, уводи се позиција 2.1 – Социјална давања 
запосленима, економска класификација 414000, конто 
414419-Остале помоћи запосленим радницима, на износ 
од 51.000 динара. 

 
У разделу 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК, шифра програма 

2101 (ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0002 (ПА: Функционисање градоначелника), после 
позиције 10, уводи се позиција 10.1-Социјална давања 
запосленима, економска класификација 414000, конто 
414419-Остале помоћи запосленим радницима, на износ 
од 34.000 динара. 

 
У разделу 4 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, 

шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0004 (ПА: Градско правобранилаштво), после позиције 
18.1, уводи се позиција 18.2-Социјална давања 
запосленима, економска класификација 414000, конто 
414419-Остале помоћи запосленим радницима, на износ 
од 51.000 динара. 

 
У разделу 5 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0005 (ПА: Омбудсман), после позиције 24.1, уводи се 
позиција 24.2-Социјална давања запосленима, 
економска класификација 414000, конто 414419-Остале 
помоћи запосленим радницима, на износ од 34.000 
динара. 

  
У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), позиција 147 – 
Социјална давања запосленима, економска класифи-
кација 414000, конто 414419-Остале помоћи запосленим 
радницима, повећава се за 4.862.000 динара. 

 
У разделу 7 - СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, 

шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Службе месних заједница), 
позиција 327 – Социјална давања запосленима, 
економска класификација 414000, конто 414419-Остале 
помоћи запосленим радницима, повећава се за 918.000 
динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. решења у укупном износу од 5.950.000 динара су 
непланирана и недовољно планирана средства за 
исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног 
положаја запослених, лица која поставља Градско веће и 
лица која бира или поставља Скупштина града, у складу 
са расположивим средствима буџета. 

  
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-361/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р.. 
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973 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,  142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.12.2019. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I  ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца за 
2019. годину код корисника: 

 
- ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе),  

- са позиције 158-Новчане казне и пенали по 
решењу судова, економска класификација 483000, у 
износу од 5.733.010 динара. 

 
II  Средства из тачке I решења, у износу од 5.733.010 

динара, као неискоришћена враћају се у текућу буџетску 
резерву- раздео 6 - ГРАДСКА УПРАВА, на позицију 
167-Средства резерве, економска класификација 499000, 
конто 499121-Текућа резерва, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва).  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-362/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р.. 

 
 
 
 
 
974 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2019. 
године, донело је 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2019. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 780.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.924.175.793 динара, уплатом 
Министарства културе и информисања на уплатни рачун 
буџета, за пројекат Народне библиотеке „Моћ културе-
шта уметност може да учини за грађане“, по изводу бр. 
330 од 13.12.2019. године. 

 
Укупни расходи буџета за 2019. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 780.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.924.175.793 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 780.000 
динара и сада износе 3.731.595.350  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 780.000 динара и сада износе 
161.625.227 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  192.580.443 динара. 

Средства у износу од 780.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Народне библиотеке, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА пројекат 0036 (П: „Моћ културе - шта 
уметност може да учини за грађане“), функционалана 
класификација 820 и то: 

-  после позиције 243.2, уводе се позиције: 
- 243.3-Услуге по уговору, конто 423599-Остале 

стручне услуге, износ од 80.000 динара и 
-243.4-Нематеријална имовина, конто 515123-

Визуелна уметност, износ од 700.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-29/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
975 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.12.2019. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2019. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
40.000.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.965.085.793 динара, 
уплатом Министарства финансија на уплатни рачун 
буџета, за повећање учешћа капитала у ЈКП „Градска 
топлана“ Крушевац, по изводу бр. 11 од 20.12.2019. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
40.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.965.085.793 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
40.000.000 динара и сада износе  3.772.505.350  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 40.000.000 динара и сада 
износе 506.901.040 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 192.580.443 динара.  

Средства у износу од 40.000.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Градске управе, шифра програма 1102 (ПРОГРАМ 

2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ), програмска 
активност 0007 (ПА: Производња и дистрибуција 
топлотне енергије), функционалана класификација 820, 
позиција 40.1-Набавка домаће финансијске имовине, 
конто 621911-Учешће капитала у домаћим 
нефинансијским јавним предузећима и институцијама, 
износ од 40.000.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-30/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
976 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.12.2019. 
године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2019. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 30.000 
динара, извор финансирања 08 –Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.965.115.793 
динара, уплатом Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., 
Београд, на рачун Туристичке организације града 
Крушевца број 840-1021668-33, дана 20.12.2019. године, 
на име финансијске подршке у циљу опремања и 
украшавања простора где ће се одржати новогодишња, 
забавна манифестација за децу под називом 
„Новогодишња чаролија“, на основу Уговора о 
донаторству бр. 717 од 12.12.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 30.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.965.115.793 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
3.772.505.350  динара. 

Приходи на конту 744141 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 30.000 динара и сада износе 
509.056 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 30.000 динара и сада износе 192.610.443 динара. 

Средства у износу од 30.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
Туристичке организације града Крушевца, шифра 

програма 1502 (ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), 
програмска активност 0002 (ПА: Промоција туристичке 
понуде), функционалана класификација 473 и то: 

- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
30.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-31/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.. 

 
 
 
 
977 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.12.2019. 
године, донело је 

 



        26.12.2019.                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/2                              207 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2019. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 60.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.965.175.793 динара, уплатом 
Комесаријата за избеглице и миграције РС на уплатни 
рачун буџета (733241) у износу од 40.000 динара, на име 
помоћи за превазилажење тешке материјалне и 
здравствене ситуације за 2 интерно расељена лица и на 
уплатни рачун буџета (733144) у износу од 20.000 динара, 
на име помоћи за превазилажење тешке материјалне 
ситуације за 1 интерно расељено лице, по изводима бр.5 
и бр.38 од 24.12.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 60.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.965.175.793 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 60.000 
динара и сада износе 3.772.565.350  динара. 

Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 40.000 динара и сада износе 
69.040.000 динара.  

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 20.000 динара и сада износе 
162.555.227 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  192.610.443 динара. 

Средства у износу од 60.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Градске управе, шифра програма 0901 (ПРОГРАМ 

11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), програмска 
активност 0006 (ПА: Подршка деци и породици са 
децом), функционалана класификација 040 на: 

 
Позицију 121, економска класификација 472000-

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
- конто 472931 - Једнократна помоћ, износ од 

60.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-33/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р.. 

 
 
 
 
 
 

 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
 
978 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон), 

Градска управа града Крушевца, дана 20.12.2019. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ К1“  

У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације "Индустријске зоне 
К1" у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату Плана припада „северној 

индустријској зони“ у оквиру ПГР-а „СЕВЕР“, у делу 
урбанистичке целине 6.2., потцелинa 6.2.10.  

Граница Плана са запада је део индустријског 
колосека, паралелно са улицом Јасички пут, са југа 
планирана сабирна саобраћајница кроз индустријску 
зону, са истока заштитно зеленило и пољопривредне 
површине, а са севера граница је коридор планиране 
сервисне саобраћајнице -''северна обилазница и 
планирани инфраструктурни коридор аутопута Е – 761 у 
делу деонице Појате - Крушевац.      

План обухвата површину од око 46,0ха. 
 

Члан 3. 
 

ПГР-ом „СЕВЕР“ у Крушевцу одређене су зоне за 
даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један и предметни план. 
Правила уређења и правила грађења дефинисана овим 
планом су уједно и смернице за израду планова детаљне 
регулације. Предметни план, обухвата део индустријске 
зоне, у оквиру урбанистичке потцелине 6.2.10. 
Планирана претежна намена: привредне делатности, као 
и допунске намене у оквиру комерцијалних и 
комуналних делатности и спорта и рекреације и пратеће 
намене из области јавних служби и делатности управе и 
администрације. Планом се стварају услови за 
унапређење и „развој привредних делатности, уређење 
неизграђених, као и формирање нових привредних зона 
и њихово ефикасније привођење намени.“  

План представља плански основ за активирање 
неизграђених површина, у циљу употпуњавања 
садржаја индустријске зоне, као и усаглашавање са 
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планским решењима и дефинисаним наменама у оквиру 
инфраструктурног коридора аутопута на основу 
ППППН за део деонице Појате – Крушевац.   

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину  ПДР 
„Индустријске зоне К1“ у Крушевцу, као и на основу 
Мишљења бр. 501-427/2019-09 од 20.12.2019.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не постоји 
могућност значајнијих утицаја на животну средину, тако 
да је одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације „Индустријске зоне  
К1“ у Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Плана 

детаљне регулације „Индустријске зоне К1“ у Крушевцу 
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

           
IV Бр. 350-930/19                         НАЧЕЛНИК                                                                                      
                                                       Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
 
979 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), 

Градска управа града Крушевца, дана 20.12.2019 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ДОЊИ ПАРУНОВАЦ 1“ У 

КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације  "Доњи Паруновац 1" 
у Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 8.3. у оквиру Плана генералне регулације „Исток 5“. 

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 8.3.4. 
односно граница предметног плана поклапа се са 
границом наведене подцелине. 

Границу плана са севера чине границе кат. парцела 
бр.: 782/3, 781/2, 784, 787, 3133 (пут);, са истока граница 
кат.парцела бр.776/3, 776/2, 776/1, 775/1, 774, 773, 755, 
753/2, 753/1, 758/3, 758/2, 748;, са југа граница плана иде 
границом кат.парцела бр.736, 735, 734/2, 734/1, 733, 
910/4, 910/3, 908, 922, 921, 923, 903 и 904, а западну 
границу плана чини Ул. Симе Пандуровића. 

Површина обухвата плана је око 5,8ха. 
  

Члан 3. 
   
 ПГР-ом „ИСТОК 5“ у Крушевцу одређене су зоне 

за даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је и предметни План за 
подцелину 8.3.4 (ПДР „Доњи Паруновац 1) 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
ПГР-ом „Исток 5“ су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Предметни план, као део 
целине 8.3. обухвата урбанистичку подцелину 8.3.4.  

„Овај простор  обухвата подцелину 8.3.4. површине 
приближно од око 5.77ха. Ограничен је  делом границе 
урбанистичке подцелине 8.3.2. (на западу и југу), 
границом пољопривредног земљшита (на истоку) и 
комплексом постојећег гробља (на северу).“  

 
Планиране су следеће претежне, компатибилне и 

пратеће намене: 
 Претежна намена- Породично становање типа 

ПС-01 и периурбано становање типа ПС-03; 
 Компатибилне (допунске) намене - Комерци-

јалне делатности  типа КД-02; 
 Пратећа намена - Привредне делатности типа 

ПД-03 и комуналне делатности (резервоари за воду). 
Планом се „стварају услови за унапређење становања 

и развој комерцијалних, привредних делатности  и услуга“. 
Такође стварају се и услови за заштиту простора и 
рационално коришћење уз поштовање принципа развоја и 
унапређења постојећег грађевинског фонда.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину  ПДР 
„Доњи Паруновац 1“ у Крушевцу, као и на основу 
Мишљења бр. 501-429/2019-09 од  20.12.2019.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
„Доњи Паруновац 1“ у Крушевцу на животну средину,  
а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10). 
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Члан 5. 
       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Плана 

детаљне регулације „Доњи Паруновац 1“  у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                        
IV Бр. 350-931/19                         НАЧЕЛНИК                                                                                      
                                                       Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
980 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон),  

Градска управа града Крушевца, дана 20.12.2019. 
године, донeла је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„ТРГ ФОНТАНА“ У ДЕЛУ К.П.БР. 1785/1 И 1777 
ОБЕ КО КРУШЕВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације “Трг 
фонтана“ у делу к.п.бр. 1785/1 и 1777 обе КО Крушевац 
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Непосредни предмет Измена и допуна плана је 

промена регулационе линије између наведених 
катастарских парцела како би се остварила минимална 
планом задата површина за изградњу објекта (550м2) 
или већа, а са наменом која је опредељена матичним 
Планом детаљне регулације Трг Фонтана у оквиру 
урбанистичке целине Б1 и евентуално другим 
променама које из ње проистичу (корекција грађевинске 
линије, тачака за пренос и др.). 

Ове Измене и допуне плана се односе на све делове 
текстуалног дела и све делове графичких прилога Плана 
детаљне регулације Трг Фонтана чија је измена 
условљена и подразумева се овом променом и 
евентуално другим променама које из ње проистичу. 

Граница измена и допуна обухвата кат.пар.бр. 1785 
и кат.пар.бр. 1777 (део) обе КО Крушевац што чини 
површину од око 8ари 72м2.  

 
Члан 3. 

   
Измене и допуне плана обухватају део централне 

градске зоне коју у обухвату плана  карактерише 
планирана намена вишепородичног становања 
одређеног типа како је дато планом вишег реда. 

Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 
одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за 
Измене и допуне Плана детаљне регулације “Трг 
фонтана“ у делу к.п.бр. 1785/1 и 1777 обе КО Крушевац, 
као и на основу Мишљења бр. 501-428/2019-09 од  
20.12.2019.године, Служба за заштиту животне средине, 
Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је да 
не постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана 
детаљне регулације “Трг фонтана“ у делу к.п.бр. 1785/1 
и 1777 обе КО Крушевац  на животну средину,  а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измене 

и допуне Плана детаљне регулације “Трг фонтана“ у 
делу к.п.бр. 1785/1 и 1777 обе КО Крушевац  и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-928/19                         НАЧЕЛНИК                                                                                      
                                                       Иван Анђелић, с.р. 
 
 
          
981 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09 - испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), 

Градска управа града Крушевца, дана 20.12.2019. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БИВОЉЕ 3“  
У ДЕЛУ К.П.БР. 4580/1, 4580/2, 4580/3 И 5954 СВЕ 

КО КРУШЕВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 
“Бивоље 3“ у делу к.п.бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 
све КО Крушевац на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Непосредни предмет Измена и допуна плана је 

промена регулационе линије између катастарских 
парцела бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и катастарске парцеле 
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бр. 5954 (све КО Крушевац) како би се омогућило 
рационално коришћење и реконструкција постојећег 
објекта и земљишта у целини, а са наменом која је 
опредељена матичним Планом детаљне регулације 
Бивоље 3 у оквиру урбанистичке подцелине 3.2.2.Б. и 
евентуалним другим променама које из ње проистичу 
(корекције тачака за пренос и др.). 

Ове Измене и допуне плана се односе на све делове 
текстуалног дела и све делове графичких прилога Плана 
детаљне регулације Бивоље 3 чија је измена условљена 
и подразумева се овом променом и евентуално другим 
променама које из ње проистичу. 

Граница измена и допуна обухвата кат. пар.                 
бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 (део) све КО Крушевац 
што чини површину од око 38ари 22м2.  

 
Члан 3. 

   
Измене и допуне плана обухватају део стамбено 

мешовите градске зоне коју у обухвату плана   каракте-
рише планирана намена комерцијалних делатности 
различитих типова, како би се постојећа намена 
унапредила и простор који је неуређен, запуштен и 
неодговарајуће намене уредио. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за 
Измене и допуне Плана детаљне регулације “Бивоље 3“ у 
делу к.п.бр.4580/1,4580/2,4580/3 и 5954 све КО Крушевац , 
као и на основу Мишљења бр. 501-430/2019-09 од 
20.12.2019. године, Служба за заштиту животне средине, 
Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана 
генералне регулације Плана детаљне регулације “Бивоље 
3“ у делу к.п.бр. 4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 све КО 
Крушевац   на животну средину,  а у складу са чланом 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измене 

и допуне Плана детаљне регулације “Бивоље 3“ у делу 
к.п.бр.4580/1, 4580/2,4580/3 и 5954 све КО Крушевац   и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 
           

IV Бр. 350-929/19                         НАЧЕЛНИК                                                                                      
                                                       Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

982 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), на седници 
одржаној 18.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) тако да у члану 13. 
ставу 1. тачка 52. мења се и гласи: 

 
"52. Улица Стевана Синђелића, десном страном од 

Улице Газиместанске до Улице Танаска Рајића и десном 
страном на краку Улице Стевана Синђелића који се пружа 
од Улице Стевана Синђелића поред зграде Полицијске 
управе према северозападу и слепо се завршава код блока 
стамбених зграда, након управног паркирања до блока 
гаража које се налазе са десне стране;" 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" да, 

сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу I диспозитива 
овог Решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти.      

 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

     IV Бр. 344-1052/19                     НАЧЕЛНИК, 
                                      Иван Анђелић, с.р.  
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