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I  - АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
  
714 
На основу члана 4. став 3 и 9. став 3 Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 2 Уредбе о начину и 
условима за отпочињaње обављања комуналних 
делатности („Сл. гласник РС", бр. 13/18, 66/18 и 51/19), 
члана 4. став 1 Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и 
члана 22. Статута  града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној   
20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком одређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног 
осветљења (у даљем тексту: делатност јавног 
осветљења), права и обавезе пружаоца комуналне 
делатности, обим и квалитет комуналних услуга, 
финансирање, начин вршења надзора над обављањем 
делатности јавног осветљења и друга питања која су од 
значаја за обављање делатности  јавног осветљења на 
територији града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Комунална делатност обезбеђивања јавног 

осветљења обухвата одржавање, адаптацију и 
унапређење објеката и инсталација јавног осветљења 
којима се осветљавају саобраћајне и друге површине 
јавне намене. 

Површине јавне намене  у смислу одредаба ове 
Одлуке су : улице, тргови, мостови, паркови, подземни 
пешачки прелази и степеништа, пешачке површине 
поред стамбених и других објекта, јавни паркинзи и 
јавне зелене површине у насељима, спортски и објекти 
за рекреацију у јавној својини, гробља, уређене речне 
обале и друге површине на којима је планским 
документом предвиђена изградња јавне расвете. 

 
 
 
 
 

II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  
     ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 

Члан 3. 
 
Делатност јавног осветљења обављају јавно 

предузеће, привредно друштво, предузетник или други 
привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне 
делатности). 

Комунална делатност јавног осветљења поверава се 
на основу Одлуке Скупштине града Крушевца о начину 
обављања комуналне делатности и уговора о 
поверавању, у складу са одредбама Закона којима се 
уређује јавно приватно партнерство и концесије.  

Вршилац комуналне делатности јавног осветљења, 
који први пут отпочиње обављање комуналне 
делатности дужан је да испуњава услове у погледу 
техничких и кадровских капацитета који су предвиђени 
Уредбом о начину и условима за обављање комуналне 
делатности.  

 
Члан 4. 

 
Делатност одржавања јавног осветљења обавља се 

према годишњем програму  (у даљем тексту: Програм 
обављања делатности јавног осветљења) који, поред 
садржине одређене законом, садржи нарочито врсту, 
обим, начин и динамику радова и послова на одржавању, 
адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног 
осветљења, укупну вредност планираних послова и 
утрошка електричне енергије, предрачун накнаде за 
извршавање послова из програма и друго.  

Вршилац комуналне делатности је дужан да до 
првог децембра текуће године за наредну годину 
достави Одељењу за инвестиције, приведу и заштиту 
животне средине Нацрт Програма из става 1. овог члана.  

Програм из става 1. овог члана доноси Градско веће 
града Крушевца. 

 
Члан 5. 

 
Вршилац комуналне делатности  је дужан да 

послове комуналне делатности јавног осветљења 
обавља у складу са законом и важећим прописима, да 
објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења 
одржава у стању функционалне оспособљености за 
трајно и континуирано обезбеђење јавног осветљења 
(набавља и врши замену сијалица, осигурача, 
пригушница, протектор светиљки, кондензатора, 
упаљача за сијалице и др). 
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Члан  6. 
 

Инвеститор који изгради објекте јавне расвете, 
дужан је да у року од 15 дана од дана издавања одобрења 
за употребу објекта и инсталација, исте преда на 
одржавање вршиоцу комуналне делатности. 

Објекти јавне расвете  који  су изграђени без 
одобрења надлежног органа и за које није издата 
употребна дозвола не могу се прикључити  на мрежу 
јавног осветљења.   

 
Члан 7. 

 
Град је дужан да благовремено закључи уговор са 

надлежним електропривредним друштвом о испоруци 
електричне енергије и да редовно и уредно испуњава 
обавезе из уговора.                     

Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује 
начин снабдевања, рокови плаћања, као и друга питања 
од значаја за функционисање јавног осветљења. 

 
Члан 8. 

 
Забрањено је: 
1) уклањање, рушење, прљање и оштећење на било 

који начин објеката, уређаја и инсталација јавног 
осветљења; 

2) разбијање сијалица, лампиона или изолатора на 
објектима и инсталацијама јавног осветљења;                    

3) неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и 
инсталације јавног осветљења;                         

4) неовлашћено постављање рекламних паноа на 
објекте јавног осветљења; 

5) неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење 
плаката на објекте јавног осветљења.                                  

 
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА  
      ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 

Члан 9. 
 
Средства за обављање и развој делатности  јавног 

осветљења обезбеђују се из: 
1) прихода буџета Града;    

2) наменских средстава других нивоа власти; 

3) других извора у складу са законом. 
 

Члан 10. 
 
Средства  из претходног члана користе се за следеће 

намене:  
1) трошкове накнаде према приватном партнеру у 

складу са уговором о Јавно-приватном партнерству; 
2) одржавање, адаптацију, реконструкцију и 

изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног осве-
тљења; 

3) трошкове осигурања објеката, уређаја и инста-
лација јавног осветљења;                     

  4) остале трошкове обављања делатности.              
 
 

IV. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 11. 

 
Вршилац комуналне делатности  је дужан да у 

средствима јавног информисања или на други погодан 
начин обавести кориснике комуналне услуге о 
планираним или очекиваним сметњама и прекидима, 
који ће настати или могу настати у обављању делатности 
јавног осветљења, најкасније 24 сата пре очекиваног 
прекида у обављању делатности.  

  
Члан 12. 

 
У случају наступања непланираних или неочеки-

ваних поремећаја или прекида у обављању делатности 
јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је 
дужан да одмах о томе обавести  Градоначелника  и да 
истовремено предузме мере за отклањање поремећаја. 

Уколико вршилац комуналне делатности не 
предузме мере за отклањање поремећаја у року који 
одреди Градоначелник, Градоначелник  ће предузети 
мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге 
имовине која је угрожена. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду 
обављања делатности јавног осветљења, односно по 
утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове 
делатности, Градско веће је дужно  да предузме следеће 
мере: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга 
оним корисницима код којих би услед прекида настала 
опасност по живот и рад грађана или рад правних и 
физичких лица, или би настала значајна, односно 
ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних 
објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 
поремећај, односно прекид вршења делатности и 
учињену штету. 

 
Члан 13. 

 
У случају наступања непланираних, односно 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 
делатности јавног осветљења, вршилац комуналне 
делатности  је дужан да обезбеди осветљење јавних 
површина по следећем реду првенства: 

1) јавно осветљење главних саобраћајница и 
објеката од посебног значаја;          

2)  јавно осветљење тргова;                       
3) јавно осветљење улица; 
4) јавно осветљење пешачких стаза;                                         
5) јавно осветљење спортских објеката 
 
V.  ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ  
      КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 14. 
 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
обезбеди корисницима услуга законом прописане 



    21.09.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 13                                         3 
 

 

услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези 
квалитета и коришћења услуга.    

Корисници услуга обављања делатности одржавања 
јавног осветљења могу континуирано у току године 
достављати питања, примедбе и предлоге вршиоцу 
комуналне делатности  преко интернет странице Града 
Крушевца. 

Вршилац комуналне делатности  је дужан да на 
достављена питања, примедбе и предлоге одговори у 
року од осам дана од дана пријема. 

 
Члан 15. 

 
Корисници услуга обављања делатности одржавања 

јавног осветљења могу се континуирано у току године 
изјашњавати о квалитету пружених услуга преко 
интернет странице Града.  

 
VI. НАДЗОР 
 

Члан 16. 
 

Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врши 
Градска управа града Крушевца, преко надлежних 
одељења.  

Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове 
Одлуке врши градски  комунални инспектор. 

Комунална милиција обавља послове одржавања 
комуналног и другог законом уређеног реда и контроле 
у складу са овом Одлуком и законом. 

 
 VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 
Новчаном казном у износу од 70.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице - Вршилац 
комуналне делатности  које обавља комуналну 
делатност обезбеђења јавног осветљења, ако: 

1) не обавља комуналну делатност обезбеђивања 
јавног осветљења на прописан начин (члан 5. Одлуке);                   

2) не одговори на достављена питања, примедбе и 
предлоге у прописаном року (члан 14. став 3. Одлуке); 

3) не изврши извршно решење комуналног 
инспектора донето на основу  одредби ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу.                 

За прекршаје из овог члана комунални инспектор 
издаје прекршајни налог у складу са законом. 

 
Члан 18. 

 
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако: 
1) поступи супротно забрани прописаној чланом 8. 

Одлуке;  
2) не изврши извршно решење комуналног 

инспектора донето на основу  одредби ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће 
се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
предузетник. 

За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће 
се новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 
физичко лице. 

 
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, 

издаје прекршајни налог у складу са законом. 
 
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 
Вршилац комуналне делатности  за насељено место 

Крушевац биће изабран у складу са Законом о јавно- 
приватном партнерству и концесијама. 

До избора вршиоца комуналне делатности на 
територији насељеног места Крушевац, делатност јавног 
осветљења врши ЈКП „Крушевац“ Крушевац. 

 
Члан 20. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о јавној расвети („Службени лист општине 
Крушевац“ број  5/93 и 1/94). 

 
Члан 21. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-555/2019       ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
715 
На основу члана 2., 3, 4. и 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 278. став 6. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", 
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - 
др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. 
закон, 87/18 и 23/19), члана 39. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 -
одлука УС), члана 2. Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности 
(„Службени гласник РС“, бр. 13/18 и 66/18) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је  
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О Д Л У К У  
 

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналне делатности управљања јавним паркира-
лиштима, као и услови коришћења јавних паркиралишта 
на територији града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Послове управљања, коришћења и одржавања 

јавних паркиралишта на територији града Крушевца, 
врши Јавно предузеће "Пословни центар" Крушевац (у 
даљем тексту: Предузеће). 

 
Члан 3. 

 
Јавна паркиралишта су јавне саобраћајне површине, 

посебно изграђени објекти или посебни простори за 
паркирање моторних возила обележени саобраћајном 
сигнализацијом, који су доступни корисницима под 
познатим условима и одређени актом надлежног органа. 

Јавним паркиралиштем, у смислу ове Одлуке, не 
сматрају се посебни простори за паркирање моторних 
возила који нису на јавној површини и нису одређени 
правним актом као јавна паркиралшта у општој 
употреби. 

 
Члан 4. 

 
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.  
Општа паркиралишта су улична паркиралишта тј. 

делови коловоза, тротоара или површине делом на 
коловозу и делом на тротоару, као и друге (вануличне) 
површине, посебно уређене или изграђене и обележене 
за паркирање моторних возила, за чије се коришћење 
може вршити наплата накнаде за паркирање. 

Општа паркиралишта одређује решењем организа-
циона јединица Градске управе надлежна за послове 
саобраћаја. 

Градско веће града Крушевца, на предлог 
организационе јединице Градске управе надлежне за 
послове саобраћаја, решењем одређује на којим се 
општим паркиралиштима плаћа накнада за паркирање 
моторних возила, ближе дефинишe зоне паркирања и 
таксативно наводи улице које улазе у састав сваке 
поједине зоне.   

Посебна паркиралишта су јавне гараже (објекти, 
вишеетажна монтажна паркиралишта, бокс гараже и 
друге гараже) и површине уређене и изграђене за 
паркирање моторних возила за чије коришћење се врши 
наплата накнаде. Посебна паркиралишта су по правилу 
са контролисаним уласком и изласком возила. Контрола 
уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши 
се постављањем рампе и/или изградњом или 
постављањем објекта за наплату накнаде за паркирање 
моторних возила.  

Посебна паркиралишта изузетно могу бити и без 
контролисаног уласка и изласка возила, у ком случају се 
контрола и наплата паркирања врши применом одредаба 
ове Одлуке којима се уређује контрола и наплата 
паркирања на општим паркиралиштима.  

Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у 
складу са одговарајућим урбанистичким планом или 
актом надлежног органа. 

Јавна паркиралишта могу бити стална и привре-
мена.  

 
Члан 5. 

 
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о безбедности 
саобраћаја. 

Јавна паркиралишта на којима се плаћа накнада за 
паркирање моторних возила, поред саобраћајне 
сигнализације, треба да имају на видном месту 
истакнуту таблу-обавештење која садржи: ознаку зоне, 
категорију моторних возила која се могу паркирати, 
начин паркирања и наплате, као и временско 
ограничење коришћења јавног паркиралишта. 

 
II - КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 6. 
 

Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом 
Одлуком, користе се за паркирање возила правних лица, 
предузетника и физичких лица (у даљем тексту: 
корисник). Корисником паркиралишта у смислу 
одредаба ове Одлуке сматра се возач или последњи 
регистровани власник возила према евиденцији 
надлежног државног органа Републике Србије на дан 
када је извршена комунална услуга, ако возач није 
идентификован. 

 
Члан 7. 

 
Организациона јединица Градске управе надлежна 

за послове саобраћаја на општим, а Предузеће на 
посебним паркиралиштима у зависности од капацитета, 
одређује паркинг места за возила за особе са 
инвалидитетом. Предузеће, у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја, обележaва на јавним 
паркиралиштима паркинг места за возила за особе са 
инвалидитетом. 

Категорије особа са инвалидитетом, као и услове и 
поступак за издавање решења о признатом праву на 
коришћење јединствене инвалидске паркинг карте на 
јавним паркиралиштима утврђују се Правилником који 
прописује Градска управа града Крушевца на предлог 
организационе јединице надлежне за послове социјалне 
и здравствене заштите.  

На основу решења организационе јединице 
надлежне за послове социјалне и здравствене заштите о 
признатом праву на коришћење јединствене инвалидске 
паркинг карте на јавним паркиралиштима, Предузеће 
издаје јединствену инвалидску паркинг карту за 
означавање возила ове категорије корисника, за време 
важења решења, достављену од стране Министарства 
рада и социјалне политике.  
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Особе са инвалидитетом којима је издата 
јединствена инвалидска паркинг карта, имају право на 
бесплатно коришћење паркинг места на територији 
града Крушевца на свим општим паркиралиштима, на 
посебним паркиралиштима на паркинг местима 
резервисаним за возила за особе са инвалидитетом у 
трајању од три сата, а на територији Републике Србије 
искључиво на паркинг местима резервисаним за возила 
за особе са инвалидитетом. 

 
а) Наплата паркирања  
  

Члан 8. 
 

Паркирањем возила на паркинг месту на јавном 
паркиралишту, корисник прихвата прописане услове за 
коришћење јавног паркиралишта.   

Сматра се да је уговорни однос о пружању 
комуналне услуге настао започињањем коришћења 
комуналне услуге, односно почетком паркирања 
моторног возила у складу са одредбама ове Одлуке. 

Предузеће нема обавезу чувања возила, ни ствари у 
возилу и не сноси одговорност за оштећење или крађу 
возила на јавним паркиралиштима.  

 
Члан 9. 

 
За коришћење јавних паркиралишта на којима се 

врши наплата накнаде за паркирање моторних возила, 
корисник је дужан да плати накнаду за одређено време 
коришћења. Висина накнаде утврђује се ценовником 
Предузећа (у даљем тексту: ценовник) на који 
сагласност даје Градско веће града Крушевца. 

Предузеће организује и врши наплату накнаде за 
паркирање возила у складу са одредбама ове Одлуке.  

 
Члан 10. 

 
Корисник општег паркиралишта на коме се врши 

наплата накнаде за паркирање моторних возила, дужан 
је да плати цену паркирања из члана 9. ове Одлуке 
унапред, за сваки започети сат коришћења куповином и 
истицањем паркинг карте или електронским путем 
(путем СМС поруке), што евидентира Предузеће. На тај 
начин корисник стиче право на коришћење паркинг 
места за паркирање моторног возила.  

Паркинг карта се може купити као сатна или дневна 
карта, или платити електронским путем (СМС поруком) 
као сатна или дневна карта. 

Сатна паркинг карта важи за сваки започети час 
паркирања у зони за коју је купљена према утврђеном 
времену коришћења.   

Дневна паркинг карта важи за све зоне у којима се 
врши наплата паркирања, осим за зону у којој је 
одређено временско ограничење паркирања моторног 
возила, и траје од тренутка истицања до 21 сат истог 
дана у којем је извршена наплата паркирања.   

За коришћење посебног паркиралишта корисник је 
дужан да плати одговарајућу накнаду, након пружене 
услуге, за укупно време коришћења.  

 
 
 

Члан 11. 
 

Уколико се корисник општег паркиралишта на коме 
се врши наплата накнаде за паркирање моторних возила 
определио за плаћање накнаде за паркирање паркинг 
картом, дужан је да: 

1. за време паркирања видљиво истакне на 
унутрашњој страни предњег ветробранског стакла 
купљену паркинг карту,  

2. правилно унесе потребне податке о времену 
паркирања у паркинг карту,  

3. користи паркинг карту која одговара зони и 
возилу за који је купљена паркинг карта,  

4. користи опште паркиралиште у времену за које је 
плаћено паркирање, сходно временском ограничењу 
коришћења општег паркиралишта,  

5. користи паркинг место у складу са саобраћајном 
сигнализацијом и ознакама тј. таблама обавештења 
којима је означено опште паркиралиште.  

Уколико се корисник општег паркиралишта на коме 
се врши наплата накнаде за паркирање моторних возила 
определио за плаћање накнаде за паркирање 
електронским путем тј. СМС поруком, дужан је да: 

1. одмах, а најкасније три минута од почетка 
заустављања моторног возила, пошаље СМС поруку 
која мора да садржи тачна слова и бројеве регистарске 
ознаке возила корисника, и то према упутству за 
коришћење СМС сервиса,  

2. пошаље СМС поруку која одговара зони и возилу 
за које је послата СМС порука,  

3. користи опште паркиралиште у времену за које је 
плаћено паркирање, сходно временском ограничењу 
коришћења општег паркиралишта,  

4. користи паркинг место у складу са саобраћајном 
сигнализацијом и ознакама тј. таблама обавештења 
којима је означено опште паркиралиште.  

 
Корисник посебног паркиралишта дужан је да:   
1. преузме одговарајућу улазну карту,   
2. користи паркинг место у складу са саобраћајном 

сигнализацијом,   
3. плати при изласку накнаду за коришћење 

посебног паркиралишта према времену коришћења.  
  
Изглед и садржај паркинг карте прописује 

Предузеће посебним актом.  
Сматра се да корисник није платио накнаду за 

паркирање моторног возила, уколико не поступи на 
начин прописан у ставу 1, 2, и 3. овог члана.  

 
Члан 12. 

 
Возила хитне медицинске помоћи, МУП-а, Војске 

Србије, ватрогасних возила, возила локалне самоуправе, 
државних органа, установа чији је оснивач град, возила 
субјеката када врше интервенције ради отклањања 
кварова на водоводној, канализационој, топловодној, 
гасоводној, електричној, ПТТ мрежи, на чишћењу и 
прању улица, као и на одржавању улица не плаћају 
накнаду за  паркирање моторних возила. 

Возила из претходног става овог члана, морају 
имати ознаку фирме и ротационо светло одговарајуће 
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боје на крову возила за возила која могу употребљавати 
ротациона светла. 

Организациона јединица Градске управе надлежна 
за послове саобраћаја на општим, а Предузеће на 
посебним паркиралиштима у зависности од капацитета, 
одређује паркинг места за возила на електрични погон.  

Предузеће, у складу са прописима о безбедности 
саобраћаја, обележaва на јавним паркиралиштима 
паркинг места за возила на електрични погон.  

 
Члан 13. 

 
Контролу коришћења јавног паркиралишта врши 

Предузеће преко овлашћених контролора (у даљем 
тексту: контролор).  

Контролори Предузећа имају службене легити-
мације и носе службена одела.  

Изглед службене легитимације и службеног одела 
контролора утврђује Предузеће посебним актом. 

   
Члан 14. 

 
Контролор у поступку вршења контроле, утврђује 

коришћење јавног паркиралишта супротно одредбама 
ове Одлуке и то када је:   

1. корисник паркирао возило, а није извршио 
плаћање накнаде за паркирање моторног возила, 
односно није поступио у складу са чланом 10. и 11. ове 
Одлуке,   

2. корисник, који је платио накнаду за паркирање 
моторног возила према започетом часу, а по истеку 
плаћене накнаде у оквиру утврђеног времена паркирања 
наставио коришћење паркиралишта,   

3. корисник, који је након истека могућег времена 
паркирања на зонираном паркиралишту, наставио 
коришћење паркиралишта.   

 
Члан 15. 

 
Корисник који није извршио плаћање накнаде на 

начин из члана 10. и 11. ове Одлуке дужан је да плати 
налог за плаћање карте за период од 24 сата од момента 
издавања (у даљем тексту: налог) који важи за период од 
24 сата од момента издавања по налогу за плаћање, 
према ценовнику. Налог је накнада за целодневно 
коришћење општих паркиралишта у свим зонама без 
ограничења на дан издавања.  

Налог издаје овлашћени контролор и уручује га 
кориснику, а уколико није у могућности да уручи налог 
кориснику, контролор налог причвршћује на возило, на 
предње ветробранско стакло и овакав начин достављања 
налога кориснику сматра се уредним, те касније 
оштећење или уништење налога нема утицаја на 
ваљаност достављања и не одлаже плаћање налога.  

Контролор је дужан да фотографише возило 
корисника са причвршћеним налогом. Корисник 
паркирања дужан је да поступи по примљеном налогу и 
плати налог, у року од осам дана од дана достављања, на 
начин назначен у налогу. 

Уколико корисник не поступи на начин прописан 
ставом 1. овог члана, Предузеће ће покренути поступак 
принудне наплате у складу са Законом.  

Сматра се да је корисник општег паркиралишта 
поступио по примљеном налогу, уколико плати налог у 
року од осам дана од дана уручења налога. Ако корисник 
општег паркиралишта не плати налог у року из става 3. 
овог члана, дужан је да осим износа за налог за плаћање 
карте за период од 24 сата од момента издавања, плати и 
стварне трошкове Предузећа и законску затезну камату, 
на шта ће у налогу бити упозорен.  

Изглед и поступак издавања налога и поступање 
Комисије за рекламације прописује Предузеће посебним 
актом на који сагласност даје Градско веће. 

 
б) Повлашћени корисници и резервација паркинг 

места  
 

Члан 16. 
 

Правна лица, предузетници и физичка лица 
(станари, корисници пословног простора, запослени и 
др.) који имају пребивалиште, односно седиште у зонама 
простирања општих паркиралишта могу да користе 
општа паркиралишта као повлашћени корисници под 
условима и на начин дефинисан Правилником који 
доноси Предузеће, и на њих се не односе одредбе ове 
Одлуке из члана 10. и 11., осим одредби које се односе 
на одређено временско ограничење паркирања моторног 
возила. 

Повлашћеним корисницима, из става 1. овог члана, 
на њихов захтев, Предузеће издаје повлашћену паркинг 
карту, која се може користити искључиво за возило за 
које је ова карта издата, и о томе води евиденцију.  

Поседовање повлашћене паркинг карте за парки-
рање моторног возила не представља истовремено и 
резервацију одређеног паркинг места.   

Повлашћена паркинг карта се издаје у електронској 
форми.  

 
Члан  17. 

  
Под резервацијом паркинг места подразумева се 

коришћење, од стране одређеног корисника, одређеног, 
посебно обележеног паркинг места на јавном 
паркиралишту, у временском периоду од најмање 180 
дана, а изузетно из оправданих разлога и краће. 
Резервацију паркинг места на јавном паркиралишту 
могу извршити, на основу поднетог захтева: правна 
лица,  предузетници и физичка лица који за то покажу 
правни интерес.  

Захтев за резервацију паркинг места подноси се 
Предузећу и садржи: предлог локације за резервисана 
паркинг места, број места за резервацију, време за које 
се тражи резервација, доказ о регистрацији правног 
лица, односно предузетника, а за физичка лица очитану 
личну карту или фотокопију уколико је без чипа и 
очитану саобраћајну дозволу. 

Одређивање локације за резервисана паркинг места 
на општим паркиралиштима, број места и кориснике, 
утврђује решењем организациона јединица Градске 
управе града Крушевца надлежна за послове саобраћаја, 
на основу захтева Предузећа и израђеног саобраћајног 
пројекта.   

Захтев за резервацију паркинг места за особе са 
инвалидитетом подноси се организационој јединици 
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Градске управе Крушевац надлежној за послове 
саобраћаја.  

Особе са инвалидитетом из претходног става могу 
остварити право на резервацију паркинг места на 
општим паркиралиштима уколико су остварила права из 
члана 7. ове Одлуке, имају пребивалиште на територији 
града Крушевца у непосредној близини паркинг места за 
које се тражи резервација и уколико је возило 
регистровано на њих или на члана породичног 
домаћинства.  

Организациона јединица Градске управе Крушевац 
надлежна за послове саобраћаја, решењем одређује 
локације за резервисана паркинг места за особе са 
инвалидитетом. 

За резервацију паркинг места на општим 
паркиралиштима плаћа се накнада, осим за возила особа 
са инвалидитетом која су остварила права из става 5. 
овог члана. Накнада коришћења резервације општих 
паркиралишта утврђује се ценовником. 

Трошкове саобраћајне сигнализације и њеног 
постављања која се односи на резервацију паркинг 
места, сноси корисник паркиралишта из става 2. и 4. на 
кога се резервација односи. 

Резервисана паркинг места обележавају се у складу 
са законом, а могу бити обезбеђена и физичком 
запреком на захтев корисника.  

На посебним паркиралиштима Предузеће утврђује 
локације за резервисана паркинг места, број места и 
кориснике на основу поднетог захтева.   

Предузеће води евиденцију о резервисаним паркинг 
местима и корисницима из става 2. и 10. овог члана. 

Предузеће може одобрити бесплатно паркирање 
правним субјектима који врше непрофитну делатност од 
општег интереса за град, по захтеву правних субјеката, а 
по Закључку Градског већа града Крушевца, у ком 
случају се не врши субвенционисање накнаде износа 
цене за паркирање моторних возила. 

 
III - ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊА  
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ  
ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
Члан 18. 

 
Правни субјект који започиње обављање комуналне 

делатности управљања јавним паркиралиштима, пре 
доношења Одлуке Скупштине града Крушевца о 
поверавању делатности управљања јавним 
паркиралиштима, дужан је да испуни све услове 
предвиђене Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности. 

 Правни субјект који врши делатност управљања 
јавним паркиралиштима на територији града Крушевца, 
дужан је да своје пословање у погледу кадровске и 
техничке опремљености усклади са Одредбама Уредбе 
из става 1. овог члана. 

 
IV - ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА  
 

Члан 19. 
 

Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и 
обележава јавна паркиралишта.  

На јавним паркиралиштима Предузеће:  
 
1. Поставља и одржава саобраћајну сигнализацију и 

опрему,  
2. Стара се о чишћењу и прању јавних 

паркиралишта (уклањање отпадака и нечистоће), 
3. Стара се о чишћењу снега и леда са јавних 

паркиралишта. 
Обележавање општих паркиралишта се врши на 

основу саобраћајног пројекта на који сагласност даје 
организациона јединица Градске управе града Крушевца 
надлежна за послове саобраћаја. 

 
V - ЗАБРАНЕ 

 
Члан 20. 

 
На јавним паркиралиштима забрањено је:  
1. паркирање возила супротно постављеној 

саобраћајној сигнализацији (ометање коришћења 
паркиралишта и др.); 

2. паркирање возила које није регистровано, 
односно чијој је регистрационој налепници истекао рок 
важења;  

3. остављање неисправног или хаварисаног возила, 
прикључног возила без сопственог погона и других 
ствари и предмета; 

4. паркирање возила које не припада категорији 
возила за које је паркиралиште намењено;  

5. паркирање возила на паркинг местима 
предвиђеним за особе са инвалидитетом ако не поседује 
паркинг карту из члана 7. став 3. ове Одлуке и 
паркирање возила на резервисаним паркинг местима, 
уколико корисник не спада у наведену категорију, 

6. вршити заузимање паркинг места путем 
ограђивања, постављањем предмета или на други начин 
ометање коришћења паркинг места без одобрења 
надлежног органа, 

7. прање и поправка возила и друге радње које 
доводе до прљања и уништавања јавног паркинга и 
вршење услуга поправке и прања возила,  

8. обављање промета роба и услуга без одобрења 
надлежног органа,  

9. уклањање уређаја за спречавање одношења 
возила без сагласности Предузећа. 

 
VI - ПРЕМЕШТАЊЕ, УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА И 

ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА КОЈИМ СЕ СПРЕЧАВА 
ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА  

 
Члан 21. 

 
У случајевима када се јавна паркиралишта користе 

на начин из члана 20. ове Одлуке, комунални инспектор 
или комунални милицајац наредиће кориснику јавног 
паркиралишта, ако је присутан, да одмах уклони возило 
или предмете са јавног паркиралишта у одређеном року, 
који се може одредити и на минуте, под претњом 
принудног извршења. Уколико се корисник јавног 
паркиралишта не налази на лицу места, комунални 
инспектор или комунални милицајац ће донети решење 
којим ће наложити да се возило уклони, односно 
премести или постави уређај којима се спречава 
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одвожење возила, под претњом принудног извршења. 
Ово решење се причвршћује на возило, уз назначење 
дана и часа када је причвршћено, тиме се сматра да је 
достављање извршено, а доцније оштећење, уништење 
или уклањање овог решења не утиче на ваљаност 
достављања.    

Принудно извршење из става 1. овог члана, које се 
односи на возило, спроводи Предузеће по донетом 
решењу о дозволи извршења од стране комуналног 
инспектора или комуналног милицајца.   

 
Члан 22. 

 
Приликом постављања уређаја којима се спречава 

одвожење возила, Предузеће ће на стаклу возачевих 
врата, поставити налепницу са обавештењем да је 
возило привремено блокирано, са упутством шта возач 
треба да учини, како би се извршило скидање уређаја и 
упозорењем да возило може бити уклоњено.   

Пре почетка блокаде, деблокаде и уклањања возила, 
Предузеће сачињава фотографију (фото-запис), као 
доказ о стању возила.   

Када корисник измири сва доспела потраживања, 
трошкове премештања возила и лежарине, односно 
трошкове блокаде и деблокаде возила и Предузећу 
достави доказ о извршеном плаћању, Предузеће ће 
омогућити преузимање или извршити деблокаду возила.   

Штету насталу на возилу за време блокаде, 
деблокаде и приликом уклањања возила, сноси причи-
нилац штете. 

 
Члан 23. 

 
Трошкови уклањања, односно премештања возила 

или постављања уређаја којима се спречава одвожење 
возила по налогу комуналног инспектора или 
комуналног милицајца наплаћују се од корисника јавног 
паркиралишта према ценовнику. 

 
Члан 24. 

 
Изузетно, комунални инспектор или комунални 

милицајац ће донети решење за премештање возила са 
јавних паркиралишта у случајевима када се јавна 
паркиралишта користе у складу са одредбама ове 
Одлуке, ако то налаже потреба:   

- одржавања јавних манифестација (спортских, 
културних и других манифестација),   

- обезбеђења трасе кретања дипломатских 
представника или високих званичника страних држава,   

- извођења радова на путу, услед елементарних 
непогода, више силе и друго, 

- ради обављања хитних интервенција на 
комуналним објектима или несметаног обављања 
комуналне делатности,   

У случајевима из претходног става овог члана, 
накнаду за премештање возила дужан је да плати 
организатор или подносилац захтева.   

 
Члан 25. 

 
Поступак принудног уклањања возила, начин и 

место чувања уклоњеног возила, услове под којима се 

возило може преузети, постављање и уклањање уређаја 
за спречавање одвожења возила-блокирања возила, 
уређују се посебним актом који доноси Градско веће на 
предлог Предузећа.  

 
VII - НАДЗОР 
 

Члан 26. 
 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе града 
Крушевца преко комуналног инспектора.   

Комунално-милицијске и друге послове контроле 
коришћења јавних паркиралишта у складу са одредбама 
ове Одлуке и контролу примене Одлуке у складу са 
Законом о комуналној милицији и другим прописима 
врши Одељење комуналне милиције Градске управе 
града Крушевца преко комуналног милицајца. 

 
Члан 27. 

 
У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор је дужан и овлашћен да:  
1. контролише саобраћајну сигнализацију на јавним 

паркиралиштима и нареди Предузећу отклањање 
недостатака у утврђеном року,  

2. контролише изграђеност, уређеност и 
опремљеност јавних паркиралишта у складу са актима 
Градске управе и нареди Предузећу отклањање 
недостатака у утврђеном року,  

3. контролише јавна паркиралишта са аспекта 
безбедности саобраћаја и на основу налаза надлежног 
органа нареди измену режима саобраћаја односно 
паркирања,  

4. нареди уклањање, односно премештање возила, 
или постављање уређаја којима се спречава одвожење 
возила која су постављена на начин наведен чланом 20. 
ове Одлуке, 

5. нареди уклањање других ствари и предмета која 
су постављени на начин из члана 20. ове Одлуке, 

6. изда прекршајни налог за прекршаје за које су 
овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном 
износу,  

7. предузме друге мере у складу са законом и овом 
Одлуком.   

 
Члан 28. 

 
Комунални милицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално-милицијских послова присуством на лицу 
места:  

- спречава нарушавање комуналног реда про-
писаног овом Одлуком,  

- нареди уклањање, односно премештање возила, 
или постављање уређаја којима се спречава одвожење 
возила која су постављена на начин предвиђен чланом 
20. ове Одлуке, 

- нареди уклањање других ствари и предмета која су 
постављени на начин предвиђен чланом 20. ове Одлуке, 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места у 
складу са одредбама ове Одлуке,  
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- у вршењу комунално-милицијских послова, поред 
законских овлашћења, комунални милицајац је 
овлашћен да изда прекршајни налог за прекршаје 
прописане овом Одлуком, 

- издаје усмено наређење за извршење утврђених 
обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака,  

- подноси захтев за покретање прекршајног по-
ступка за прекршаје утврђене овом Одлуком, 

- подноси пријаву надлежном органу за учињено 
кривично дело и   

- предузме друге мере у складу са законом и овом 
Одлуком.  

 
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
 

Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за 
прекршај Предузеће, ако:  

1. не обележава и опрема јавна паркиралишта на 
начин прописан одредбама члана 5. ове Одлуке, 

2. не одржава и уређује јавна паркиралишта на 
начин прописан одредбама члана 19. ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
казниће се за прекршаје из става 1. овог члана одговорно 
лице у Предузећу. 

Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара 
казниће се за прекршај правни субјект ако не испуњава 
услове предвиђене чланом 18. ове Одлуке. 

 
Члан 30. 

 
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако поступа 
супротно члану 20. ове Одлуке.  

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара 
казниће се за прекршај предузетник ако поступа 
супротно члану 20. ове Одлуке.  

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу 
и физичко лице ако поступа супротно члану 20. ове 
Одлуке.  

 
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 

Прописи за спровођење ове Одлуке биће донети у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

До доношења прописа из претходног става 
примењиваће се прописи донети на основу Одлуке о 
паркиралиштима ("Службени лист града Крушевца", 
број 1/09, 12/09, 8/12 и 3/14). 

 
Члан 32. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о паркиралиштима ("Службени лист града 
Крушевца", број 1/09-пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 
3/14). 

 
 
 

Члан 33. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 344-799/19           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
716 
На основу члана 20.став 1.тачка 2. и 32. став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 
47/18), члана 2. став 3. тачка 13., члана 3. став 1. тачка 13 
и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 
чланова 1. и 2. Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. 
гласник РС" бр. 13/18, 66/18 и 51/19), члана 4. и 39. 
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 
65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС), и члана 22. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18),       

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  20.09. 2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА 

 
1 - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналне делатности димничарске услуге, права и 
обавезе предузећа које обавља димничарске услуге и 
корисника услуга на територији града Крушевца (у 
даљем тексту: град), финансирање обављања димни-
чарске услуге, начин обезбеђивања континуитета у 
обављању димничарске услуге, начин поступања и 
овлашћења органа града у случају прекида у обављању 
димничарске услуге, надзор над вршењем димничарске 
услуге, као и друга питања везана за обављање 
димничарске услуге. 

 
Члан 2. 

 
Димничарске услуге као комунална делатност, 

врше се ради обезбеђивања исправног функционисања 
димоводних и ложишних објеката и уређаја, као и 
вентилационих канала и уређаја у циљу превентивне 
заштите живота и имовине од пожара и спречавања 
загађивања ваздуха. 

 
Члан З. 

 
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су: 
- чишћење димоводних и ложишних објеката и 

уређаја, 
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- чишћење вентилационих канала и уређаја, 
- контрола димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, 
- спаљивање чађи у димоводним и ложишним 

објектима и уређајима. 
 

Члан 4. 
 

Изрази који се употребљавају у овој одлуци имају 
следеће значење: 

- димоводни објекат (димњак) је вертикална, 
приближно вертикална или хоризонтална конструкција 
која продукте сагоревања - димне гасове, у потпритиску 
или натпритиску, одводи из ложишног уређаја у спољну 
средину - атмосферу, односно обезбеђује довод ваздуха 
ложишном уређају, 

- ложишни уређај је део ложишног система у 
којем се одвија ложење (сагоревање) чврстих, течних 
или гасовитих горива, при чему се производи топлота и 
настају продукти сагоревања димни гасови, 

- санација димоводног објекта је извођење 
потребних радова на постојећем димоводном објекту 
како би он испунио неопходне грађевинске, 
противпожарне и функционалнотехничке захтеве, 

 реконструкција димоводног објекта је извођење 
накнадних радова на постојећем димоводном објекту, 
како би се прилагодио захтевима у погледу чврстоће и 
статичке стабилности и промене претходних параметара 
димоводног објекта попут броја прикључака, замене, 
односно накнадне уградње димничарских вратанаца, 
завршних капа и сл., 

- вентилациони канал је усисни и одсисни 
хоризонтални, односно вертикални отвор, инсталација и 
окно који има сврху принудног или природног 
проветравања, 

- вентилациони уређај је уређај који омогућује 
принудно струјање свежег или истрошеног ваздуха, 
односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз 
вентилациони канал, 

- резервни димоводни објекат (резервни димњак) 
је димоводни објекат који се користи само у случају 
ванредних потреба и околности и на кога може да се 
прикључи ложишни уређај на чврсто гориво. 

 
Члан 5. 

 
Димничарске услуге обавља Јавно комунално 

предузеће ”Градска топлана” Крушевац (у даљем тексту: 
Предузеће). 

 
Члан 6. 

 
Корисник димничарске услуге је физичко или 

правно лице које је власник, односно корисник стана у 
стамбеној згради, власник, односно корисник породичне 
стамбене зграде и власник, односно корисник пословног 
простора и објеката у којима се налазе димоводни 
објекти, резервни димоводни објекти, ложишни уређаји, 
вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту: 
корисник услуге). 

 
 
 

П - УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА  
      ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 7. 
 
Димничарске услуге могу да обављају лица 

одговарајуће стручности и образовног профила. 
 

Члан 8. 
 
Предузеће мора да поседује минималну техничку 

опремљеност у складу са позитивним законским 
прописима. 

Предузеће мора да поседује одговарајући простор за 
смештај материјала, опреме и алата. 

 
Члан 9. 

 
Предузеће мора да успостави и примењује систем 

управљања заштитом здравља и безбедности на раду и 
да поступа у складу са прописима у вези заштите 
животне средине и начелима одрживог развоја. 

 
Члан 10. 

 
Чишћење димоводних и ложишних објеката и 

уређаја врши се једном годишње. 
Резервни димњаци и димњаци који се не користе 

стално, односно на који нису прикључени ложишни 
уређаји, контролишу се и чисте једном у три године. 

Чишћење се врши по позиву корисника. 
Корисник је дужан да обезбеди своје присуство и 

омогући несметано вршење услуге. 
 

Члан 11. 
 
Корисник услуге може да захтева, писаним путем, 

да се мимо прописане редовне контроле, изврши 
контрола исправности димоводних и ложишних 
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, као 
и спаљивање чађи, на терет подносиоца захтева. 

 
Члан 12. 

 
Корисник је дужан да обавести Предузеће 

најкасније 30 дана пре привременог престанка 
коришћења услуга, као и да наведе период у коме неће 
користити услуге Предузећа. 

 
Члан 13. 

 
О утврђеним неисправностима димоводних и 

ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и 
уређаја које утичу на употребљивост и сигурност, као 
што су оштећења (обрушавање, пукотине, растрешеност 
и сл.), недозвољени грађевински радови (зазиђивање и 
сл.), Предузеће је дужно да одмах обавести корисника 
услуге, Министарство унутрашњих послова РС - Сектор 
за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације 
у Крушевцу и надлежну грађевинску инспекцију. 
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Ш - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И 
КОРИСНИКА УСЛУГА 

 
Члан 14. 

 
Предузеће је дужно да обезбеди: 
 
1. трајно и несметано обављање димничарских 

услуга, 
2. прописани обим и квалитет димничарских услуга, 
3. развој и унапређење квалитета и врста димни-

чарских услуга. 
 

Члан 15. 
 
Предузеће је дужно: 
 
- да димничарске услуге врши на начин и у 

роковима прописаним овом одлуком, 
- да о термину вршења димничарских услуга 

обавести корисника услуге. 
 

Члан 16. 
 
Предузеће је дужно да води евиденцију (контролну 

књигу или лист) о извршеним димничарским услугама. 
Контролна књига (или лист) води се за сваки 

димоводни и ложишни објекат и уређај и вентилациони 
канал и уређај и садржи: 

 
- улицу и кућни број објекта, 
- име и презиме власника, односно корисника 

објекта, име и презиме лица или назив органа који 
управља зградом, 

- број и врсту димоводних и ложишних објеката и 
уређаја и вентилационих канала и уређаја, 

- опис обављене димничарске услуге, датум и 
потпис непосредног вршиоца димничарске услуге и 

- потпис лица из алинеје 2. овог става, као 
потврду о извршеним димничарским услугама. 

 
Члан 17. 

 
Предузеће мора чувати податке о обављеним 

услугама на прописан начин. 
Податке из става 1. овог члана, Предузеће мора 

чувати и у електронском облику. 
 

Члан 18. 
 
Корисник услуга дужан је: 
 
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз 

димоводним и ложишним објектима и уређајима и 
вентилационим каналима и уређајима, 

2. да омогући чишћење димоводних и ложишних 
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, 

3. да омогући контролу димоводних и ложишних 
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја и 

4. да плаћа цену за пружене димничарске услуге. 
 
 
 

IV - ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

 
Члан 19. 

 
Средства за обављање димничарских услуга 

обезбеђују се из: 
- прихода од пружања димничарских услуга и 
- других извора, у складу са законом. 
 

Члан 20. 
 
Цене димничарских услуга утврђују се 

Ценовником. 
Ценовник из става 1. овог члана доноси Надзорни 

одбор Предузећа, а на исти сагласност даје Градско 
веће. 

 
V - НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА  
КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ  
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 
 

Члан 21. 
 

Предузеће је дужно да обезбеди одговарајући обим, 
врсту и квалитет димничарских услуга. 

 
Члан 22. 

 
Ако дође до поремећаја или прекида у раду 

Предузећа услед ванредне ситуације или других разлога 
који нису могли да се предвиде, односно спрече, 
Предузеће је обавезно да одмах предузме мере на 
отклањању узрока поремећаја односно прекида, и то: 

1. радно ангажује запослене у Предузећу на 
отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица 
за обављање димничарских услуга, 

2. предузме мере које утврде надлежни органи града. 
 

Члан 23. 
 
У случају поремећаја или прекида у обављању 

димничарских услуга, као и у случају штрајка 
запослених у Предузећу, Градско веће предузима 
оперативне и друге мере којима ће се обезбедити услови 
за несметан рад и пословање Предузећа и обављање 
димничарских услуга у складу са законом и овом 
одлуком. 

 
VI - МЕРЕ ЗАБРАНЕ 
 

Члан 24. 
 
На димоводним објектима и вентилационим 

каналима није дозвољено: 
1. извођење грађевинских и других радова без 

одговарајућег акта Градске управе, 
2. постављање инсталација других инфраструкту-

рних објеката и уређаја и 
3. користити их супротно намени. 
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Vll - НАДЗОР 
 

Члан 25. 
 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке 

врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца, преко комуналног инспектора. 

Комунална милиција Градске управе града 
Крушевца, преко комуналног милиционара  врши 
контролу над применом ове Одлуке и овлашћен је да 
изда прекршајни налог. 

 
Члан 26. 

 
Послове инспекцијског надзора над применом ове 

одлуке обавља комунални инспектор. 
 
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се 

за прекршај Предузеће ако: 
1. не контролише и не чисти димоводне и 

ложишне објекте и уређаје у прописаним временским 
размацима (члан 10.), 

2. на захтев корисника услуге не изврши контролу 
исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја 
и не поступи у складу са чланом 11. ове одлуке, 

3. не води евиденцију у складу са чланом 16. ове 
одлуке, 

4. не предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида у обављању димничарских 
услуга (члан 22.), 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у Предузећу новчаном казном од 
15.000,00 динара. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 
прекршај корисник услуге - правно лице ако: 

1. не омогући контролу и чишћење димоводних и 
ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и 
уређаја и спаљивање чађи у утврђеним временским 
размацима. (члан 10.) 

2. ако димоводне и ложишне објекте, уређаје и 
вентилационе канале и уређаје користи супротно 
намени, на начин који угрожава безбедност грађана и 
ствара опасност од пожара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
10.000,00 динара, а физичко лице новчаном казном од 
5.000,00 динара, 

 
IX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о димничарским услугама („Сл. лист oпштине 
Крушевац", бр.  23/89). 

 
 
 

Члан 29. 
              
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" а 
примењиваће се по добијању акта Министра надлежног 
за послове комуналних делатности о испуњености 
услова за обављање комуналне делатности.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 352-556/19            ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
   
717 
На основу члана 3. ст. 1. тачка 6а и чл. 4 ст. 3. Закона 

о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС", бр. 
88/11, 104/16 и  95/18), чл. 2., 10. и 11. Уредбе о начину 
и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/18, 66/18, 51/19) и 
чл. 22. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца, бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на сeдници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком прописују се услови и начин 

обављања погрeбне делатности као комуналне 
делатности.  

 
Члан  2. 

 
Погребна делатност у смислу ове одлуке је 

преузимање и превоз посмртних остатака од места 
смрти, односно места на коме се налази умрла особа 
(стан, здравствена установа институт за судску 
медицину и патологију, установе социјалне заштите и 
друга места) и превоз до места одређеног посебним 
прописом (патологије, судске медицине, гробља, 
крематоријума, аеродрома, пословног простора погре-
бног предузећа у коме постоје прописани услови за 
смештај и чување покојника) организација сахране и 
испраћаја са прибављањем потребне документације за 
организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних 
остатака у расхладном уређају и припремање покојника 
за сахрањивање (у даљем тексту: погребна делатност).  

 
Члан 3. 

 
Погребну делатност могу обављати јавно 

предузеће, привредно друштво, предузетник или други 
привремени субјект (у даљем тексту: субјект) који 
испуњава услове прописане законом, Уредбом о начину 
и условима  за отпочивање обављања комуналних 
делатности (у даљем тексту: Уредба) и овом Одлуком.  

 



    21.09.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 13                                         13 
 

 

Члан 4. 
 

Погребну делатност у складу са Уредбом, може да 
обавља субјект који је прибаво акт Министра надлежног 
за послове комуналних делатности о испуњености 
услова за обављање те комуналне делатности 

 
НАДЗОР 
 

Члан 5. 
 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке  
врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца, преко комуналног инспектора.  

Комунална милиција Градске управе града 
Крушевца, преко комуналног милиционара врши 
контролу над применом ове Одлуке и овлашћен  је да 
изда прекршајни налог.  

 
Члан  6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 512-5/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
       
718 
На основу чл.1, 17, 18.  и 21. Закона о сахрањивању 

("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и  6/89 и "Сл.гласник 
РС ", бр. 53/93, 67/93, 48/94),  члана 2, 3 и 4. Закона о 
комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС", бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), чл. 2, 3 и 7. Уредбе о начину и условима 
за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. 
гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и чл. 22. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници од  
20.09.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ  
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о гробљима и сахрањивању ("Сл.лист 
града Крушевца", бр. 1/09 – Пречишћен текст, 2/09, 8/12 
и 3/14) , члан 1. мења се и  гласи:  

 
,,Члан 1. 

 
Овом Одлуком прописују се услови и начин 

обављања комуналне делатности управљања гробљима 
и сахрањивање на подручју града Крушевца.“ 

 

Члан 2.  
 

Члан 2. мења се и гласи: 
 

„Члан 2. 
 
Управљање гробљима и сахрањивање обухвата: 

управљање и одржавање гробља, одржавање гробног 
места и наплата накнаде за одржавање гробног места, 
обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених 
гробних места, покопавање и ексхумација посмртних 
остатака, кремирање и остављање пепела покојника, 
одржавање објеката који се налазе у склопу гробља 
(мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, 
крематоријум) одржавање пасивних гробаља и спомен - 
обележја“. 

 
Члан 3. 

 
После члана 4  назив Поглавља  II мења се и гласи: 

„ II Управљање и одржавање гробља“. 
        

Члан 4. 
 

У члану 5. став 1 реч „уређење“ замењује се речју       
„управљање“.  

У  ставу 2 речи „Дирекције за урбанизам и изградњу 
ЈП“ замењују се речима „Јавно предузеће за урбанизам 
и пројектовање Крушевац“. 

 
Члан 5. 

 
У члану 17. став 1 и 3 број „15“ замењује се бројем 

„10“. 
 

Члан 6. 
 
 У  члану 21. став 1. мења се и гласи:  
"Пренос и ископавање посмртних остатака умрлог 

са једног гробља на друго може се вршити на основу 
одобрења санитарне инспекције на чијем се подручју 
гробља налазе и прибављеног одобрења Одељења за 
стамбено-комуналне и имовинско–правне послове 
Градске управе града Крушевца." 

 
Члан 7. 

 
Члан 38.  мења се и гласи:  
 

„Члан 38. 
 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке 

врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца, преко комуналног инспектора.  

Комунална милиција Градске управе града 
Крушевца, преко комуналног милиционара врши 
контролу над применом ове Одлуке и овлашћен је да 
изда прекршајни налог.  

 
Члан 8. 

 
Члан 38а се брише. 
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Члан 9. 
 
У члану 39. став 1. износ од „20.000-500.000 динара“ 

замењује се износом од „50.000“ динара. 
    У ставу 2. износ од „2.500-25.000 динара“ 

замењује се износом од „10.000 динара.“ 
 

Члан 10. 
 
У члану 40. став 1 износ од 2.500-25.000 динара 

замењује се износом од „10.000 динара “ 
У ставу 2. истог члана износ од 2.500-25.000 динара 

замењује се износом од „10.000 динара“ 
 

Члан 11. 
 
Члан 40а се брише.  
 

Члан 12. 
 
Вршилац комуналне делатности је дужан да након 

ступања на снагу ове Одлуке усклади своје пословање са 
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналне делатности у погледу минималних кадров-
ских и техничких услова.   

 
Члан 13. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћен текст ове Одлуке.  
  

Члан 14. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 512-6/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
719 
На основу члана 4. став 3. у вези члана 3. став.1 

тачка 5. Закона о комуналним делатностима ("Сл. 
гласник РС" бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чланова 1. и 2. 
Уредбе о начину и условима отпочињања обављања 
комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/18, 
66/18 и 51/19), и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о јавном линијском превозу путника на 

територији града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 

бр. 1/09 - Пречишћен текст, 8/12, 3/14 и 4/18)  после 
члана 31. додаје се нови члан 31а. који гласи: 

 
„31а. 

 
На територији града Крушевца може се обављати 

јавни линијски превоз путничким бродом, скелом и 
чамцем за привредне сврхе. 

Привредни субјекат који врши делатност мора 
испуњавати услове прописане Уредбе о начину и условима 
отпочињања обављања комуналних делатности“. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-800/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

                
                                                                            
720 
На основу чл. 60. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 
68/15, 41/18, 44/18 - др. Закон, 83/18 и 31/19) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

о допуни Одлуке о одређивању стајалишта која 
могу да се користе за линијски превоз путника у 
градском превозу путника на територији града 

Крушевца 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одређивању стајалишта која могу да се 
користе за линијски превоз путника у градском превозу 
путника на територији града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 14/18) у члану 3. став I, наслову „б) 
према северу ка Срњу:“ након тачке 3. додаје се нова 
тачка 3.1. која гласи: 

„3.1 Градска топлана, у Улици Мике Стојановића, 
гледано од Улице Јасички пут, са леве стране код саобра-
ћајнице која се пружа према југу и Царинарници;“.  

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-802/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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721 
На основу чл. 60. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 - 
др. закон и 83/18), члана 22. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18) и сагласности 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре бр. 344-08-25553/2019-03 од 09.07.2019. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

о допуни Одлуке о одређивању стајалишта која 
могу да се користе у међумесном превозу путника на 

територији града Крушевца 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одређивању стајалишта која могу да се 
користе у међумесном превозу путника на територији 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 
8/18) у члану 3. ставу I, наслову „з) на државном путу 
IIА реда бр. 187 Јасика-Варварин (од Јасике према 
Варварину), из оба смера:“ након тачке 6. додаје се нова 
тачка 7. која гласи: 

 
„7. Шанац 4“, 
 
у наслову „и) на државном путу IIА реда бр. 215 

"Крушевац-Ђунис-Делиград" (од Крушевца до Ђуниса), из 
оба смера:“, након тачке 6. додаје се нова тачка 6.1 која 
гласи: 

 
„6.1 Гаглово“. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
"Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 344-801/19           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 

 
722 
На основу члана 22. тачка 57.  Статута града Крушевца 

(“Службени лист града Крушевца“ број 15/18), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 20.09.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У   
 

О ПРЕНОСУ УДЕЛА И  ОСНИВАЧКИХ ПРАВА  
НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ  

„АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ 
 

Члан 1. 
 

Град Крушевац преноси Републици Србији свој 
удео у основном капиталу, као и сва оснивачка права                  

ЈП „Аеродром Росуље“ ул. Трг косовских јунака бр.6, 
Крушевац. 

 
Члан 2. 

 
Даном преузимања оснивачких права од стране 

Републике Србије, престају права оснивача-Града 
Крушевца у погледу именовања председника и чланова 
надзорног одбора, директора као и друга права из 
Одлуке о оснивању јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ („Сл.лист града Крушевца“, бр. 5/13 - 
Пречишћен текст  и 9/16). 

Даном преузимања оснивачких права од стране 
Републике Србије, престају обавезе финансирања 
поменутог предузећа  од стране Града Крушевца. 

 
Члан 3. 

 
Налаже се ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац да 

припреми одговарајућа акта за пренос свих уговорених 
обавеза које се односе на пословање тог предузећа. 

 
Члан 4. 

 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца да са 

Републиком Србијом закључи уговор о преносу, без 
накнаде, удела Града Крушевца у ЈП „Аеродром 
Росуље“. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-68/19              ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 

723  
На основу члана 567. 568 и 571. Закона о 

привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/11, 
99/11, 83/14  - др. закон, 5/15 и 44/18) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/2018), 

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О ОБРАЗОВАЊУ ОГРАНКА ДРУШТВА СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИЗНИС 
ИНКУБАТОР У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
ОБРАЗУЈЕ СЕ огранак привредног друштва  

„Бизнис инкубатор“ ДОО Крушевац, са матичним 
бројем - 20401176. 

 



 16                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 13                                     21.09.2019.  

 

Под називом: Огранак "Иновациони стартап 
центар". 

 
Адреса огранка је: Крушевац, Јасички пут 9а. 
 
Претежна делатност огранка је: 74.90 Остале 

стручне, научне и техничке делатности. 
 

Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
                   

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-83/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 

724                   
На основу члана  64 . Закона о социјалној заштити 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела je 

 
О Д Л У К У 

 
О 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", 
број 4/13, 11/13, 1/14, 14/16 и 9/17), у члану 4. тачка 9. 
мења се и гласи: 

"9. право на партиципацију у трошковима превоза 
ученика и  студената". 

 
Члан 2. 

 
После члана 29. Одлуке, додати ново поглавље које 

гласи: 
"9. ПАРТИЦИПАЦИЈА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА И  СТУДЕНАТА". 
 

Члан 3. 
 

После члана 29д) додају се чланови 29ђ, 29е, и 29ж. 
који гласе: 

 
,,29.ђ) 

 
Право на партиципацију трошкова превоза имају  

редовни ученици средње  Хемијско технолошке школе у 
Крушевцу - подручје рада ,,пољопривреда, производња 
и прерада хране, образовни профил – пољопривредни 
техничар, у издвојеном одељењу у Великом 

Шиљеговцу, на релацији Крушевац-Велики Шиљего-
вац, под условом да: 

- су редовни ученици средње Хемијско технолошке 
школе у Крушевцу, издвојеног одељења у Великом 
Шиљеговцу; 

- у седишту Хемијско-технолошке школе не постоји 
образовни профил који  ученик похађа, 

- до краја школске године не навршава 19 година 
живота .  

                                                        
29е) 

 
Регресирање трошкова превоза ученика из члана 3. 

ове Одлуке вршиће се у износу од 100% од цене повратне 
карте за релацију Крушевац-Велики Шиљеговац. 

 
29ж) 

 
    Ради остваривања права на партиципацију трошкова 
превоза, Хемијско-технолошка школа Крушевац, на по-
четку сваке школске године,доставља Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Крушевца 
оверени списак ученика образовног профила пољо-
привредни техничар, са назначеном релацијом, ради овере. 
 

Члан 4. 
 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца" а 
примењиваће се од 01.10.2019. године. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-524/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

 
725 
На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика, спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца (,,Сл.лист града Крушевца,, 
број 4/10) и члана 22. Статута града Крушевца (,,Сл.лист 
града Крушевца", бр.  15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН ПЛОЧЕ  

"ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ"  
У ЈАСИЦИ 

 
Члан 1. 

 
Поставља се спомен плоча ,,Да се не заборави" у 

Јасици, град Крушевац. 
 

Члан 2. 
 

Спомен плоча ,,Да се не заборави,, се поставља у 
селу Јасика, на улазу у парк према стадиону малих 
спортова, поред Дома културе у Јасици. 
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Члан 3. 
 
Средства за реализацију ове Одлуке обезбедиће се 

из средстава донатора. 
 

Члан 4. 
 
За израду спомен плоче "Да се не заборави" из члана 

1. ове Одлуке ангажоваће се аутор по позиву. 
 

Члан 5. 
 
Пре постављања спомен плоче "Да се не заборави" 

прибавиће се сагласност Министарства културе и 
информисања Републике Србије. 

 
Члан 6. 

 
Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 633-7/19                ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

             
726 
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласни РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 50/13, 
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 12. став 1 
Правилника о начину и поступку избора чланова 
комисије за стручну контролу планских докумената, 
комисије за контролу усклађености планских 
докумената, комисије за планове јединице локалне 
самоуправе и комисије за стручну контролу 
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде 
члановима комисије, као и условима и начину рада 
комисија ("Сл. гласник Републике Србије" број 32/19) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о образовању Комисије за планове града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/15, 1/16, 
9/19),  у члану 8. став 2 број "18" замењује се бројем "24". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у  

"Сл. листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-663/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

727 
На основу члана 29. став 2. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама ("Службени 
гласник РС", број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 22. тачка 
45.  Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18) и Мишљења Комисије за јавно-приватно 
партнерство број 40/19 од 19. септембра 2019. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ АКТА  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ПРИМАРНОМ 

НИВОУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Концесиони акт за обављање 
фармацеутске здравствене делатности на примарном 
нивоу на територији Града Крушевца (у даљем 
тексту:концесиони акт) у облику јавно-приватног 
партнерства са елементима  концесије у складу са 
Законом, а на који је Комисија за јавно-приватно 
партнерство дала Мишљење број 40/19 од 19.09.2019. 
године, да се предметни пројекат може реализовати у 
форми јавно-приватног партнерства са елементима 
концесије. 

 
Члан 2. 

 
Поступак доделе јавног уговора о Јавно-приватном 

партнерству за обављање фармацеутске здравствене 
делатности на примарном нивоу на територији града 
Крушевца са елементима концесије (у даљем 
тексту:јавни уговор) спровешће се у складу са Законом. 

Градско веће града Крушевца, пре објављивања 
Јавног позива за давање концесије за обављање 
фармацеутске здравствене делатности на примарном 
нивоу на територији града Крушевца, доставља  
Градском правобранилаштву града Крушевца Нацрт 
Јавног уговора ради оцене усаглашености овог нацрта са 
Законом и конкурсном документацијом. 

Градско веће града  Крушевца доноси одлуку о 
избору најповољније понуде у поступку доделе јавног 
уговора  о јавно-приватном партнерству са елементима  
концесија за обављање фармацеутске здравствене 
делатности на примарном нивоу на територији Града 
Крушевца. 

Пре закључења  јавног уговора из става 1. овог 
члана, Градско веће доставља нацрт јавног уговора 
Скупштини града на давање сагласности. 

 
Члан 3. 

 
Задужује се Одељење за друштвене делатности  

Градскe управе града Крушевца да прати реализацију 
Концесионог акта. 
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Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-530/19            ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
728 
На основу члана 26. става 1. тачке 3. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11 и 15/16), члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/14 - др. закон  и 101/16 - др. закон и 47/18) 
и члана 22. тачка 46. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца “ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године донeла је  

 
О Д Л У К У  

 
о давању сагласности и усвајању пројекта јавно 

приватног партнерства без елемената концесије  за 
реализацију пројекта "Пројекат  редовног (осим 

одржавања хоризонталне сигнализације на 
територији насељеног места Крушевац) и зимског 

одржавања општинских путева и улица и 
некатегорисаних путева  на територији града 

Крушевца" 
 

Члан 1. 
 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ Пројекат 

јавног приватног партнерства  без елемената концесије 
за редовно (осим одржавања хоризонталне 
сигнализације на територији насељеног места 
Крушевац) и зимско одржавање општинских путева и 
улица и некатегорисаних путева  на територији града 
Крушевца на који је дато  позитивно мишљење Комисије 
за ЈПП Републике Србије под бр. 39/2019 од  19.09.2019. 
године, а који чини саставни део ове одлуке. 

 
Члан 2. 

 
Да Градска управа града Крушевца измени План 

јавних набавки Градске управе  и  планира јавну набавку 
за доделу јавног уговора  за редовно (осим одржавања 
хоризонталне сигнализације на територији насељеног 
места Крушевац) и зимско одржавање општинских 
путева и улица и некатегорисаних путева  на територији 
града Крушевца. 

 
Члан 3. 

 
Да Градска управа града Крушевца након измене и 

допуне Плана јавних набавки из члана 2. ове Одлуке 
покрене поступак ове набавке, у складу са Законом о 
јавним набавкам. 

 
 
 

Члан 4. 
 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца", а ступа на снагу даном доношења. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-561/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
729 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), члана 2, 4 и 12. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 22. Статута 
града Крушевца ("Службени  лист града  Крушевца"  
број 15/18 ),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 
ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 

за реализацију пројекта „Пројекат  рехабилитације 
и ургентног одржавања општинских путева и улица 

и некатегорисаних путева  на територији града 
Крушевца“ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређују се услови, начин, израда и 

предлагање јавно-приватног партнерства у поступку 
јавно-приватног партнерства без елемената концесије                 
„Пројекат рехабилитације и ургентног одржавања 
општинских путева и улица и некатегорисаних путева  
на територији града Крушевца“ 

 
Члан 2. 

 
Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу 

са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама ("Службени гласник РС" број 88/11, 15/16 и 
104/16 - у даљем тексту: Закон). 

 
Члан 3. 

 
Град Крушевац је дужан да изради Предлог 

пројекта јавно- приватног партнерства и исти достави на 
сагласност Комисији за јавно-приватно партнерство 
Републике Србије. 

 
Члан 4. 

 
Скупштина града Крушевца донеће Одлуку о 

давању сагласности и усвајању Предлога пројекта јавно-
приватног партнерства по претходно прибављеном 
позитивном мишљењу Комисије за јавно-приватно 
партнерство, у року предвиђеним Законом. 
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Члан 5. 
 
Скупштина града Крушевца донеће Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке за избор 
најповољнијег приватног партнера, а у складу са 
поступком дефинисаним Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 6. 

 
Након доношења Одлуке о избору приватног 

партнера, Скупштина града доноси Одлуку о додели 
уговора и даје сагласност на нацрт јавног уговора, након 
чега ће се извршити потписивање уговора о јавно-
приватном партнерству. 

Закључени Уговор доставља се Министарству финан-
сија ради евидентирања у Регистру јавних уговора.  

 
Члан 7. 

 
Образује се Стручни тим за израду предлога 

Пројекта јавно-приватног партнерства за  реализацију 
пројекта  рехабилитације и ургентног одржавања 
општинских путева и улица и некатегорисаних путева  
на територији града Крушевца и за спровођење поступка 
јавне набавке за избор приватног партнера. 

Стручни тим чине пет чланова и то четири 
представника локалне самоуправе из различитих 
области које су уско повезане са пројектом и један 
представник приватног сектора које се бави израдом 
предлога пројекта јавно-приватног партнерства из 
области рехабилитације и ургентног одржавања 
општинских путева и улица и  некатегорисаних путева. 

Решење о именовању Стручног тима донеће 
Градско веће града Крушевца.  

 
Члан 8. 

 
На све што овом Одлуком није дефинисано 

примењиваће се одредбе Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, Закона о локалној 
самоуправи, Закона о јавној својини, као и подзаконска 
акта донета на основу наведених закона.  

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-557/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
                                                                      
730 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 28. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама  
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и 104/16), и чл.22 
тачке 46. Сатаута града Крушевца  ("Сл. лист града 

Крушевца" број 15/18)  и Плана јавних набавки Градске 
управе града Крушевца за 2019. годину,  

Скупштина града Крушевца , на седници одржаној 
дана  20.09.2019. године,  донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О ДОДЕЛИ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-

ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ 
 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ јавни уговор без елемената 

концесије за реализацију пројекта реконструкција, 
рационализација и одржавање преосталог дела система 
јавног осветљења на територији града Крушевца број 
35У/IV/2019,  понуђачу 

 
- KEEP LIGHT d.o.o Београд, Трговачка 16А, 

Београд-Чукарица, 11000 Београд, ПИБ 101885206, 
матични број: 17246984, као Носиоцу посла који наступа 
са  подизвођачем   

 
- MEP INŽENJERING doo Београд-Чукарица  ул. 

Радних акција бр. 2г 11250 Београд, ПИБ: 102158391, 
матични број: 17449389, на основу Понуде број: 52/19 од 
26.08.2019.године. 

 
2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца  у року од 3 (три) дана од 
дана доношења. 

 
3. Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-558/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
731 
На основу члана 28.Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 
15/16 и 104/16), и члана 22. тачке 46. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

 

О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА НАЦРТА УГОВОРА 

О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ 

 
1. УСВАЈА СЕ Текст Нацрта уговора о јавно-

приватном партнерству без елемената концесије за 
вршење услуга реконструкције и модернизације система 
јавног осветљења применом мера уштеде енергије са 
LED технологијом на територији града Крушевца.  

 
2. Овлашћује се  Градоначелник Јасмина Палуровић 

да потпише Уговор о јавно- приватном  партнерству без 
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елемената концесије за вршење услуге реконструкције и 
модернизације система јавног осветљења применом 
мера уштеде енергије LED технологијом на територији 
града Крушевца.  

 
3. Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-559/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
732 
На основу чл. 22. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца"  бр. 15/18) 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 20.09.2019. године, донeла је  
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИХВАТАЊУ ТЕКСТА АНЕКСА II  УГОВОРА 

О КУПОПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ИЗМЕЂУ ЈКП  „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 

КРУШЕВАЦ И „BUILDING ENERGY 1“ Д.О.О.   

КРУШЕВАЦ 
 
I - Прихвата се текст Анекса II Уговора о 

купопродаји  топлотне енергије који ће  ЈКП „ Градска 
топлана“ Крушевац  закључити са „Building Energy 1“ 
Д.О.О.  Kрушевац.  

 
II - Овлашћује се директор ЈКП "Градска топлана" 

Крушевац  да потпише Анекс II  Уговора о купопродаји  
топлотне енергије са „Building Energy 1“ Д.О.О.  
Крушевац. 

 
III - Oву Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-84/19              ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 

733 
На основу члана 22. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 15/18), 
Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 

дана  20.09.2019. године, донела је 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

1. ПРИХВАТА СЕ препорука Владе Републике 
Србије дата Закључком 05 Број: 023-4235/2019-3 од 
09.05.2019. године и даје сагласност да се у поступку 
усвајања унапред припремљеног плана реорганизације 
(у даљем тексту: УППР), субјекта приватизације 
„СИМПО“ А.Д., Врање (у даљем тексту: субјект 
приватизације), потраживања града према субјекту 
приватизације по основу уступљених јавних прихода у 
износу од 345.176,49 динара и потраживања по основу 
изворних јавних прихода у износу од 947.588,78 динара, 
насталих у периоду 01.01.2018. - 09.05.2019. године и 
каматом до дана 09.05.2019. године, КОНВЕРТУЈУ у 
трајни удео града у капиталу субјекта приватизације, у 
случају усвајања УППР. 

 
2. Ову  Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-28/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
 
734 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 -
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 -
Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 98/13 -Одлука 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 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
O ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

У Програму отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини града Крушевца за 2019. годину ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18, 4/19 и 9/19) допуњује 
се табела „Списак парцела припремљених за отуђење“ 
тако што се после кп.бр. 5379/16 додаје: 
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СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

Број 

парцеле 

Лист 

непокре-

тности 

Ката- 

старска 

општина 

 

Површина 

m2 
Плански документ 

2635/78 9484 Крушевац 738 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/79 9484 Крушевац 625 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/80 9484 Крушевац 628 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/81 9484 Крушевац 629 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/82 9484 Крушевац 639 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/89 9484 Крушевац 620 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/90 9484 Крушевац 629 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/91 9484 Крушевац 629 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/92 9484 Крушевац 631 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/93 9484 Крушевац 1.014 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/100 9484 Крушевац 2.139 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/101 9484 Крушевац 1.508 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

6118 9484 Крушевац 1.552 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

6113 9484 Крушевац 6.270 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

6115/1 9484 Крушевац 2.558 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

6115/2 9484 Крушевац 3.327 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

2635/95 9484 Крушевац 3.660 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 

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 

2635/72 9484 Крушевац 2.060 Измена ПДР-а“Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 

 

У осталом делу Програм остаје непромењен.  

Ову Допуну Програма објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 463-158/19                 ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
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735 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - 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 град Крушевац“, бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана  20.09.2019. године, донела је  

 
ИЗМЕНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА КРУШЕВАЦ 2025. У ДЕЛУ 
УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА 5.10, 10.2 И 5.11 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Увод 
 
Обзиром да је Генерални урбанистички план 

Крушевац 2025 ("Сл. лист града Крушевца, бр. 3/15“) 
рађен по важећим прописима, методолошки приступ у 
изради Измене Генералног урбанистичког плана 
Крушевца 2025 у делу урбанистичких целина 5.10, 10.2 
и 5.11 (у даљем тексту: Измене плана) заснива се на 
задржавању основног Генералног урбанистичког плана 
у потпуности - у делу садржаја, назива и ознака 
поглавља и графичких прилога.  

Измена плана се односи на резервисане површине 
за проширење комплекса Новог гробља, односно 
прерасподелу површина грађевинског и пољо-
привредног земљишта и планираних претежних намена 
у оквиру грађевинског земљишта, а ради усклађивања 
потреба за проширењем гробља и очувања околног 
пољопривредног земљишта (виногради предузећа 
Рубин). На делу површина које су биле планиране за 
пољопривредно земљиште и делом становање, планира 
се као претежна намена комунална делатност - 
површине за проширење Новог гробља.   

Измена плана обухвата само назначене делове 
текста, при чему се наводе само поглавља у којима се 
врше промене и графичке прилоге.  

У графичком делу приказани су само планови који 
су измењени: 

 Планирано грађевинско подручје са поделом на 
просторне зоне 

 Планиране претежне намене површина по 
урбанистичким целинама 

 Планиране претежне, допунске и пратеће 
намене по урбанистичким целинама 

За поглавља која нису наведена у овом Плану у 
потпуности важи текст из основног планског документа 
- Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
("Службени лист града Крушевца, бр. 3/15“).  

 
1.2. Правни и плански основ за израду Измене 

плана 
 
Правни основ за израду Измене плана: 
 
 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, 83/2018, 31/19 и 
37/2019 – др. закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр.32/19); 

 Одлука о изради Измене генералног 
урбанистичког плана Крушевац 2025 у делу 
урбанистичких целина 5.10 и 10.2 (Службени лист града 
Крушевца, бр. 11/2018), 

 Одлука о Допуни одлуке о изради измене 
генералног урбанистичког плана Крушевац 2025 у делу 
урбанистичких целина 5.10 и 10.2 (Службени лист града 
Крушевца, бр. 4/2019). 

Плански основ за израду Измене плана:  
 Просторни план града Крушевца („Службени 

лист града Крушевца“, бр. 4/11)  
 
2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
 
Предмет Измене плана су урбанистичке целине које 

су у оквиру Генералног урбанистичког плана Крушевца 
2025, као основном планском документу, означена као 
урбанистичка целина 5.10, 10.2 и 5.11, у оквиру плана 
генералне регулације Запад 1. 

Изменама су обухваћена следећа поглавља: 
 1. ОПШТИ ДЕО“, тачка „1.4. Опис граница 

грађевинског подручја “, 
 3. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ, 
 4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА“, 

тачка „4.1. Основна намена земљишта“, подтачка „4.1.1. 
Грађевинско земљиште“, 

 4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА“, 
тачка „4.1. Основна намена земљишта“, подтачка „4.1.2. 
Пољопривредно земљиште“, 

 4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА“, 
тачка „4.1. Основна намена земљишта“, подтачка „4.1.5. 
Биланс основних намена земљишта“, 

 4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА“, 
тачка „4.3. Намене површина које су претежно 
планиране у грађевинском подручју“, подтачка „4.3.6. 
Комуналне делатности“ 

 
3. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 
У текстуалном делу Генералног урбанистичког 

плана Крушевац 2025 ("Сл. лист Града Крушевца, бр. 
3/15“) уносе се следеће измене: 

У поглављу „1. ОПШТИ ДЕО“, тачка „1.4. Опис 
граница грађевинског подручја “  

У оквиру алинеје КО ПАКАШНИЦА брише се 
последњи пасус: 

„Граница даље наставља према северу обухватајући 
следеће к.п.334/3, 336 - део, 343/3, 342/1-део, 342/2, 
343/1, 341, 278/3 (пут), 278/31, 278/32, 278/1, 277/3, 
277/1, 274, 273/1, 272/1, 272/2, 271/4, 271/3, 271/2, 271/1, 
270, 265/2 и 283/2. Затим наставља према западу 
пресецајући следеће к.п.283/1, 869 (пут), 284, 286, 287/1 
и 287/2, где долази до границе КО Пакашница и КО 
Лазарица. Све парцеле обухваћене овим описом 
припадају КО Пакашница и остају са десне стране, тј. у 
грађевинском подручју.“  
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И замењује следећим текстом: 
"Граница даље наставља према северу обухватајући 

следеће к.п. 334/3, 336 - део, 343/3, 342/1-део, 342/2, 
343/1, 341, 278/33 (пут), 278/31, 278/32, 278/1, затим 
скреће према северозападу обухватајући к.п. 280, 
пресеца к.п. 869 и обухвата к.п. 290/1 до границе КО 
Пакашница и КО Лазарица, остављајући у грађевинском 
подручју следеће к.п. 289/2, 289/1, 288, 287/2, 287/1, 286 
и 285. Све парцеле обухваћене овим описом припадају 
КО Пакашница и остају са десне стране, тј. у 
грађевинском подручју." 

У оквиру алинеје КО ЛАЗАРИЦА, брише се први 
пасус: 

„Кроз КО Лазарицу граница грађевинског подручја 
пресеца следеће к.п. 1785/51, 1785/37, 1785/46, 1785/45, 
1785/50(пут), 1785/20, 1785/78, 1785/19, 1785/15, 1785/51 
до к.п. 1785/16, затим скреће према југу у ширини 
постојеће - евентуално пројектоване саобраћајнице, која 
обухвата делове к.п. 1785/16, 1785/51, 1785/54, 1785/17, 
1785/53, 1785/18 и 1785/52, до границе КО Лазарица и 
К.О. Пакашница.“ 

И замењује следећим текстом: 
„Кроз КО Лазарицa граница грађевинског подручја 

пресеца к.п. 1785/51 до тромеђе к.п. 1785/51, 1785/49 и 
1785/37, затим граница скреће према северу и 
северозападу и обухвата део к.п. 1785/51 и 1785/47 до 
тромеђе к.п. 1785/47, 1785/24 и 1791/4, односно до 
границе Измена плана. Од те тромеђе граница се ломи 
према југозападу и западу, остављајући са десне стране, 
односно у грађевинском подручју следеће к.п. 1791/4, 
1792/1, 1804, 1805/2, 1807 и 1789/1, односно до 
планиране западне обилазнице. Граница се затим ломи 
према југу, обухватајући коридор планиране 
саобраћајнице, односно делове к.п. 1808, 1810, 1785/51, 
1785/16, 1785/54, 1785/17, 1785/53, 1785/18 и 1785/52, до 
границе КО Лазарица и КО Пакашница.“  

У поглављу „3. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ 
ЗОНЕ“, у Табели бр. 3.1 „Биланс површина просторних 
зона “  

за Општу стамбену зону „ЗАПАД“  

брише се број „367,4“ и замењује бројем „355,4“, 

брише се број „4,9“ и замењује бројем „4,7“, 

за Рубну зону „ЗАПАД“ 

брише се број „1.365,3“ и замењује бројем „1.377,3“, 

брише се број „18,1“ и замењује бројем „18,3“, 

У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

РЕШЕЊА“, тачка „4.1. Основна намена земљишта“, 

подтачка „4.1.1. Грађевинско земљиште“ 
У првом пасусу, после речи „повећана за“, брише се 

број „854ха“ и замењује бројем „841ха“ 
после речи „износи“, брише се број „3.610ха“ и 

замењује бројем „3.597ха“ 
после речи „односно“, брише се број „47,9%“ и 

замењује бројем „47,7%“ 
У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

РЕШЕЊА“, тачка „4.1. Основна намена земљишта“, 
подтачка „4.1.2. Пољопривредно земљиште“ 

У првом пасусу, после речи „површину од“, брише 
се број „3.078ха“ и замењује бројем „3.091ха“ 

после речи „или“, брише се број „40,8%“ и замењује 
бројем „41%“ 

после речи „смањено је за“, брише се број „842ха“ и 
замењује бројем „855ха“ 

У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
РЕШЕЊА“, тачка „4.1. Основна намена земљишта“, 
подтачка „4.1.5. Биланс основних намена земљишта“, 
у Табела бр. 4.1. „Биланс површина основних намена 
земљишта 

за Пољопривредно земљиште  
брише се број „3.078“ и замењује бројем „3.091“, 
 
за Грађевинско земљиште  
брише се број „3.610“ и замењује бројем „3.597“, 
брише се број „47,9“ и замењује бројем „47.7“, 
 
У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

РЕШЕЊА“, тачка „4.3. Намене површина које су 
претежно планиране у грађевинском подручју“, 
подтачка „4.3.6. Комуналне делатности“, Гробља, у 
Табели бр. 4.3. „Постојећа и планирана површина 
градских гробаља“ 

 
Брише се део табеле 
 

Ново гробље 8,05  23,80  31,85  

Укупно 13,88  24,66  38,54  

 
 и замењује табелом: 
 

Ново гробље 11,02 24,90 35,06 

Укупно 16,85 35,92 41,75 

 
У пасусу после табеле 4.3.  
после речи „планирати око“ брише се број „32ха“ и 

замењује бројем „42ха“ 
после речи „је планирано“ брише се број „23,8ха“ и 

замењује бројем „24,90ха“. 
 
У трећем пасусу после табеле бр. 4.4.  
после речи „заштитне зоне“ брише се текст у 

загради „зеленило ширине око 45м“. 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ 
     ПЛАНА 
 
4.1.  Ступање на снагу Измене плана 
 
Ова Измена плана ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-664/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - 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  20.09.2019. године, донела је  

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ГРОБЉА У МУДРАКОВЦУ 
- фаза 2 - 

 
ДЕО I - ОПШТИ ДЕО 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
 
1.1.  Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду 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, 83/2018 и 31/2019), у 
даљем тексту Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Мудраковцу-фаза 2, бр. 350-487/2018 од 
31.08.2018.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
11/18); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја плана детаљне регулације гробља у 
Мудраковцу – фаза 2 на животну средину, бр.350-
469/2018 од 24.08.2018.г. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 11/18); 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

 План генералне регулације ''ЈУГ''' („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 12/17“) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана 
 

1.2.1 План генералне регулације ''ЈУГ'' („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 12/17“) 

 
План генерелане регулације ''ЈУГ'' 
 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу 

разраду, односно планирана је израда планова детаљне 
регулације, од којих је један ПДР гробља у Мудраковцу-
фаза 2.  

Предметни План обухвата део „рубне зоне ЈУГ“, 
који карактерише заступљеност становања малих 
густина и периурбаног типа као претежних намена. 
„Рубна зона ЈУГ“ обухвата јужни део плана и подељена 

је на пет урбанистичких целина, а планом је обухваћен 
део урбанистичке потцелине 9.1.5.   

Планирана претежна намена ове потцелине је 
комунална делатност - гробље и привредне делатности 
типа ПД-02, а пратећа намена је заштитно зеленило.  

Претежне, допунске и пратеће намене за обухват 
плана, у ПГР-у ЈУГ: 

 

урб. 
целина 

 
Претежна 

намена 
 

Допунска 
намена 

Пратећа намена 

9.1.5. 
ПД-02 / 

заштитно 
зеленило 

гробље - Г / / 

 
Правила уређења и правила грађења дефинисана 

овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације.  

„Површине и објекти јавне намене су простори 
опредељени за уређење и зградњу објеката јавне намене 
и јавних површина: саобраћајне површине, комуналне 
делатности - гробље,“ објекти комуналне инфра-
структуре. 

„У обухвату плана се задржава постојеће 
Мудраковачко гробље и планирано је његово 
проширење. Све грађевине, које се изводе за потребе 
гробља морају бити комунално опремљене.“  

„У зонама за које се обавезно доносе планови 
детаљне регулације, површине јавне намене биће 
прецизно дефинисане у даљој планској разради.“ 

Површине у обухвату Плана су планом вишег реда 
обухваћене границом грађевинског подручја и 
планирано је уређење комуналном инфраструктуром. 

 
1.2.2. Остала планска документација од значаја 

за израду плана 
 
У претходном периоду није рађена планска 

документација којом су утврђивани услови уређења и 
услови градње у обухвату планског подручја. 

 
1.3.  Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница Плана  са источне стране обухвата део 

Источне улице, која пролази поред постојећег гробља, 
затим са југа прати северну границу некатегорисаног 
пута, скреће према северу западном границом к.п. 886/5, 
до к.п.бр. 778/2 и њеном јужном границом скреће према 
северозападу и границом исте према североистоку до 
тромеђе к.п. 1703, 782 и 780/1, одакле скреће према 
истоку до Ул. Источне (1308/2 -део) где је и започет 
опис.  

Попис пацела у обухвату Плана: 1703, 779/1, 778/1, 
778/2, 886/5, 886/4, 886/3, 886/2, 886/1 и део 1308/2 и 
1308/6 (Ул. Источна), све КО Мудраковац.  

Површина обухвата Плана је приближно 2,84 
хектара. 
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1.4. Опис постојећег стања 
 

1.4.1. Положај 
 

Подручје обухваћено Планом представља део рубне 
зоне у оквиру ПГР-а „Југ“, у југоисточном делу 
предметног плана. Планом је обухваћен крајњи јужни 
део приградског насеља Мудраковац, на око 4,2км од 
центра града, са којим је повезан преко улица 
Аеродромске, Незнаног јунака и Источне улице.  

 
 1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Основно обележје рељефа одређено је положајем на 

вишој моравској тераси, која представља део алувијалне 
равни Западне Мораве и Расине. Терен је релативно 
раван, благо нагнут према североистоку, са апсолутном 
надморском висином од 165,0м до 163,0м. Геолошке 
карактеристике условљавају речне терасе, које се састоје 
од речних наноса, у неогеним седиментима, изграђене 
углавном од шљункова и пескова, суглина и глина 
повремено (алувијум).   

Клима Крушевца је умерено континенталног типа, 
изражена су сва годишња доба, просечна годишња 
температура ваздуха је око 110С, годишње количине 
падавина су релативно мале (647,5мм), а падавине у 
облику снега јављају се од октобра до априла. Највећу 
релативну честину у току године имају тишине, а од 
ветрова најчешће је заступљен јужни ветар.    

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом 

обухвата плана која уједно представља и границу 
грађевинског подручја, приказаном у графичком делу 
плана. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Планско подручје се налази западно од постојећег 

гробља насељеног места Мудраковац, уз улицу Источну 
и обухвата делимично изграђене парцеле са објектима 
намењеним производњи (производња свећа и про-
изводња џема) и пољопривредне површине. Налази се на 
крајње јужном ободном грађевинском подручју у 
контакту са пољопривредним земљиштем, које се 
користе у пољопривредне сврхе.    

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

терена 
 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Источне (са источне стране) и 
делом саобраћајнице са јужне стране, са неуређеним 
коловозним застором и са неадкеватним профилом за 
двосмерни саобраћај. 

У оквиру подручја Плана нема паркинг места на 
јавним површинама, док је паркирање и гаражирање 

путничких возила у подручју Плана решено је у оквиру 
сопствених парцела корисника. 

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу приступна колско – 

пешачка, саобраћајница је под савременим недавно 
реконструисаним коловозним засторима са дефи-
нисаним нивелетема у подужном и попречном смислу. 
Површина планиране намене је стихијски нивелационо 
неуређена. Терен благо гравитира ка асфалтној колско – 
пешачкој саобраћајници.  

 
1.4.5.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
У Улици Источној која је граница предметног 

Плана са источне стране постоји изграђена улична 
водоводна мрежа, али због недостатка пројектне 
документације и геодетских снимака немогуће је 
индентификовати њен тачан положај у профилу улице и 
њене димензије. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Концепција одвођења отпадних санитарних вода 

града Крушевца је према централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија је изградња 
у току уз реку Западну Мораву.  

Постојећи примарни левообални Расински 
колектор, који пролази Улицом  Источном је део 
канализационе мреже Града Крушевца са одводом до 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода. 

 
Мрежа атмосферске канализације и водопривредна 

инфраструктура 
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

према отворенoм земљанoм каналу који пролази 
паралелно са Улицом Источном. Атмосферске воде се 
одводе отвореним земљаним каналом до постојећег 
цевастог пропуста Ø500м који се налази у трупу 
коловозне конструкције у Улици Источној, одакле се 
земљаним каналом који пролази кроз подручје 
постојећег гробља насељеног места Мудраковац одводе 
до природног реципијената - реке Расинне. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Мудраковац Црква”, као и 
далеководи 10kV „Милоје Закић – Мудраковац Црква“ и 
„Мудраковац Црква – Липовац 1“. 

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена је 
кабловским и ваздушним водовима 1kV.  

Далеководи 10 kV, и ваздушни водови 1 kV су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа налази 
уцртана на овереној катастарској подлози са подземним 
инсталацијама. 
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1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји TК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози са 
подземним инсталацијама. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног ПДР-а не постоји изграђена 

инсталација градског топлификационог система. 
 
Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПДР-а постоји изграђена дистрибутивна мрежа 
природног гаса. Ниво дистрибуције природног гаса је ниског 
притиска до 4 бара, изграђена од полиетиленских цеви.  

Траса постојеће гасоводне мреже приказана је у 
графичком прилогу. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана чини 

углавном самоникла вегетација у оквиру комплекса 
привредних делатности и пољопривредне површине на 
простору планираном за проширење гробља. 

Линеарно зеленило није заступљено на тротоару 
улице Источне. 

 
ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације планира се 

изградња новог гробља са пратећим елементима. Пошто 
локација овог гробља представља проширење посто-
јећег гробља у Мудраковцу, сви грађевински објекти 
намењени функционисању гробља су (капела и помоћне 
просторије) смештени на локацији већ постојећег 
гробља.  

Такође се утврђују услови уређења и услови 
изградње на простору који је опредељен за привредне 
делатности.  

Одређивањем статуса земљишта створени су 
услови за решавање имовинско правних односа и 
реализацију планираних садржаја. 

Као предуслов за реализацију планираних садржаја, 
планирано је опремање комплетном комуналном 
инфраструктуром.  

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
На основу стечених услова и планираних потреба, 

подручје које се разрађује Планом подељено је на 
урбанистичке блокове, у складу са планираном 
организацијом и наменом простора.  

Обухват плана чини део „рубне зоне ЈУГ“, а планом 
је обухваћен део урбанистичке потцелине 9.1.5. , и 
подељен је на три урбанистичка блока  (А, Б и Ц).  

Планом је  дефинисана детаљна намена простора 
као и њој компатибилна намена. 

 
2.2.1. Урбанистички блок ''А'' 
 
Овај блок представаља простор намењен привре-

дним делатностима.  
 

Ознака 
блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

 
А 

 
Привредне  
делатности 

 
ПД-02 

 
зеленило 

 
заштитно 
зеленило 

 
2.2.2. Урбанистички блок  ''Б'' 
 
Овај блок представља простор за сахрањивање, који 

је организован кроз гробна поља, испресецана 
потребним пешачким и колским саобраћајницама. 
Простор опредељен за сахрањивање уоквирен је 
заштитним зеленилом. Величина гробља проистекла је 
из демографских података за насељена места за које се 
гробље планира, као и из укупне доступне површине 
опредељене за гробље. Укупан број гробних места је 
1151 места, и то једноструких 23, двоструких 984 и 
троструких 144. У сваком гробном пољу планирано је 
постављање чесме. Такође је планиран простор за 
постављање контејнера за одлагање органског и 
неорганског отпада. У овом блоку се планира и паркинг 
простор за путничка возила уз улицу Источну, укупан 
број паркинг места је 18 паркинг места. 

 
 

Ознака 
блока 

Намена 
површина 

Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

Б гробље 
Гробна 
поља 

зеленило / 

 
2.2.3. Урбанистички блок '' Ц'' 
 
Овај блок представаља простор који обухвата 

приступну саобраћајницу ул. Источна, која тангира 
локације у обухвату планског подручја на којима је 
планирана будућа изградња. Планиран је саобраћајни 
профил са двосмерном коловозном траком и обостраним 
тротоаром. Постојећа катастарска парцела улице у 
потпуности задовољава ширину планиране регулације, 
тако да се не захтева додатна експропријација 
земљишта. 
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2.3. Биланс површина  
 

намена површина 
постојеће 

стање планирано 

(ха) % (ха) % 
Пољопривредно 
земљиште 

0,63 22,26 0 0 

гробље 0 0 0,63 22,26 
привредне  
делатности 

1,97 69,60 1,97 69,60 

Саобраћајнице у 
укупном профилу  

0,23 8,14 0,23 8,14 

УКУПНО 2,83 100 2,83 100 
 
2.4. Урбанистички услови за уређење површина 

и објеката јавне намене 
 
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. 

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине,  
          садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељени су простори за уређење и изградњу јавних 
површина и то: 

 Саобраћајнице у укупном профилу  
 Простор за гробље 

 

намена површина 
Површина (aрa) 

(планирано стање) 
Саобраћајнице у укупном 
профилу  

22,95 ара 

Гробље  63,00 ара 

 
2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Попис парцела опредељених за површине јавне 

намене и објекте јавне намене 
 

површине јавне намене 

јавне површине попис парцела 
Саобраћајница у 
укупном профилу  
Све КО Мудраковац 

део 
к.п.бр. 
 

1308/2 и 1308/6 

Гробље 
Све КО Мудраковац 

цела 
к.п.бр. 

886/1, 886/2, 886/3, 
886/4 и 886/5 

 
2.5. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из ПГР-е 
 
Планом генералне регулације планирано је да обе 

саобраћајнице представљају део ниже мреже градских 
саобраћајница. 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

 
У функционалном смислу обе саобраћајнице 

представљају ободне саобраћајнице за посматрани 
простор, и служе као приступне саобраћајнице и за 
одвијање унутарблоковског саобраћаја.  

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „Регулационо-нивелациони 
план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија улицом Источном док саобраћајница са јужне 
стране Плана служи за непосредни приступ парцелама 
од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, плани-

рано је да саобраћајнице имају следеће техничке 
карактеристике: 

 Улица Источна за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара и 
обостраним тротоаром ширине од по 1.50 метара; 

 Саобраћајница са јужне стране гробља за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.0 метара, без тротоара. 

Тротоари у Улици Источној су денивелисани у 
односу на коловоз. 

Радијуси укрштања Улице Источне са ободном 
саобраћајницом су 6,0 метара. 

Техничке карактеристике поменутих саобраћајница 
дате су на графичком прилогу бр. 3. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза могуће је ул. 

Источном. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање коловозом са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Простор обухваћен регулационим планом захтевао 

је и одређени концепт паркирања, а он се може укратко 
описати на следећи начин: 

 у посматраном простору предвиђа се изградња 
вануличног паркиралишта на локацији гробља и то 2 
нише за управно паркирање, у нивоу, укупног 
капацитета 18 (9+9) п.м. за путничка возила 

 простор за паркирање власника индивидуалних 
парцела се мора обезбедити на парцелама корисника 
према важећим Правилницима и нормативима, 

 где год је могуће, завршну обраду простора за 
паркирање предвидети са растер плочама, чиме се 
постиже повећање процента зеленила у простору Плана. 
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Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Нивелационим планом су дефинисане 

новопланиране приступне саобраћајнице до гробних 
места чиме је детаљно дефинисано и уређење будуће 
намене. Паркинзи су са падом ка већ асфалтираној и 
дефинисаној приступној колско – пешачкој саобра-
ћајници као и читав предметни комплекс. Вредност 
подужних падова је око 1% што је довољно за 
гравитационо одвођење вода са комплекса гробља али је 
приступна асфалтна саобраћајница са минималним или 
контра падовима па се хидротехнички мора дефинисати 
адекватним системом за одвод атмосферских вода. 

Коте планираних саобраћајница су дате у 
апсолутним вредностима надморске висине тачности до 
на 1цм. Подужни падови са смером пада дати су кроз 
проценат интензитета на одређеној дужини. Подужни 
падови су дефинисани за све новопланиране саобраћајне 
површине на одређеном растојању између каракте-
ристичних преломних или укрсних тачака. 

Нивелационо решење планираних садржаја је 
максимално могуће уклопљено у нивоу са постојећим 
улицама, тереном, котама пода постојећих објеката и 
генералним концептом одвођења површинских вода 
које произилази из конфигурације терена. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Новопланирану водоводну мрежу прикључити на 

постојећу уличну водоводну мрежу у Улици Источној. 
Водоводни прикључак извести од  ТПЕ цеви 30мм. 
Потрошња вода се мери помоћу хоризонталног 
кристалног водомера који је смештен у новопланираном 
водомерном шахту. Испред водомера поставити 
пропусни вентил, а иза вентил са испустом ради 
пражњења инсталација. 

Вод за чесме урадити полиетиленским цевима ТПЕ 
Ø20мм, а вертикалу сваке чесме урадити  
челичнопоцинкованим цевима 1/2" или ППР 
водоводним цевима. Водоводну вертикалу чесме 
изоловати пламифлексом ради заштите од мраза.  

Објекте привредних делатности у урбанистичком 
блоку "А" прикључити на постојећу уличну водоводну 
мрежу у Улици Источној. 

 
Услови изградње 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз обавезно 
атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од песка;  
 пошто се водоводна мрежа изводи у 

саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 

до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

 мора се градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени, 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 цевоводи се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

 на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

 градска водоводна мрежа се водом снабдева са 
једног изворишта и на њу није дозвољено прикључивати 
воде из неиспитаних извора; 

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Одвод воде од чесми мрежом затворених канала  

довести - укључити на постојећи шахт колектора 
отпадних вода  у Улици Источној.  Разводну мрежу 
градити од канализационих пластичних цеви, димензије 
Ø160мм. На свим преломима трасе поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом. 

Објекте привредних делатности у урбанистичком 
блоку "А" прикључити на постојећу уличну 
канализацију отпадних вода у Улици Источној. 

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадие и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне отпадне воде које одговарају загађењу 
отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде 
својим загађењем прелазе дозвољене вредности морају 
се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен загађења); 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 
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 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици од 
песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори морају 
бити насути шљунковитим материјалом, максималне 
крупноће честица 60мм у добро збијеним слојевима како 
на објекат не би могла да се пренесу динамична 
саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови могу 
засипати земљом из ископа уколико се они постављају у 
травнатим површинама без саобраћајног оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу; 

 отпадне воде се одводе превасходно 
гравитационим путем, а уколико са појединих парцела 
није могуће отпадне воде одвести гравитационо било 
због недовољне дубине постојећих колектора или због 
нерационалних трошкова изградње планираних 
колектора проистеклих претежно из велике дубине 
укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење отпадних 
вода извести канализацијом под притиском; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 40м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора 200мм; 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
Постојећи отворени земљани канал преко кога се 

планира изградња тротоара регулисати монтажним 
трапезастим бетонским каналетама са перфорираним 
покровним бетонским плочама. Пад канала дефинисати 
према постојећем цевастом пропусту Ø500.  

Одвођење атмосферских вода са комплекса гробља 
је површинско до планираног бетонског канала. 

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадне и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

 реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици од 
песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори морају 
бити насути шљунковитим материјалом, максималне 
крупноће честица 60мм у добро збијеним слојевима како 
на објекат не би могла да се пренесу динамична 
саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови могу 
засипати земљом из ископа уколико се они постављају у 
травнатим површинама без саобраћајног оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру саме 
парцеле;  

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

 могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до природних 
или вештачких ретензија са контролисаним испустом у 
канализациону мрежу; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 50м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора ф250мм. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребну једновремену снагу за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W по 
m2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=0,6 према 
следећем обрасцу  

 
Pj = p x S x k 

 
где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 

развијена површина планираног простора и (p) потребна 
снага по m2 бруто развијених површина. 

На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката, потребна је једновремена 
снага  

 
Pj = 487,45kW 
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Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. Тачна 
места изградње биће дефинисана појединачно, како се 
буде указивала потреба за изградњом, у зависности од 
центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
487,45kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 1 (једну) нову ТС 10/0,4кV снаге 
до 1х630kVA и за њу прикључне кабловске водове 10кV. 

Постојећа TS 10/0,4kV која напаја постојећи конзум 
електричном енергијом задржава се на садашњем нивоу. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. Трасе 
електроенергетских водова дате су у графичком 
прилогу. 

 
Услови изградње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа 
трака.Након полагања каблова трасе истих видно 
обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање енергетских 

каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при чему 
се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших 
напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У 
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: најмање 
30◦, по могућности што ближе 90◦; ван насељених 

места:најмање 45◦. Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну 
цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 
0,3м.Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови који 
служе искључиво за потребе електродистрибуције могу 
да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању 
енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти 
ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског 
управљања трансформаторских станица које повезује 
кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за 
остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може да 
буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове. 
Уколико не могу да се постигну размаци према горњим 
тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи 
кроз заштитну цев. На местима паралелног вођења или 
укрштања енергетског кабла са водоводном или 
канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

 0,8м у насељеним местима 
 1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране 
места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 
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2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате. 
 
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где 
се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију(заштитну цев). 
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на       међусобном размаку 
од најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла 

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба 
да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦;   
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски 
кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови који 
служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да 
се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мање од 0.2м. Дубина полагања 
каблова не сме бити мања од 0,80 м. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуни-
кационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуника-
ционог кабла и фекалне канализације на међусобном 
размаку од најмање 0,5 м. Укрштање телекомуникац. 
кабла и цевовода фекалне канализације врши се на 
размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде 
што ближе 90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4 м. 

Од регулационе линије зграда телекомуникациони 
кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Eнергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног плана не планира се 

изградња инсталација градског топлификационог 
система. 

 

Гасификација 
 
Постојећа гасоводна мрежа пројектована је тако да 

обезбеди потребну количину гаса за  потребе свих 
потенцијалних потрошача на планском подручју. На тај 
начин је омогућен једноставни прикључак свих 
потенцијалних потрошача на дистрибутивни гасовод. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило у обухвату Плана је планирано као 

зеленило у појасу регулације саобраћајнице – линеарно 
зеленило, зеленило специфичне намене – зеленило 
гробља и зеленило ограниченог коришћења у оквиру 
привредних делатности.  

 
Зеленило јавног коришћења  
 
У категорији  зеленила јавног коришћења планира 

се  линеарно зеленило, односно дрворед на тротоару 
улице Источне. С обзиром да улица води ка гробљу, те 
ће се у великој мери користити и за пешачки саобраћај, 
обавезно је на тротоарима формирати дрворед ради 
засене и стварања повољнијих микроклиматских услова. 

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају јак површински коренов систем, као и врсте 
са лако ломљивим гранама, великим плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. Ради 
заштите подземних инсталација, стабла се могу садити у 
јамама које су озидане или у мобилним жардињерама, 
уколико не постоји могућност за садњу у земљи.  

 
Зеленило ограниченог коришћења  
 
Зеленило у оквиру  привредних делатности  планира 

се са основном улогом хигијенско санитарне заштите и 
естетског обликовања простора. Зависно од функције 
објекта, планира се и начин уређења зеленила, које може 
да садржи и вртно-архитектонске елементе.  

 
Зеленило специфичне намене  
 
Зеленило гробља спада у категорију специфичне 

намене. Чине га две функционалне целине, заштитно 
зеленило и зеленило у оквиру саме парцеле за 
сахрањивање. 

Заштитно зеленило се планира по ободу парцеле 
гробља у ширини оквирно 5м. У овом појасу се планира 
садња високих лишћара и четинара у односу који 
омогућава заштиту од ветра, као и визуелну изолацију.  

У оквиру самог простора за сахрањивање, планира 
се садња високих лишћара који имају улогу засењивања 
простора. При избору садница водити рачуна о типу 
корена како не би дошло до оштећивања гробних места. 
У нишама које су планиране за зеленило, осим високих 
лишћара, планира се и партерно зеленило. Зеленило 
треба да буде колоритно и у формама сведено. Ниске 
четинаре пирамидалних и округластих форми користити 
за постизање зимских ефеката. Планирати претежно 
аутохтоне врсте.  
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2.7. Степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне канали-
зације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
У границама плана не налазе се евидентирана 

непокретна културна добра као ни заштићена културна 
наслеђа. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
У обухвату граница овог урбанистичког плана нема 

евидентираних природних добара. 
 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, надлежно одељење Градске управе 
донело је Одлуку о неприступању изради стратешке 
процене утицаја ПДР „Гробље у Мудраковцу - фаза 2“ 
на животну средину ("Службени лист града Крушевца, 
бр. 11/18).  

Подручје у обухвату плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„ЈУГ“, коју карактерише заступљеност претежних 
намена – породично становање малих густина и 
становање периурбаног типа.  

Капацитети саобраћајне и остале комуналне 
инфраструктуре планирани су у складу са планираном 
наменом плана вишег реда и условима надлежних 
предузећа. 

Забрањена је свака активност или изградња, која на 
било који начин може да угрози или деградира животну 
средину или утиче на здравље људи и није еколошки 
примерена овој зони.  

Обавезне мере заштите: 
 поштовање задатих урбанистичких параметара, 

посебно односа изграђених и слободних површина, 
карактера изградње и правила парцелације или 
препарцелеције и изградње; 

 комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу, као 
и адекватно управљање атмосферским водама и отпадом 
свих врста;  

 поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, применом 
одговарајућих врста зеленила; 

 обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу) и контрола 
квалитета отпадних вода;   

 рационално коришћење енергије, већа употреба 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности, обавеза при изградњи нових или 
реконструкцији постојећих објеката; 

 примена мера заштите животне средине 
обавезна је при реализацији пројеката (изградња, 
извођење радова) и саставни је део локацијских услова; 

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, на основу Закона о процени утицаја и 
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 
Мере заштите ваздуха 
 
Посебне мере заштите ваздуха, поред општих и 

обавезних мера: 
 смањење индивидуалних котларница и ложишта 

и гасификација насеља, у циљу смањења емисије 
угљендиоксида и унапређења енергетске ефикасности;   

 приликом реконструкције постојећих и 
планирања нових саобраћајних и паркинг површина, 
обавезно је озелењавање слободних површина и 
очување постојећег зеленила;  

 у циљу очувања и унапређења биодиверзитета, 
планирати и реализовати зелене површине и заштитно 
зеленило гробља, са системским повезивањем са 
комплекском постојећег гробља у мрежу и зелене 
коридоре, као и обавезно процентуално учешће зелених 
површина на парцелама;     

 
Мере заштите од буке 
 
Саобраћајне површине пројектовати тако да је 

обезбеђена добра проточност саобраћаја са  форми-
рањем линијског зеленила, уз обавезно озелењавање 
паркинг површина. 

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

Они који обављањем делатности или било којом 
активношћу утичу или могу утицати на повећање новоа 
буке, дужни су да спроведу адекватне мере звучне 
заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији 
објеката, тако да се прописане граничне вредности за 
предметну зону не прекораче.  

 
Мере заштите вода  
 
Заштита вода подразумева превентивне и 

одговарајуће техничко технолошке мере, односно 
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комплетно комунално опремање и уређење локације 
одговарајућом хидротехничком инфраструктуром. 

Обезбеђено повезивање свих објеката на кана-
лизациону мрежу и реконструкција постојеће канали-
зационе мреже у складу са планираном наменом.   

 
Мере заштите земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално 

коришћење грађевинског земљишта у складу са 
планираном наменом, као и стриктно поштовање 
дефинисаних урбанистичких параметара и обавезно 
процентуално учешће слободних и уређених зелених 
површина.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање отпадних 
вода, као и обављање делатности и изградња објеката, 
који могу да загаде или деградирају земљиште. 

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом је у складу са Локалним 

планом управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, 
третман и одлагање комуналног отпада организовано 
преко надлежног комуналног предузећа. 

 Обавезно је за сваку зграду или групу зграда 
обезбедити простор за постављање одговарајућих 
судова за сакупљање отпада (контејнери, канте), који 
треба да задовоље захтеве хигијене и захтеве свих 
корисника јавних површина, уз поштовање принципа 
примарне селекције свих врста отпада. Редовно 
пражњење судова и транспорт са локација у складу са 
прописима о управљању отпадом и условима надлежног 
комуналног предузећа. 

 У зони привредних делатности носиоци 
пројекта у обавези су да поштују Закон о управљању 
отпадом, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду и 
друге прописе који регулишу ову област.  

 Комунални отпад се прикупља постављањем 
корпи за смеће на микролокацијама, јавним просторима 
и местима окупљања (платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.). 

 Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина или рециклабилни отпад организовано се 
прикупља у посебним контејнерима: жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите животне 
средине од штетног дејства зрачења, услове коришћења 
извора ових зрачења и представљају обавезне мере и 
услове коришћења и уређења простора. 

 
 Систематско испитивање и праћење нивоа 

нејонизујућих зрачења и вођење евиденције о изворима 
нејонизујућих зрачења и контрола степена излагања 
нејонизујућем зрачењу у животној средини, као и 
обавезно информисање становништва о здравственим 
ефектима излагања нејонизујућим зрачењима. 

 При реализацији објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 

органом за заштиту животне средине о потреби израде 
Студије о процени утицаја на животну средину у складу 
са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр.114/08). 

 
Јавни надземни паркинг простори  
 
Обавезе носиоца пројеката: 
 
 спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, као и мере које се односе на 
мере заштите у току изградње објекта, мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

 уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
планираном наменом;  

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације планских решења, приликом 

извођења радова на припреми терена и изградњи 
објеката, планирати и применити следеће мере: 

 
 све активности на изградњи или одржавању обје-

ката спроводе се искључиво на основу Закона о планирању 
и изградњи и прописа који регулишу ову област; 

 изградња нових објеката условљена је форми-
рањем уређених зелених површина у одговарајуће 
процентуалне заступљености, у циљу повећања 
заступљености зеленила и његове функционалности у 
складу са планираном наменом; 

 у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање грађе-
винског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине 
радове и обавести надлежну организацију за заштиту 
споменика културе; 

 уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, извођач 
радова и инвеститор је дужан да о томе обавести 
надлежну организацију за заштиту природе и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица.  
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Гробља 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
Извршити одговарајуће анализе и у складу са 

резултатима геотехничког елабората планирати распо-
ред места за сахрањивање. 

Спровести неопходне техничке мере за површинско 
одводњавање како у току градње, тако и у току 
експлоатације. 

Уређење и застирање свих колско пешачких стаза уз 
поштовање општих мера заштите вода и земљишта. 

Израдити и спровести пројекат озелењавања гробља 
(алеје, површине за сахрањивање заштитни појас уз 
ограђену границу гробља). 

Вршити праћење стања квалитета земљишта и 
постојећих површинских вода, као и подземних вода у 
односу на нагиб терена и правац кретања подземних 
вода.  

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, 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, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС 111/09, 20/15 и 
87/18), урадити главни пројекат заштите од 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. 

Релативно ниска 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 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити и 

мере заштите од пожара и то: 
 у 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 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 одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети 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 електричне инсталације 
ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), 
Правилнику о техничким нормативима за хидрантсу 
мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.3/18), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила 
у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист 
СРЈ", бр. 8/95), Правилнику о техничким нормативима 
за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле 
од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), 
Правилнику о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о 
техничким нормативима за детекцију експлозивних 
гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику 
о смештању и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " 
бр. 45/67), Правилнику о изградњи станица за 
снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу 
и претакштењу горива ("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), 
Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни гас 
и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса 
("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о техничким 
нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ" 
бр.10/90), Правилнику о изградњи постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/17.1 бр.217-198/19 од 14.05.2019.год.  

 
2.8.5. 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 
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јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради информационог система о природним 
непогодама. На основу Закона о ванредним ситуацијама, 
јединица локалне самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што представља условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. 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 дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне органи-
зације града, размештају објеката од виталног значаја и 
планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника 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). 

У складу са стандардима приступачности осигурати 
услове за несметано кретање на следећи начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%); 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%; 

 избегавати различите нивое пешачких простора, 
а када је промена неизбежна, савладавати је и рампом 
поред степеништа. 

 
2.10. 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 прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прила-
годити принципима пројектовања енергетски ефикасних 
зграда, у складу са микроклиматским условима. 
Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са широм 
страном у правцу исток-запад и ужом страном у правцу 
север - југ.  

 
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 приро-
дних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће; 

 
Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 

ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом 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 ефика-

сности: 
 извођење грађевинских радова на објектима у 

границама Плана, у циљу повећања енергетске ефи-
касности - боља изолација, замена прозора, ефикасније 
грејање и хлађење; 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

 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; 
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 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015.-2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Планом нису одређене локације за израду 

урбанистичког пројекта. 
Планом нису одређене локације за израду 

урбанистичко-архитектонског конкурса. 
Урбанистички пројекат може се радити у складу са 

Законом и на захтев инвеститора. 
За површине осталих намена, пројекти парцелације, 

одн. препарцелације радиће се у складу са Законом и 
правилима утврђеним планом.  

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. 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 катастарско, одн. 
имовинско стање, постојећи терен или тип изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле (фронт 
према улици). 

 
3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
планиране за друге јавне и остале намене.  

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 терцијална саобраћајница 6м 
 приватни пролази  2,5м 
 пешачке стазе           1,5м 
 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регу-

лације. 
 

Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 задњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Положај грађевинске линије, утврђен је у односу на 
регулациону линију, у односу на постојећи габарит 
објекта, у односу на границу катастарске парцеле. 

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 габарита објекта, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.  

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. 

Минимално растојање објекта од бочних и задње 
границе парцеле је 2.5м. 

Минимално растојање између објеката на суседним 
парцелама је ½ висине вишег објекта, не мање од 5м. 

Међусобно растојање између објеката на парцели, је 
минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 
4,0м. 

Растојање новог објекта који има индиректну везу 
са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 
грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима 
у складу са Правилником. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 
површину. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, утврђује 
се према правилима дефинисаним за одговарајућу 
намену и тип изградње. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Реализација планираних садржаја вршиће се на 

основу правила уређења, општих услова изградње и 
правила грађења по блоковима. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње објекта 

комуналних делатности-гробља, објеката привредних 
делатности као и објеката компатибилне намене. 

На простору Плана поред градње нових објеката 
планира се реконструкција, доградња, адаптација, 
санација и пренамена већ изграђених објеката у складу 
са правилима датих Планом. 

Пословни простор може бити коришћен за 
обављање свих производних, комерцијалних, 
трговинско-услужних, занатских и осталих по намени 
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сродних делатности које не угрожавају животну средину 
и еколошки су примерене зонама становања. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, 
ваздуха и земљишта, као и на стварање прекомерне буке. 

Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно могла 
да угрози животну средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
У границама овог плана не постоје посебно 

успостављени заштитни појасеви који захтевају посебне 
услове изградње.  

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

 индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%); 

 максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација. 

 
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 и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим кровом), 
односно венца (за објекте са равним кровом); 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша од 
нулте коте; 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 

јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута; 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне намене. 
При утврђивању индекса изграђености, односно 

индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може прелазити 
регулациону линију. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут или 

другу јавну површину намењену за саобраћај, могуће је 
формирање приватног пролаза: 

 ширина приватног пролаза (за приступ 
објектима нестамбене намене) не може бити мања од 
5,0м; 

 Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и 
сл.). 

До објекта мора се обезбедити противпожарни пут, 
који не може бити ужи од 3,5м за једносмерну 
комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 за паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила, како теретних, тако и путничких и то 
једно паркинг место или једно гаражно место на 70м2 
корисне површине пословног простора, осим за: 
трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног 
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простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан 
простор за осам столица; 

Гараже се планирају у објекту, подземно у објекту, 
полуукопано или ван објекта на грађевинској парцели. 

Површине објеката гаража које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка 

подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обликовање 
морају бити такве да доприносе стварању хармоничне 
слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из плана. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.  

Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката 
привредних делатности, могу се ограђивати зиданом 
или транспарентном оградом максималне висине 
парапета до 0,4м и висине ограде до 2,2м. 

Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне висине 
2,2м, која може имати парапет максималне висине 0,4м. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м 
рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде која је висине 0,9м одређује се условима 
за сваки конкретни случај. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног отпада. 

 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, 
у габариту објекта или изван габарита објекта, тако да се 
обезбеди несметани приступ  возилима надлежног 
предузећа (рампе и сл.).   

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и одржавању 
зелених површина на подручју Општине Крушевац (Сл. 
лист Општине Крушевац бр. 7/01). 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити Елаборат 
о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по целинама / блоковима / 

подблоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбанистичких 

услова регулације и изградње који се односе на поједине 
целине, блокове и подблокове. 

 
3.3.1. Правила грађења за блок ''А'' 
 
Овај блок обухвата подручје у коме је планирана 

намена привредне делатности (тип ПД-02), а као 
компатибилна намена планирано је заштитно зеленило. 

Тип ПД-02 подразумева привредне делатности ван 
привредно-радних зона, које се организују на нивоу 
блока и чине јединствен комплекс или више 
појединачних груписаних локација. Овај тип 
подразумева: мање производне јединице, занатску 
производњу мањег капацитета, сервисе, складишта, 
радионице и сл. 

Привредне делатности могу бити организоване у 
склопу једног или више објеката на парцели. 

 
Урбанистички параметри 
 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле (м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Тип објекта: слободностојећи.  
 
Грађевинске линије дате су у графичком прилогу. 
Максимална висина објеката је 18м, осим за посебне 

и објекте у функцији технолошког процеса.  
Могућа је фазна изградња.  
 
Зеленило 
 
Минимални проценат озелењавања  слободних 

површина износи 30%. Зеленило се уређује у складу са 
условима дефинисаним у тачки 2.6. Услови за уређење 
зеленила. 
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У оквиру комплекса предвидети заштитно зеленило 
(компактни засади листопадне и четинарске вегетације). 

У оквиру комплекса неопходно је предвидети 
посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и индустријског отпада. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 Паркирање се може организовати као партерно 

уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле, 
у оквиру гаража и комбиновано. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и машина), власници 
објеката привредних делатности обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, тако да је број паркинг 
места једнак броју 50% радника из прве смене. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ), односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не урачунавају 
у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

 
3.3.2. Правила грађења за блок ''Б'' 
 
Овим правилима грађења ближе се уређују основни 

нормативи о просторним и техничким условима код 
планирања и изградње новог гробља.  

Гробље чине површине за сахрањивање, унутрашње 
пешачке комуникације и зеленило и паркинг простор.  

Према врсти полагања посмрних остатака умрлих 
ово гробље се планира као гробље са класичним укопом.  

Уколико се укаже потреба, у оквиру планираних 
гробних поља, могуће је организовати сахрањивање 
особа других вероисповести.  

Простор на коме је планирано гробље је такве 
величине да је амбијентално и по конфигурацији терена 
прикладно за сахрањивање. Изградњом гробља не смеју 
се угрозити токови подземних и надземних вода. 
Планирано гробље се не налази у зони водозаштитних и 
поплавних подручја, заштићених делова природе и 
подручја шума.  

Простор за гробље  мора да има приступ јавним 
путем. 

 
Простор за сахрањивање 
 
Простор за сахрањивање се организује у виду  10 

гробних поља са укупно 1151 гробних места.  
Гробови  могу да буду једноструки, двоструки и тро-

струки гробови а њихов однос је у основи  2% : 85% : 13%. 
Распоред гробних места је дат као предлог 

најфункционалније организације и искоришћења 
простора, а детаљно ће бити разрађен пројектима 
партерног уређења.   

Стазе за приступ колица којима се довози ковчег 
морају да буду минималне ширине  2м,  а пешачке стазе 
минималне ширине 1м.  

Стазе морају да буду од тврдог материјала, без 
препрека у кретању особа са инвалидитетом, уздужног 
нагиба који је дат у графичком прилогу. 

 
Простор између гробова не сме да буде мањи од 

50цм по дужој страни, односно 60цм по краћој страни 
гроба. 

 
Димензије гробних места 
 
Димензија једноструког гробног места износи 110 x 

240 цм.  
Димензија двоструког гробног места износи 200 x 

240 цм.  
Димензија троструког гробног места износи 270 x 

240 цм.  
Нето димензија  укопне јаме износи 80 x 200 цм.  
Дно гроба мора да буде најмање 50 цм изнад 

највише тачке подземне воде.  
Дубина гробног места  у земљаним гробовима за 

један ниво сахрањивања не може бити мања од 150 цм.  
За сахрањивање у два нивоа дубина гробног места 

се повећава за 60цм. 
Код земљаних гробова слој земље изнад сандука са 

покојником, не сме да буде мањи од 80цм. 
 
Уређење гробних места 
 
Гробно место се уоквирује оквиром у димензијама 

датим у овим правилима. 
Гробна места се могу оставити у нивоу терена и 

прекрити травом (пејзажни начин уређивања гробља).  
На гробним местима је забрањена изградња капела 

или сличних објеката. 
На гробним местима се могу постављати обележја - 

споменици и надгробне плоче.  
 
Опрема слободних површина  
 
Опрема слободних површина детаљно ће се 

разрађивати главним пројектима партерног уређења 
гробних поља.  

 
3.3.3. Правила грађења за блок ''Ц'' 
 
Планирана је изградња саобраћајнице са 

савременим коловозним застором и потребним 
профилом за двосмерни саобраћај и обостраним 
тротоаром, минималне ширине 5.5м +2x1.5m. 

Постојећи отворени канал за атмосферску 
канализацију у зони гробља регулисаће се монтажним 
бетонским трапезастим канелетама са перфорираним 
покровним плочама. 
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом нових, 

као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. 
бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 
 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-665/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
737 
 На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/12 - 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 град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је  

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„КОЛОНИЈА - ЈУГ“ 
 
ДЕО I - ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 
 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 
54/2013 - Решење УС и 98/2013 - Одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон), у даљем 
тексту Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 Одлука о изради Измене плана детаљне 
регулације стамбено пословног блока између улица 
Радована Милошевића, Драгољуба Димитријевића, 
Благоја Паровића и Радничког самоуправљања у 
Крушевцу (нови назив ''Колонија Југ'')-у даљем тексту 
план), бр. 350-386/2017 од 08.06.2017.г. („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 5/17); 

- У одлуци о изради плана наводи се нови назив 
плана ''Колонија Југ'', који је преузет из плана вишег 
реда и као такав усвојен као званичан назив овог плана. 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

 План генералне регулације ''Центар''' („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 12/16“) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 
реда и других докумената значајних за израду 
плана 

 

1.2.1 План генералне регулације ''Центар" („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 12/16“) 

 
План генерелане регулације ''ЦЕНТАР'' 
 
Подручје Плана детаљне регулације према Плану 

генералне регулације, у обухвату је просторне зоне 2, 
стамбено мешовите зоне.  

Стамбено мешовита зона се развијала непосредно 
уз централну градску зону што је довело до развоја 
различитих намена и садржаја. Даљи развој ове зоне 
подразумева планирање, унапређење и развој следећих 
намена: становање свих типова у источном, јужном и 
западном делу, развој комерцијалних делатности у 
северном делу, унапређење постојећих јавних функција 
и простора посебне намене. 

Подручје плана налази се у обухвату урбанистичке 
подцелине 2.3.2. 

У овој подцелини планира се као претежна намена: 
 Претежна намена: вишепородично становање 

ВС-03, ВС-04, реализоване целине вишепородичног 
становања 

 Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02,  
 Пратећа намена: јавне функције – дечија 

заштита, 
 
Урбанистичка целина 2.3.2. приказ намене простора 
 

 
Претежна намена 

простора 

 
Површина 

(ха) 

 
Заступљеност 

(%) 
 

Вишепородично 
становање ВС-03,04,  
реализоване целине 
вишепородичног 
становања 3,70 53,23 
Комерцијалне 
делатности КД-02 0,09 1,30 
Јавне функције-дечија 
заштита 0,53 7,62 

Саобраћајнице 2,63 37,87 

Укупно 6,95 100,00 
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1.2.2. Остала планска документација од значаја 
за израду плана 

 
За подручје Плана детаљне регулације, у претхо-

дном периоду усвојен је План детаљне регулације, који 
је и сада на снази. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Планом је обухваћено подручје које је са северне 

стране ограничено улицом Војводе Степе (део 
кат.парцеле бр. 2410/3 и део 2410/15, 2410/2), са источне 
стране улицом Булевар Николе Пашића (кат.парцела бр. 
2654), са јужне стране улицом Кнеза Милоша (део 
кат.парцеле бр. 2635/1) и са западне стране улицом 
Душановом (кат. парцела бр. 2655/2).  

Све катастарске парцеле у обухвату планског 
подручја припадају Катастарској Општини Крушевац. 

Површина обухвата плана је 6ха95ари. 
Попис катастарских парцела у обухвату плана: 
 целе катастарске бр.: 2410/1, 2410/2, 2635/14 све 

КО Крушевац;  
 делови катастарских парцела бр.: 2655/2-(ул. 

Душанова), 2654 (Булевар Николе Пашића), 2410/15, 
2656/2, 2635/1 све КО Крушевац; 

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Подручје обухваћено Планом лоцирано је 

југоисточно, у односу на централно градско језгро и 
просторни завршетак линеарног градског центра, 
формираног од подножја Лазаревог града, односно Трга 
мира, преко Трга косовских јунака и Трга фонтана. 

Простор Плана ограничен је са јужне и источне 
стране примарним градским саобраћајницама, улицом 
Кнеза Милоша (државни пут IБ реда бр.38) и улицом 
Булевар Николе Пашић (државни пут IБ реда бр.38), док 
је преко улице Душанове и улице  Војводе Степе повезан 
са осталим градским садржајима и стамбеним зонама. 

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада и 
реке Расине на истоку, у јужном делу крушевачке 
котлине у композитној долини Западне Мораве. 
Најизраженији геоморфолошки облик у оквиру граница 
плана је део простране терасне равни, на којој је 
изграђен највећи део градског простора. Урбано 
подручје Крушевца, формирано је на најстаријој 
моравској тераси, која је у геолошком погледу 
најстабилнија. Подручје плана обухвата део више речне 
терасе Западне Мораве, са делом долине Расине, 
односно повољне или оптимално повољне терене. 

Геолошке карактеристике терна одређују простране 
речне и језерске терасе, које се састоје се од речних 
наноса у неогеним седиментима, изграђене од 
шљункова и пескова, суглина и глина повремено 

(алувијум), који пружају различите погодности за 
изградњу. 

 
Хипсометрија и  експонираност терена 
 
Виша равничарска зона налази се на апсолутној 

надморској висини од 150-200м, настала таложењем - 
акумулацијом наноса и савременим процесима у 
обликовању рељефа. У обухвату плана је релативно 
раван терен, апсолутна надморска висина се креће од 
158м до 161м, тако да је укупна површина неекспониран 
терен, са минималним нагибом, па су природни услови 
у односу на експонираност и нагиб терена веома 
повољни.  

 
Опште климатске карактеристике 
 
Средња годишња сума осунчавања изражена у 

часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и августу 
269,0 сати. 

Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, 
што клими Крушевца даје обеолежје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим добима. 

 
Температура ваздуха 
 
Према доступним подацима РХМЗ за период од 

1981. до 2010. за метеоролошку станицу Крушевац, 
просечна годишња температура ваздуха износи 11,4°С, 
најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 
0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С.  

 
Падавине 
 
Годишње количине падавина су релативно мале 

(средња год. сума 628,1мм), тако да је на овом простору 
заступљен континентални плувиометријски режим, 
распоред падавина је повољан, а падавине у облику 
снега јављају се од новембра до априла.    

 
Ветрови  
 
Најчешћу заступљеност годишње има јужни ветар, 

а најмању учесталост југозападни ветар, док у току 
године највећу честину јављања имају тишине.  

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини 
припада зони 8° МЦС, што означава условну повољност 
са аспекта сеизмичности и подразумева обавезну 
примену техничких прописа за изградњу на сеизмичким 
подручјима.  

 
Валоризација терена за изградњу у односу на ниво 

подземних вода 
 
Подручје плана обухвата терен где је ниво 

подземних вода виши од 10м, док површинских 
водотока у обухвату плана нема.  
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Валоризација терена према погодностима за 
изградњу 

 
Општа процена погодности терена и природних 

карактеристика је да подручје плана, спада у категорију 
повољних и условно повољних површина, односно да не 
постоје значајнија ограничења. Може се рећи да је 
грађевинско подручје у зони средњих услова тла, али 
обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, при планирању и пројектовању неопходна 
је примена прописа противсеизмичке градње. 

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом обу-

хвата плана која уједно представља и границу грађе-
винског подручја, приказаном у графичком делу плана. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Укупан простор карактеришу, углавном, објекти 

вишепородичног становања спратности од По+П+2 до 
По+П+5, Већина објеката је надограђена са једном или 
две етаже. Само једна ламела уз улицу Душанову није 
надограђена.  

Постојећи стамбени објекти спратности  По+П+2,  
такозвана стара Колонија, у великој мери је девастирана, 
инсталације су дотрајале а фасаде руиниране. Бонитет 
ових објеката је такав да нису испуњени основни норма-
тиви становања, а просторни распоред не омогућава 
рационално  коришћење простора са аспекта урбане 
економије. 

На северозападном делу планског подручја изгра-ђен 
је објекат некадашње самопослуге, који је тренутно ван 
функције. У централном делу је смештен и објекат дечје 
заштите – вртић „Пчелица“. Иначе је на подручју плана 
изражен проблем недостатка места за паркирање имајући 
у виду повећану спратност објеката надзиђивањем. 

Саобраћајна матрица подручја је у потпуности 
успостављена, осим блоковске саобраћајнице у 
источном делу подручја, која је тренутно на нивоу 
земљаног пута. Постојећи саобраћајни профили нису 
усклађени са важећим нормативима. 

У контанктним зонама, садржајима од функцио-
налног утицаја, могу се сматрати зоне и типови  
становања којима је ово планско подручје окружено. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 
нивелација терена 
 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Булевара Николе Пашића са источне 
стране, делом Улице Војводе Степе (од Булевара Николе 
Пашића до Улице Бруски пут) са северне стране, делом 
Улице Бруски пут (од Улице Војводе Степе до Улице 
Кнеза Милоша) са западне стране, и делом Улице Кнеза 
Милоша (од Улице Бруски пут до Булевара Николе 

Пашића) са јужне стране, које су изграђене са 
савременим коловозним застором. 

У оквиру подручја Плана изграђен је мали број 
паркинг места и гаража за путничка возила, који није 
усклађен са потребама и нормативима. 

 
Нивелација терена 
 
Постојеће нивелационо решење условљено је пре 

свега конфигурацијом терена, положајем и котама 
објеката као и котама реципијената и контактних 
саобраћаница које окружују предметни комплекс као и 
котама постојећег каналисаног Кожетинског потока. 

Изграђене и недавно реконструисане саобраћајнице 
као и инфраструктура у оквиру истих (пре свега за 
одвођење атмосферске воде) парцијално су решавале 
проблеме, без улажења у суштинско сагледавање 
одвођења вода из целог предметног комплекса. 
Повећана изграђеност комплекса, стихиско постављање 
гаража, фазно све веће бетонирање и афалтирање 
платоа, стаза, тротоара, паркинга и осталог мобилијара 
који повећава коефицијенте отицања постали су 
међусобно неусаглашени, контрадикторни и 
нефункционални. На тај начин је пре више деценија 
плански осмишљен комплекс нивелационо девастиран и 
постао сам себи кочница даљег организовања и уређења. 

Подпуно ново регулационо решење саобраћајниса, 
паркинга, платоа и осталих којско – пешачких и осталих 
манипујативних површина условило је и нов 
нивелациони концепт уз максимално поштовање 
постојећих кота улаза и тротоара уз примену 
атмосверске канализације као необходног сегмента 
уређења овако значајног стамбено – пословног 
комплекса. 

 
1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Простор који се уређује овим планом детаљне 

регулације је стамбено - пословни комплекс ограничен 
улицама: Булевар Николе Пашића, ул. Кнеза Милоша, 
ул. Бруски пут и ул. Војводе Степе у Крушевцу.   

 

 Водоводна мрежа 
 
Примарна водоводна мрежа у улицама које чине 

границу предметног Плана детаљне регулације је 
изграђена. 

Распоред водова по улицама је следећи: 
 

 Ул. Бруски пут           АЦЦ      150 мм 

  Ул. Војводе Степе (од ул. Краљевића Марка до 

Булевара Николе Пашића нема изведену водоводну 

водоводну  

   мрежу)   

 Ул. Војводе Степе (други део улице)  АЦЦ    150 мм  

  Булевар Николе Пашића              СТ       500 мм 

 Ул. Кнеза Милоша                  СТ       500 мм 
 
Постојећи објекти на простору плана снабдевају се 

водом преко развода од поцинкованих цеви. Мрежа 
нема довољно капацитета за надограђене и 
новопланиране објекте. 
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Водоводна мрежа и распоред постојећих подземних 
хидраната НО 80 мм, који нису у функцији, дати су на 
графичком прилогу. 

Објекти над којима је планирана надградња имају 
изведену хидрантску мрежу, неки правилно димензио-
нисану, а неки цевима недовољног пречника, па је 
реконструкција неопходна. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
На простору плана постоји изведена фекална 

канализациона мрежа која је у добром стању и у 
потпуности испуњава садашње потребе. 

Ревизиони шахтови су зидани опеком са шахт 
поклопцима за тежак саобраћај на врху па је 
реконтрукција неопходна. 

Цевна мрежа је изведена од керамичких цеви   200 
мм и уливена је у улицу Бруски пут. 

Фекална канализација постоји у улици  Бруски пут 
и булевару Николе Пашића.  

Улице Кнеза Милоша и Војводе Степе немају 
изведену фекалну канализациону мрежу. 

Пречници, падови и смерови падова као и положај 
фекалних колектора по улицама дат је на графичком 
прилогу. 

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
Атмосферском канализацијом уређене су следеће 

улице: 
 Булевар Николе Пашића  АБ  1000 мм 
 улица Бруски пут   АБ    500 мм 
 улица Кнеза Милоша               ПВЦ    300 мм 
 
Одвођење атмосферских вода са простора ограни-

ченог улицама: Булевар Николе Пашића, ул. Кнеза 
Милоша, ул. Бруски пут и ул. Војводе Степе није решено.   

Улица Војводе Степе нема атмосферску канали-
зацију, осим сливних решетки на почетку и крају улица. 

Изведене деонице атмосферске канализације у 
булевару Николе Пашића, улици Бруски пут и улици 
Кнеза Милоша функционише, али је потребно чишћење 
делимично запуњених сливника. 

Трасе атмосферске канализације дате су на 
графичком прилогу. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје TS 10/0,4kV 

чији је списак дат у претходним условима надлежне 
Електродистрибуције 

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена је 
кабловским и ваздушним водовима 1kV.  

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV и 
ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у којој 
се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама редметног плана постоји TК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа 

налази уцртана на овереној катастарској подлози са 
подземним инсталацијама. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног ПДР-а постоји изграђена 

инсталација градског топлификационог система 
(дистрибутивни топловод) и то у улици Бруски пут. 
Трасе постојећих инсталација градског топли-
фикационог система приказане су у графичком прилогу. 

 
Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПДР-а постоје два нивоа дистрибуције 
природног гаса.  

Први ниво дистрибуције природног гаса је средњег 
притиска до 12 бара. Дистрибутивни гасовод средњег 
притиска израђен је од челичних цеви. 

Други ниво дистрибуције природног гаса је ниског 
притиска до 4 бара. Дистрибутивна гасоводна мрежа 
ниског притиска изграђена је од полиетиленских цеви.  

Трасе постојеће гасоводне мреже приказане су у 
графичком прилогу. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана реализовано је 

у виду дисперзног зеленила блоковског типа. 
Заступљено је углавном високо дрвеће у 
задовољавајућем проценту али је квалитет биљака и 
елемената вртно-архитектонског уређења неодго-
варајући. Иако без јасне организације, ове површине 
имају велики еколошки значај. Планом ће бити задржане 
у највећој мери, што ће омогућити да се кроз 
пројектовање и редовно одржавање оформи 
функционално, витално  и декоративно зеленило.  

Линеарно зеленило је заступљено у улицама Бруски 
пут, Кнеза Милоша и Војводе Степе. 

 
 
ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО  
 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама редметног плана постоји TК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози са 
подземним инсталацијама. 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Основна интервенција у овом плану подразумева 

реорганизацију постојеће саобраћајне матрице, 
укључујући и промену карактеристичних саобраћајних 
профила у складу са законским нормативима, као и 
решавање потребног броја паркинг места, имајући у 
виду да се ради о стамбеном блоку са објектима за 
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вишепородично становање који су своју основну 
спратност повећали надградњом поткровних етажа.  

Предложено решење такође има за циљ да понуди 
квалитетнију организацију слободних зелених повр-
шина, пре свега у функционалном смислу,  (формирају 
се два компактна зелена простора на нивоу парковских 
површина). Увођењем зелених трака између коловоза и 
тротоара, према тангентним саобраћајницама које 
окружују стамбени блок, повећава се ниво безбедности 
пешака као и ниво заштите блока у еколошком смислу. 

Стварање јединства слободног простора и визуелно 
повезивање истог остварује се потпуним уклањањем 
постојећих нестамбених објеката гаража. На овај начин 
даје се потпуни приоритет постојећим стамбеним 
објектима и њиховим корисницима. 

Дефинисањем намене слободних површина и 
одређивањем статуса земљишта створени су услови за 
решавање имовинско правних односа и уређења овог 
земљишта. 

За постојећи објекат ''самопослуге'' утврђена је 
локација, планиран је објекат комерцијалне намене, а 
остављена могућност организовања садржаја из области 
јавних функција као компатибилне намене и то: 
образовање, дечја заштита, здравство и администрација. 

Већи део обухвата плана чине реализовани 
стамбени објекти за вишепородично становање чија је 
основна спратност повећана надградњом нове етаже. 
Само једна од постојећих стамбених ламела (ламела 

оријентисана ка улици Бруски пут) није надограђена, а 
планом се даје могућност доградње. 

Као посебна планска интервенција планирана је 
тотална реконструкција блока ''Б', која подразумева 
уклањање постојећих вишепородичних објеката 
спратности По+П+2, као и свих помоћних објеката 
(гараже и оставе) спратности П и изградњу нових 
објеката за вишепородично становање спратности П+6, 
објекта гараже (полуукопани ''green roof'' објекат), са 
свим пратећим садржајима, уз поштовање утврђених 
параметара за уређење и изградњу. 

Као предуслов за реализацију планираних садржаја, 
планирано је опремање комплетном комуналном 
инфраструктуром.  

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
Обухват плана чини део просторне стамбено-

мешовите зоне, и подељен је на два урбанистичка блока  
(А и Б).  

Потреба за јасним дефинисањем правила уређења и 
грађења, као и начина спровођења плана, условила је 
даљу поделу урбанистичког блока А на урбанистичке 
подблокове (А1, А2 и А3). 

Планом дефинисане детаљне и компатибилне 
намене простора приказане су табеларно. 

 
 
 

Ознака 
блока 

Ознака 
подблока 

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

 
A 

 
А1 

 
становање 

 
ВС-04 
(П+4+Пк) 

  

јавни паркинг паркирање у партеру 

 
зеленило 

парк; 
зеленило у 
стамбеним зонама; 
линеарно зеленило 

A2 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
(П+2) 

јавне функције образовање дечја заштита 
здравство администрација 

A3 
 

јавне функције дечја заштита 
управа 
администрација 
култура 
наука 

  

Б  Становање 
 

ВС-04 
(П+6) 

  

Зеленило зеленило у 
стамбеним зонама; 
линеарно зеленило 

паркинг 
 

паркирање у 
партеру; 
''green roof'' гаража 
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2.3. Биланс површина  
 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) 
% (ха) % 

становање 1,224 17,6 0,916 13,2 

зеленило у стамбеним зонама 2,319 33,4 1,726 24,8 

парк - - 0,190 2,7 

комерцијалне делатности 0,086 1,2 0,139 2,0 

јавне функције 0,530 7,6 0,518 7,5 
саобраћајнице (колске и пешачке) 
у укупном профилу са паркинг 
простором  

2,791 40,2 3,448 49,6 

објекти у функцији енергетске 
делатности 

- - 0,013 0,2 

УКУПНО 6,95 100 6,95 100 
 

 

2.4. Урбанистички услови за уређење 
       површина и објеката јавне  
       намене 
 

Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодет-

ским елементима за пренос на терен, чиме је створен 

плански основ за утврђивање јавног интереса и 

експропријацију земљишта. 
 
 
 
 
 

2.4.1. Опис локација за јавне површине, садржаје и 
            објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене опредеље-

ни су простори за уређење и изградњу јавних површина и то: 
 саобраћајнице (колске и пешачке) у укупном 

профилу са паркинг простором и зеленилом 
 зеленило (зеленило јавног коришћења) 
- парк суседства 
- зеленило у стамбеним зонама и објекта јавне намене: 
 дечија заштита 
 објекти у функцији енергетске делатности 

 

намена површина 

Површина  
(планирано стање) 

ха % 

саобраћајнице (колске и 
пешачке) у укупном профилу са 
паркинг простором и зеленилом 

3,659 52,6 

зеленило јавног коришћења  1,214 17,5 

објекти јавне намене 0,518 7,5 

површине и објекти у функцији 
енергетске делатности 0,014 0,2 

остало грађевинско земљиште  6,95 22,2 

УКУПНО 6,95 100 
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2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 

Попис парцела опредељених за површине јавне намене и објекте јавне намене 
 

 

површине јавне намене 

 

 ознака 
новоформиране 

грађевинске 
парцеле 

 

попис парцела 

С
ао

б
р
аћ

ај
н

и
ц

е 
(к

о
л
ск

е 
и

 п
еш

ач
к
е)

 у
 у

к
у
п

н
о
м

 п
р
о
ф

и
л
у
 с

а 
п

ар
к
и

н
го

м
 и

 з
ел

ен
и

л
о
м

 
(С

в
е 

К
О

 К
р
у
ш

ев
ац

) 

1. 

 
цела 

к.п.бр. 
 

део к.п.бр. 
2635/1, 2635/2, 2635/13, 2656/22, 2656/23, 2654, 

5371/1, 5378/5 и 5370/1 све КО Крушевац 

2. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 
2655/2, 2635/16, 2608/2 и 2410/1 све КО 

Крушевац 

3. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/2, 2410/15 и 2410/3 све КО Крушевац 

4. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2654, 5369 и 5370/1 све КО Крушевац 

5. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/1 и 2410/15 обе КО Крушевац 

6. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/1 и 2410/15 обе КО Крушевац 

7. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/1 и 2410/15 обе КО Крушевац 

8. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2635/1 и 2656/2 обе КО Крушевац 

9. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2635/1 и 2656/2 обе КО Крушевац 

10. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/1 и 2655/2 обе КО Крушевац 

11. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/1 и 2656/2 обе КО Крушевац 

12. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/15 и 2410/1 обе КО Крушевац 

13. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/15 и 2410/1 обе КО Крушевац 

14. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2635/1, 2656/2 и 2410/1 све КО Крушевац 
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15. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/1 и 2656/2 обе КО Крушевац 

16. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2410/15 КО Крушевац 

Парк 
суседства 

(Све КО 
Крушевац) 

17. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/1 КО Крушевац 

18. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/1, 2656/2 и 2635/1 све КО Крушевац 

З
ел

ен
и

л
о
 у

 с
та

м
б
ен

и
м

 з
о
н

ам
а 

(С
в
е 

К
О

 К
р
у
ш

ев
ац

) 

19. 
цела к.п.бр 2635/14 КО Крушевац 

део к.п.бр. 
2635/1, 2655/2, 2410/1 и 2656/2 све КО 

Крушевац 

20. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/1 КО Крушевац 

21. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/15 и 2410/1 обе КО Крушевац 

22. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/15 и 2410/1 обе КО Крушевац 

23. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/1  КО Крушевац 

24. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/1 КО Крушевац 

25. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2635/1, 2656/2 и 2410/1 све КО Крушевац 

26. 
цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2635/1 КО Крушевац 

 
објекти јавне намене 

дечија 
заштита 
(Све КО 

Крушевац) 

27. 

цела 
к.п.бр. 

 

део к.п.бр. 2635/1, 2656/2 и 2410/1 све КО Крушевац 

гасна 
котларница 

(Све КО 
Крушевац) 

28. 

цела к.п.бр  

део к.п.бр. 2410/15 КО Крушевац 
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2.5. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из ПГР-е 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Булевара Николе Пашића (од Улице 
Војводе Степе до Улице Кнеза Милоша) са источне 
стране, делом Улице Војводе Степе (од Булевара Николе 
Пашића до Улице Бруски пут) са северне стране, делом 
Улице Бруски пут (од Улице Војводе Степе до Улице 
Кнеза Милоша) са западне стране, и делом Улице Кнеза 
Милоша (од Улице Бруски пут до Булевара Николе 
Пашића) са јужне стране. 

Планом генералне регулације планирано је да 
Улица Кнеза Милоша, Улица Бруски пут и Булевар 
Николе Пашића буду део мреже примарних градских 
саобраћајница, док Улица Војводе Степе је део 
секундарне мреже градских саобраћајница, све остале 
саобраћајнице унутар простора Плана представљају део 
ниже мреже градских саобраћајница. 

На подручју Плана детаљне регулације налази се 
део државног пута IБ реда број 38 Крушевац 
(Макрешане) – Блаце – Белољин, који са поклапа са 
делом Булевара Николе Пашића, делом Улице Кнеза 
Милоша и делом Улице Бруски пут (од стационаже КМ 
8+308 до стационаже КМ 8+847). 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу саобраћајнице Кнеза 

Милоша, Булевар Николе Пашића, Војводе Степе и 
Бруски пут представљају ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја.  

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „План саобраћаја и 
регулационо-нивелациони план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија примарним саобраћајницама (Ул. Кнеза Милоша, 
Булевар Николе Пашића и Ул. Бруски пут), као и Ул. 
Војводе Степе а остале саобраћајнице служе за 
непосредни приступ парцелама од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом поменутог простора неке саобраћајнице у 

регулационом смислу нису посебно дефинисане, већ су 
задржане са постојећим техничким карактеристикама, и 
то: 

 Улица Кнеза Милоша; 
 Булевар Николе Пашића; 

 Улица Бруски Пут; 
 Улица Војводе Степе. 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предви-

ђено је проширење Улице Паје Јовановића и то за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са обостраним тротоаром и 
једностраним (обостраним) управним паркирањем у 
једном делу саобраћајнице. 

Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предви-
ђене су следеће нове саобраћајнице: 

 планирана саобраћајница паралелна са 
Булеваром Николе Пашића, паралелна са Улицом Кнеза 
Милоша и паралелна са Улицом Бруски пут за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
минималне ширине коловоза 5.50 метара, са обостраним 
тротоаром и једностраним (обостраним) управним 
паркирањем у једном делу саобраћајнице; 

 планирана саобраћајница која спаја улицу 
Војводе Степе и Булевар Николе Пашића за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.50 метара, са обостраним тротоаром и једностраним 
управним паркирањем у једном делу саобраћајнице. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 

варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од ранга ободне 
саобраћајнице. 

Техничке карактеристике поменутих саобраћајница 
дате су на графичком прилогу бр. 3. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза могуће је свим 

примарним саобраћајницама, као и ул. Војводе Степе. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем, осим у Улици Кнеза 
Милоша и Улици Бруски пут где се планирају 
бициклистичке траке и у  Булевару Николе Пашића где 
ја планирана обострана бициклистичка стаза. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тргови, тротоари, пешачке стазе и сл.). 

Примарне пешачке стазе приликом пројектовања 
димензионисати за колски саобраћај, ради евентуалног 
приступа интервентних возила са регулационом 
ширином од 4.0м.  

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

захтевао је и одређени концепт паркирања, а он се може 
укратко описати на следећи начин: 

 планирана је изградња полуукопане / подземне 
„green roof“ гараже у блоку Б, 

 планирана је изградња више ниша за управно 
паркирање у планираној саобраћајници паралелноj са 
Булеваром Николе Пашића, паралелноj са Улицом Кнеза 
Милоша и паралелноj са Улицом Бруски пут и 
планираној саобраћајници која спаја улицу Војводе 
Степе и Булевар Николе Пашића, 
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 планирана је изградња вануличних парки-
ралишта са улазом/излазом из Улице Паје Јовановића од 
17 и 20 паркинг места за путничка возила,  

У оквиру површина означених као паркинг, као и на 
проширеним деловима тротоара, могуће је поставити 
паркинге за бицикле и тротинете. 

Завршну обраду простора за паркирање предвидети 
са растер плочама, чиме се постиже повећање процента 
зеленила у обухвату Плана. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 За паркирање возила за сопствене потребе 

власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила, како теретних, тако и путничких и то 
једно паркинг место или једно гаражно место на 70м2 
корисне површине пословног простора, осим за: пошту 
– једно ПМ на 150м2 корисног простора, трговину на 
мало – једно  ПМ на 100м2 корисног простора, 
угоститељске објекте – једно ПМ на користан простор за 
осам столица, хотелијерску установу – једно ПМ на 
користан простор за десет кревета. 

 За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: здравствене, 
образовне и административне установе – једно ПМ на 
70м2 корисног простора, позориште или биоскоп – једно 
ПМ на користан простор за тридесет гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не урачунавају 
у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу задржавају се коте свих 

постојећих објеката и њихових тротоара. 
Планиране саобраћајнице са паркинзима у 

урбанистичимј зонама у нивелационом смислу су у 
функцији економских прилаза објектима које опслужују 
како би се атмосферске воде са околних објеката 
најкраћим путем каналисале и одвеле до реципијената. 
Поједине урбанистичке зоне морају се одвоњавати 
атмосверском канализацијом обзиром на њихове слепе 
завршетке али је са нивелационог аспекта предлог да се 
у читав комплекс уведе атмосферска канализација 
обзиром на мале подужне падове и велике коефицијенте 
отицања. 

Нивелационо решење је дато у апсолутним котама 
таћности до на центиметар по свим саобраћајницама, на 
свим раскрсницама и карактеристичним преломним 
тачкама. Подужни падови изражени су на графичком 
прилогу у процентима. Предлаже се двострани 
попречни пад саобраћајница због контактних паркинга и 
објеката који повећавају слив. 

Колски од пешачког саобраћаја (тротоара око 
зграда и уопште) денивелисати непрелазним ивичња-
цима висине 12 – 15цм а паркинге радити или у нивоу 
ивице коловоза или благо денивелисане до 5цм са падом 
ка коловозу од 2% како је на графичком прилогу 
наглашено. 

Паркинг површине из еколошких и дендролошких 
разлога решити бетон – трава растер плочама а 
коловозне површине димензионисати за лако до средње 
саобраћајно оптерећење. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Предходни услови за овај план нису издати од 

стране ЈКП Водовод Крушевац. 
На основу услова издатих од страје ЈКП “Водовод” 

Крушевац за потребе израде планске документације 
којом је третирано планско подручје у ранијем периоду 
и општих техничких услова следи: 

 Примарна водоводна мрежа у улицама: Булевар 
Николе Пашића, ул. Кнеза Милоша, ул. Бруски пут и ул. 
Војводе Степе у Крушевцу  је изведена у складу са 
важећим техничким прописима и плановима у оквиру 
глобалне стратегије видоснабдевања града Крушевца; 

 Новопланирана водоводна мрежа на поменутој 
локацији је прстенастог типа са четири прикључна крака 
за везу у Булевару Николе Пашића (два), Кнеза Милоша 
(један),  Војводе Степе (један) и Бруски пут (један). 
Сваки прикључак на на главни напојни вод мора се 
обавити у водоводном шахту са вентилима за случај 
интервенције током одржавања. 

 У улици Војводе Степе (од ул. Краљевића 
Марка до Булевара Николе Пашића) планира се наставак 
изградње водоводне мреже цевима минималног 
пречника 110мм са прикључењем на цевовод у 
булевару Николе Пашића. 

 Цеви од АЦЦ 150мм у улици Бруски пут и 
делу улице  Војводе Степе заменити ТПЕ цевима 
180мм за радне притиске 10Бара. 

 Реконструисати целокупну водоводну мрежу на 
простору плана изведену од поцинкованих цеви, а за све 
новопланиране цевоводе спољног развода водоводне 
мреже употребити цеви од ПВЦ-а или ТПЕ за радне 
притиске 10Бара. 

 Пречник новопланиране мреже усвојити 
100мм као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за инсталације хидрантске 
мреже за гашење пожара Сл. Гласник РС 3/2018. 

 На постојећим и реконструисаним деоницама 
мреже планирати постављање надземних 
противпожарних хидраната 80мм на максималном 
међурастојању не већем од 150 м, а према распореду 
датом на графичком прилогу. Постојеће подземне 
хидранте треба држати у исправном стању. 
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 На ову мрежу прикључити унутрашње 
хидрантске и санитарне мреже појединих објеката са 
реконструкцијом шахтова и водомера у њима уколико је 
потребно. 

 Снабдевање водом надграђеног простора изнад 
постојећих објеката предвиђа се са изведених 
водоводних вертикала, уколико се хидрауличким 
прорачуном покаже да је то могуће и да се не угрожавају 
постојећи потрошачи. 

 Уколико оваква могућност није технички 
могућа, формирати нове водоводне вертикале и 
прикључити их преко водомера на улични вод. 

 Постојећа хидрантска мрежа у објектима који се 
надограђују мора се наставити, и допунити са оноликим 
бројем хидраната колико се прорачуном покаже да је 
потребно. 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Изведена фекална канализација на простору плана у 

потпуности задовољава садашње и потребе 
новопланираних и надограђених објеката. 

Планира се задржавање целокупне фекалне мреже 
са реконструкцијом свих зиданих ревизионих шахтова 
изградњом нових армирано-бетонских са новим 
кинетама и шахт поклопцима. 

За новопланирану изградњу у блоку Б предвиђа се 
изградња нове канализационе мреже дуж улице Војводе 
Степе, са местом улива датом у графичком прилогу, а 
према фекалној канализацији у улици Бруски пут. 

Новопланиране објектеблока Б прикључити на 
новопланирану мрежу фекалне канализације онако како 
је дато на графичком прилогу. 

Нове деонице канализације извести од ПВЦ 
канализационих цеви са шахтовима на максимално 30м 
трасе, односно на свим скретањима, прикључцима и 
преломима нивелете. 

Пречници, падови и смерови падова као и положај 
фекалних колектора по улицама дат је на графичком 
прилогу. 

При изради новопланиране фекалне канализационе 
мреже користити цеви од ПВЦ-а.  

Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике цеви. 

Минимални пречник цевовода је 200мм. 
Одвођење воде из санитарних прибора и уређаја 

надграђеног простора изнад постојећих објеката 
предвиђа се преко постојећих канализационих 
вертикала, уколико се хидрауличким прорачуном 
покаже да је то могуће и да се не угрожавају постојећи 
потрошачи са нижих етажа. 

Уколико оваква могућност није технички могућа, 
формирати нове канализационе вертикале и прикљу-
чити их у постојећу канализациону мрежу у складу са 
техничким условима и хидрауличким прорачуном. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације 
 
Постојећа атмосферска канализација у булевару 

Николе Пашића са пречником  1000мм може да прими 
све атмосферске воде са простора који обухвата овај 
план детаљне регулације. 

Планира изградња атмосферске канализације у 
улици Војводе Степе, са уливом у Булевару Николе 
Пашића. 

Одвођење атмосферских вода са саобраћајница и 
кровова новопланираних и надограђених објеката 
решено је посебним системом канализације, наиме 
локацију пресеца мрежа саобраћајница дуж којих се 
планира мрежа атмосферске канализације.  

Атмоферску канализацију треба извести у складу са 
следећим условима: 

 Изабране димензије цеви не треба да 
прекорачују минималне и максималне падове за 
усвојене пречнике; 

 Атмосферску канализацију извести од цеви 
пречника Ø300мм, Ø400мм и Ø500мм према 
хидрауличком прорачуну; 

 Сливничке везе треба да су минималних 
димензија Ø 200 мм; 

 Траса канализације се планира уз тротоар улице 
испод двоструких сливних решетки, које служе и као 
ревизиони силази; 

 Шахтови треба да су армирано-бетонски 
Ø1000мм са таложником. Шахт темељити на плочи 
минималне дебљине 15цм; 

 Сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви Ø500мм са таложником; 

 На сливнике монтирати двоструке сливне 
решетке; 

 При пројектовању и извођењу радова 
придржавати се свих важећих техничких прописа за ову 
врусту објекта; 

 Положај грађевина према графичком прилогу; 
 Све атмосферске воде са објеката чија се измена 

не планира одводе се на исти начин као и до сада;  
 
Напомена: 
Трасе водоводне мреже, фекалне канализационе 

мреже и атмосферске канализације су приказане у оној 
мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарско-топографској подлози. 

Обратити пажњу на евентуално плављење због 
успора који се повремено може створити у градском 
колектору. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребну једновремена снага за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W по 
m2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=0,6 према 
следећем обрасцу  

 
Pj =  
 
где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 

развијена површина планираног простора и (p) потребна 
снага по m2 бруто развијених површина. 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990m  
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где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 
година за коју рачунамо снагу. 

 На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага  

 
Pj=7216,16kW 

 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. Тачна 
места изградње биће дефинисана појединачно, како се 
буде указивала потреба за изградњом, у зависности од 
центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
7216,16kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 8 (осам) нових ТС 10/0,4кV снаге 
до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске водове 
10кV.  

Постојеће TS 10/0,4kV које напајају постојећи 
конзум електричном енергијом задржавају се на 
садашњем нивоу. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Услови изградње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа 
трака. Након полагања каблова трасе истих видно 
обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање енергетских 

каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при чему 
се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших 
напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У 
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
 

Приближавање и укрштање енергетских и 
телекомуникационих каблова 

 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: најмање 
30◦, по могућности што ближе 90◦; ван насељених места: 
најмање 45◦. Енергетски кабл, се по правилу, поставља 
испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Размаци и 
укрштања према наведеним тачкама се не односе на 
оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању 
енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти 
ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског 
управљања трансфор-маторских станица које повезује 
кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за 
остале каблове. При укрштању, енергетски кабл може да 
буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове. 
Уколико не могу да се постигну размаци према горњим 
тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи 
кроз заштитну цев. На местима паралелног вођења или 
укрштања енергетског кабла са водоводном или 
канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

 0,8м у насељеним местима 
 1,2м изван насељених места 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране 
места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 
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Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате. 
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 

 
Услови изградње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим елементи-
ма датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где 
се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 
 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла 

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 
треба да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦;   
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони 
каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима, на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0.2м. 
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекому-
никационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. 
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од 
најмање 0,5 м. Укрштање телекомуникац. кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекому-
никационог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4 м. 

Од регулационе линије зграда телекомуникациони 
кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Eнергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног плана не планира се замена 

изграђених инсталација градског топлификационог 
система. Уколико се укаже потреба за проширењем 
градског топлификационог система планирана је 
локација за изградњу гасне котларнице у источном делу 
блока Б. 

 
Гасификација 
 
Постојећа гасоводна мрежа пројектована је тако да 

обезбеди потребну количину гаса за  потребе свих 
потенцијалних потрошача на планском подручју. На тај 
начин је омогућен једноставни прикључак свих 
потенцијалних потрошача на дистрибутивни гасовод. 

У делу плана где је предвиђена изградња нових 
саобраћајница а већ постоји изграђен гасовод, уколико 
је кота постојећег гасовода мања од једног метра од 
пројектоване нивелете коловоза, предвидети механичку 
заштиту гасовода или измештање ван коловозне 
површине уколико за то постоје просторне могућности. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
У обухвату Плана, планира се повећање фонда 

зеленила, квалитетнијим уређењем већ постојећих 
површина, као и формирањем нових зелених површина 
у оквиру регулације саобраћајница (линеарно зеленило), 
формирањем две мање парковске површине (паркови 
суседства) и зеленила у стамбеним зонама. 

 
Општи урбанистички услови 
 
Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 

уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може, зависно од намене, да садржи разне 
пејзажно-архитектонске елементе, а намењена је јавном 
коришћењу. 

За реконструкцију постојећих, као и изградњу  
планираних зелених површина јавног коришћења, 
неопходна је израда пројекта партерног уређења који, по 
потреби, може да садржи и елаборат о фитосанитарном 
статусу зеленила и предлог мера за његову санацију. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено опремом и мобилијаром у складу и на нивоу 
који захтева намена простора. 

На зеленим површинама јавног коришћења не смеју 
се користити врсте које могу да угрозе кориснике, 
саобраћај и објекте. 
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Зеленило јавног коришћења  
 
У категорији  зеленила јавног коришћења планирају 

се парковске површине, зеленило у стамбеним зонама, 
линеарно и тачкасто зеленило. 

У подблоку А-1  планирају се два мања парка 
суседства намењенa одмору и рекреацији становника 
околних објеката. У парку суседства се могу планирати 
садржаји и опрема за игру деце, одмор, рекреацију, 
забаву, едукацију и други садржаји који немају 
негативан утицај на стамбену зону у окружењу. 
Планирање озелењавања парка суседства заснива се на 
правилном распореду декоративне високе вегетације и 
партерног уређења. При уређењу планирати савремене и 
трајне елементе пејзажне архитектуре а опрему за игру 
деце планирати према узрасним групама. 
Архитектонски и пејзажни елементи у парку 
(канделабри, корпе за отпатке, клупе), планирају се тако 
да имају заједничке обликовне и колористичке 
елементе. Зеленило као основни елемент уређења парка 
формирати према условима терена и на основу улоге у 
стварању повољних микроклиматских услова. У 
зависности од намене парка оставља се могућност 
ограђивања транспарентном оградом максималне 
висине 1,4м. 

Зеленило у стамбеним зонама се планира у зонама 
вишепородичног становања. У зеленило јавног 
коришћења у стамбеним зонама спадају мање зелене 
површине парковског карактера, зелене траке између 
стамбених објеката, предбаште и сл. Зеленило 
стамбених зона укључује и пејзажно-архитектонске 
елементе (стазе, дечја игралишта, елементе за 
рекреацију и сл.). Садржаји намењени корисницима 
различитих старосних и интересних група планирају се 
у одвојеним мањим целинама. Због близине стамбених 
објеката, нарочито је важно планирати биљне врсте које 
имају контролисани раст и не угрожавају кориснике, као 
ни становнике блока. Планирати отпорне декоративне 
врсте са позитивним утицајем на животну средину а 
коришћење жбунастих и цветних  врста свести на 
акцентовање улаза и одређених архитектонских 
елемената. 

У блоку Б средишњи део се планира као кровно 
зеленило изнад полуукопане гараже, па је неопходно у 
том делу обезбедити потребан простор за супстрат за 
раст биљака. Садни материјал, као и елементи пејзажног 
уређења морају се ускладити и прилагодити терену који 
је издигнут у односу на околни терен. Могу се 
планирати садржаји и опрема за игру деце, одмор, 
рекреацију, забаву, едукацију и други слични садржаји.  

Линеарно зеленило се планира у границама  
површина  јавне намене дуж саобраћајница. У улицама 
Бруски пут, Војводе Степе и Кнеза Милоша, пешачки 
саобраћај се одваја од колског увођењем зелене траке 
између ове две саобраћајне површине. Осим повећања 
безбедности, на овај начин се стварају комфорнији 
услови за пешаке. Зелене траке у којима осим дрвореда 
може да се формира и нижи слој жбунастих врста, утичу 
на смањење буке и загађења издувним гасовима у зони 
становања. У Булевару Николе Пашића задржава се 
средишња зелена трака (разделно острво) и у складу са 
основним концептом линеарног зеленила дуж тротоара 
се формира зелена трака. Унутар блокова, дрвореде 

треба формирати у зеленој површини дуж тротоара. На 
паркинзима планирати садњу високих лишћара ( на три 
паркинг места једно дрво) као обавезну засену. 

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају јак површински коренов систем, као и врсте 
са лако ломљивим гранама, великим плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. Ради 
заштите подземних инсталација, стабла се могу садити у 
јамама које су озидане или у мобилним жардињерама, 
уколико не постоји могућност за садњу у земљи. 
Вертикално зеленило се може садити на фасадама или 
канделабрима и сл. На кружном току се може 
организовати зеленило са одговарајућим мобилијаром, 
уколико не угрожава безбедност саобраћаја. 

Сва стабла која се налазе на траси пешачких 
површина а не ометају комуникацију као и на 
просторима планираних паркинга, уз услов да задово-
љавају критеријуме виталности и декоративности, 
обавезно се задржавају, односно у процесу пројектовања 
третирају као постојећи објекти који се уклапају у 
пројектовано решење. 

У погледу форме, посебну категорију градског 
зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, 
урбани џепови и сл. Ове површине су често запуштене 
али се реконструкцијом и ревитализацијом могу уредити 
тако да се користе за краткотрајни одмор, игру деце, 
боравак на отвореном и сл. зависно од положаја и 
величине. 

 
Зеленило ограниченог коришћења  
 
Под зеленилом ограниченог коришћења 

подразумева се зеленило у објектима јавне намене и 
блоку намењеном комерцијалним делатностима, са 
основном улогом хигијенско санитарне заштите и 
естетског обликовања простора. Зависно од функције 
објекта, планира се и начин уређења зеленила, које може 
да садржи и вртно-архитектонске елементе.  

 
2.7. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне кана-
лизације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
У границама плана не налазе се евидентирана 

непокретна културна добра као ни заштићена културна 
наслеђа. 
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2.8.2. Услови и мере заштите природе и 
природних добара 

 
У обухвату граница овог урбанистичког плана нема 

евидентираних природних добара. 
 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, надлежно одељење Градске управе 
донело је Одлуку о неприступању изради стратешке 
процене утицаја ПДР „КОЛОНИЈА ЈУГ“ на животну 
средину (Службени лист града Крушевца, бр.7/2017). 

Подручје у обухвату плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону, коју карактерише 
разноврсност намена: становање породично и 
вишепородично, објекти јавних функција, комерцијални 
и пословни објекти. 

Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом ширег простора и условима надлежних 
предузећа, уз уважавање стратешки постављених 
циљева развоја инфраструктурних система. 

Опште мере заштите у оквиру стамбених и 
стамбено мешовитих зонa подразумевају да је 
забрањена свака активност или изградња, која на било 
који начин може да угрози или деградира животну 
средину или утиче на здравље људи и није еколошки 
примерена овој зони.  

Обавезне мере заштите: 
 поштовање задатих урбанистичких параметара, 

посебно односа изграђених и слободних површина, 
карактера изградње и правила парцелације или 
препарцелеције и изградње; 

 комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу, као 
и адекватно управљање атмосферским водама и отпадом 
свих врста;  

 поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, применом 
одговарајућих врста зеленила; 

 обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу) и контрола 
квалитета отпадних вода;   

 увођење мониторинга квалитета ваздуха и нивоа 
буке, ради праћење стања животне средине, обзиром да 
су ободне улице значајне примарне и транзитне 
саобраћајнице, као и обавеза надлежних органа и 
носиоца активности да адекватно реагују у случају 
прекорачених граничних вредности или акцидентних 
ситуација и обавеза објављивања и информисања 
јавности;    

 рационално коришћење енергије, већа употреба 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 

ефикасности, обавеза при изградњи нових или 
реконструкцији постојећих објеката; 

 примена мера заштите животне средине 
обавезна је при реализацији пројеката (изградња, 
извођење радова), саставни је део локацијских услова, 
урбанистичко – техничких докумената и пројектно - 
техничке документације;  

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, на основу Закона о процени утицаја и 
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/08). 

 
Заштита ваздуха   
 
Посебне мере заштите ваздуха, поред општих и 

обавезних мера: 
 укидање индивидуалних котларница и 

ложишта, коришћење система централизованог снабде-
вања топлотном енергијом и гасификација, ради 
постизања једног од основних циљева смањења емисије 
угљендиоксида и прилагођавања климатским проме-
нама;   

 приоритет је очување и максимална заштита 
високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре 
(појединачна стабла или групе стабала), блоковског 
зеленила, линијског зеленила, дрвореда и заштитног 
зеленог појаса према ободним примарним саобра-
ћајницама; 

 приликом реконструкције постојећих и плани-
рања нових тротоара и паркинга, обавезно је 
озелењавање слободних површина и максимално 
очување постојећег зеленила;  

 у циљу очувања и унапређења биодиверзитета, 
реконструкцију зелених површина планирати и 
реализовати као системско повезивањем постојећег са 
планираним зеленилом у мрежу и зелене коридоре, уз 
обавезно процентуално учешће зелених површина на 
парцелама;     

 у целинама где је планирана урбанистичко - 
архитектонска разрада, потребна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала, као и утицаја 
на контактне зоне у односу на проветравање, осунчање 
и процентуалне заступљености слободних и зелених 
површина. 

 
Заштита од буке и вибрација  
 
У складу са планираном наменом и граничним 

вредностима индикатора буке, утврђују се: тихе зоне – 
заштићене целине и зоне са прописаним граничним 
вредностима од 50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току 
ноћи, у којима је забрањена употреба извора буке који 
могу повисити ниво буке и обухватају: зоне 
индивидуалног становања, зоне спорта и рекреације и 
зеленила, локације вртића и школских објеката, 
туристичке зоне, објекте здравства.  

Саобраћајне површине пројектовати тако да је 
обезбеђена добра проточност саобраћаја и формирањем 
линијског зеленила и бициклистичких стаза, уз обавезно 
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озелењавање паркинг површина и задржавање вредних 
примерака високог дрвећа. 

У циљу заштите од утицаја саобраћајне буке, 
поштовање прописаних удаљења и максимално очување 
постојећег и формирање заштитног зеленог појаса 
(линијско зеленило) или заштитних баријера према 
саобраћајницама са интензивним саобраћајем (ободне 
улице Кнеза Милоша, Бруски пут и Булевар Николе 
Пашића); 

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

Они који обављањем делатности или било којом 
активношћу утичу или могу утицати на изложеност 
буци, дужни су да спроведу адекватне мере звучне 
заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији 
објеката, тако да се ниво буке не повећава. 

 
Заштита вода 
 
Заштита вода подразумева превентивне и 

одговарајуће техничко технолошке мере, односно 
комплетно комунално опремање и уређење локације 
одговарајућом хидротехничком инфраструктуром. 

Обезбеђено је повезивање свих објеката на 
канализациону мрежу и реконструкција постојеће 
канализационе мреже у складу са планираном наменом.   

Са свих платоа, саобраћајних површина и паркинг 
простора евакуацију атмосферских вода извршити на 
безбедан начин (таложник за уља и масти), уз 
одговарајући третман пре упуштања у јавну 
канализацију.  

 
Заштита земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално и 

одрживо коришћење грађевинског земљишта у складу 
са планираном наменом, као и стриктно поштовање 
дефинисаних урбанистичких параметара и обавезно 
процентуално учешће слободних и уређених зелених 
површина.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање отпадних 
вода, као и обављање делатности и изградња објеката, 
који могу загадити или деградирати земљиште. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите животне 
средине од штетног дејства зрачења, услове коришћења 
извора ових зрачења и представљају обавезне мере и 
услове коришћења и уређења простора. 

Систематско испитивање и праћење нивоа 
нејонизујућих зрачења и вођење евиденције о изворима 
нејонизујућих зрачења и контрола степена излагања 
нејонизујућем зрачењу у животној средини, као и 
обавезно информисање становништва о здравственим 
ефектима излагања нејонизујућим зрачењима. 

Није дозвољено планирање и постављање уређаја и 
припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: дечијих вртића, 

школа, простора дечијих игралишта и сл. удаљеност од 
парцеле мора бити већа од 50м.  

При реализацији објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине о потреби израде 
Студије о процени утицаја на животну средину у складу 
са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/08). 

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом је у складу са Локалним 

планом управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, 
третман и одлагање комуналног отпада организовано 
преко надлежног комуналног предузећа. 

Обавезно је за сваку зграду или групу зграда 
обезбедити простор за постављање судова за сакупљање 
отпада (контејнери), који треба да задовоље захтеве 
хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника 
јавних површина, уз поштовање принципа примарне 
селекције свих врста отпада и редовно пражњење судова 
и транспорт са локација у складу са условима надлежног 
комуналног предузећа. Потенцијалне локације за 
постављање контејнера означене су на графичком 
прилогу. 

Комунални отпад се прикупља постављањем корпи 
за смеће на микролокацијама, јавним просторима и 
местима окупљања (паркови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.). 

У зонама вишепородичног становања стандард за 
сакупљање отпада са карактеристикама комуналног, 
кућног отпада је контејнер запремине 1100 литара, 
габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно се 
поставља, један контејнер на 800m2 корисне површине 
(1,1 контејнер на 1000m2 бруто површине пословног 
простора, односно 1 контејнер на 15 стамбених 
јединица). 

За сваки контејнер потребно је обезбедити око 2m² 
глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута (са 
решеним одвођењем атмосферских и оцедних вода) и 
прилазни пут за комунална возила. Простори треба да су 
обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са 
подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења 
и прања. Контејнери морају бити постављени у 
заштићеним нишама ван јавне саобраћајне површине.  

Приликом изградње нових зграда, простор за 
контејнер се обезбеђује у оквиру грађевинске парцеле.    

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина или рециклабилни отпад организовано се 
прикупља у посебним контејнерима: жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло. 

 
Обавезне мере за надземни паркинг 
 
Обавезе носиоца пројеката: 
 спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, као и мере које се односе на 
мере заштите у току изградње објекта, мере заштите 
вода и заштиту од буке;  
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 уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења и уколико 
конкретна локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса, као и максимално очување 
постојећег зеленила и вредних примерака дендрофлоре 
на локацији;  

 спроводити неопходне мере заштите од могућих 
удеса (пожар, изливање, просипање, цурење хеми-
калија). 

 
Јавне подземне гараже 
 
Применити важеће техничке норме и стандарде који 

су прописани за изградњу, коришћење и одржавање ове 
врсте објеката: 

 опремање гаража системом вентилације са 
одговарајућим бројем измена у јединици времена и 
обимом уноса свежег ваздуха, информационим 
системом аутоматске контроле и дојаве, видео надзора и 
др.;  

 планирање отвора вентилационих канала и 
потенцијалне генераторе буке и вибрација, који се 
планирају на крову гараже, поставити тако да буду на 
највећој могућој удаљености од припадајућег пословног 
простора гараже и суседних објеката стамбене зоне и 
узети у обзир правце доминантних ветрова; 

 спроводити одговарајући програм праћења 
утицаја на животну средину, који се односи на мерења 
емисије гасова на вентилационим испустима, мерење 
нивоа емитоване буке и контролу квалитета отпадне 
воде пре упуштања у градску канализациону мрежу. 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације планских решења, приликом 

извођења радова на припреми терена и изградњи 
објеката, планирати и применити следеће мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине 

радове и обавести надлежну организацију за заштиту 
споменика културе; 

 уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, извођач 
радова и инвеститор је дужан да о томе обавести 
надлежну организацију за заштиту природе и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица.  

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, 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, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл. гл.РС 111/09, 20/15 и 
87/18), урадити главни пројекат заштите од 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. 

Релативно ниска спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништа и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништа и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити и 

мере заштите од пожара и то: 
 у стамбеним 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 стамбени 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); 
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 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 одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети 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 електричне инсталације 
ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), 
Правилнику о техничким нормативима за хидрантсу 
мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.3/18), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила 
у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист 
СРЈ", бр.8/95), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле 
од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), 
Правилнику о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о 
техничким нормативима за детекцију експлозивних 
гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику 
о смештању и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " 
бр. 45/67), Правилнику о изградњи станица за 
снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу 
и претакштењу горива ("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), 
Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни гас 
и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса 
("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о техничким 
нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ" 
бр.10/90), Правилнику о изградњи постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/17/1 бр.217-199/19 од 14.05.2019.год.  

 
2.8.5. 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 информационог система о природним 
непогодама. На основу Закона о ванредним ситуацијама, 
јединица локалне самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 

целини припада зони 8° МЦС, што представља условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. 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 дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника 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). 

У складу са стандардима приступачности осигурати 
услове за несметано кретање на следећи начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%); 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%; 

 избегавати различите нивое пешачких простора, 
а када је промена неизбежна, савладавати је и рампом 
поред степеништа. 

 
2.10. 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 
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доведе до смањења укупне потрошње примарне енергије, 
а у складу са прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 
61/11 и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергет-ским својствима зграда, 
„Сл. гласник РС“, бр. 69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прилагодити 
принципима пројектовања енергетски ефикасних зграда, у 
складу са микроклиматским условима. Најпогоднији 
облик локације је правоугаоник, са широм страном у 
правцу исток-запад и ужом страном у правцу север - југ.  

 
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; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом 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 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

 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. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015.-2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Планом се одређује обавеза израде урбанистичког 

пројекта за: 

 локацију намењену вишепородичном становању 
у блоку Б (Урбанистичким пројектом мора бити 
разрађена цела локација) и 

 подблок А2 у случају да се уклања постојећи и 
гради нов објекат. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу са 
Законом и на захтев инвеститора. 

За површине осталих намена, пројекти парцелације, 
одн. препарцелације радиће се у складу са Законом и 
правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. 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 катастарско, одн. 
имовинско стање, постојећи терен или тип изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 

облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 

парцеле представља минималну ширину парцеле (фронт 

према улици). 

 

3.2.2. Општи услови регулације 
 

Регулациона линија и појас регулације 

 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
планиране за друге јавне и остале намене.  

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница   10м 
 секундарна саобраћајница            8,5м 
 терцијална саобраћајница             6м 
 колски пролази                              5м 
 примарне пешачке стазе               4м 
 пешачке стазе                                 1,5м 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регу-

лације. 

 

Грађевинска линија и положај објекта на парцели 

 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 задњу суседну парцелу. 
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Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 

основног габарита објекта. 

Положај грађевинске линије, утврђен је у односу на 

регулациону линију, у односу на постојећи габарит 

објекта, у односу на границу катастарске парцеле 

(односно границу локације) или се поклапа са 

регулационом линијом. 

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 габарита објекта, ако то не 

представља сметњу у функционисању објекта или 

инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 

грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.  

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. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 

површину. 

 

3.2.3. Општи услови изградње 

 

Реализација планираних садржаја вршиће се на 

основу правила уређења, општих услова изградње и 

правила грађења по целинама, блоковима и подбло-

ковима. 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

стамбених, стамбено-пословних објеката, пословних, 
објеката јавних функција као и објеката компатибилне  
намене. 

На простору Плана поред градње нових објеката 
планира се реконструкција, доградња, адаптација, 
санација и пренамена већ изграђених објеката у складу 
са правилима датих Планом. 

Стамбени објекти су намењени вишепородичном 
становању (са 4 и више стамбених јединица). 

Пословни простор може бити коришћен за 
обављање свих непроизводних, комерцијалних, 
трговинско-услужних, занатских и осталих по намени 
сродних делатности које не угрожавају животну средину 
и еколошки су примерене зонама становања. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, 
ваздуха и земљишта, као и на стварање прекомерне буке. 

Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно могла 
да угрози животну средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
У границама овог плана не постоје посебно 

успостављени заштитни појасеви који захтевају посебне 
услове изградње.  

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

 индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%); Површине објеката 
гаража које се планирају надземно на грађевинској 
парцели (осим полуукопане „green roof“ garaže)  урачу-
навају се при утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 
Подземне гараже се не урачунавају у индекс заузетости 
(ИЗ). 

 максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, осим у блоку „Б“, 
где се дефинисана спратност сматра обавезном. 

 
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 и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша од 
нулте коте; 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне намене. 
При утврђивању индекса изграђености, односно 

индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 
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Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може прелазити 
регулациону линију. 

 
Спољашње степениште  
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка 

подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обликовање 
морају бити такве да доприносе стварању хармоничне 
слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из плана. 

Посебну пажњу обратити на архитектонско 
обликовање планираних објеката у блоку Б. 

Обавезан је јединствен архитектонски дизајн на 
нивоу блока Б. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.  

Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м 
рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде која је висине 0,9м одређује се условима 
за сваки конкретни случај. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
ограђују сеу складу са условима за сваки конкретни 
случај. 

 

Инжењерско геолошки услови за изградњу 
објеката 

 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити Елаборат 
о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по целинама / блоковима / 

подблоковима 
 

Правила грађења представљају скуп урбанистичких 
услова регулације и изградње који се односе на поједине 
блокове и подблокове. 

 
3.3.1. Правила грађења за подблок А1 
 
Овај подблок обухвата простор у коме су изграђени 

вишепородични стамбени објекти спратности П+4+Пк. 
Ради се о реализованој целини у којој само једна од 
стамбених ламела није надограђена.  

Измењена саобраћајна матрица, омогућила је 
формирање мирније зоне у централном делу блока и 
јединственог слободног простора намењеног зеленилу. 
Слободне зелене површине добијају два нова простора у 
облику парковских површина у оквиру којих је могуће 
организовати садржаје који ће подићи квалитет живота 
корисника.  

Сви постојећи објекти гаража планирани су за 
уклањање. 

 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, могу 

бити заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који генеришу потребу за додатним паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је                    
60% : 40%. 

Планира се надградња објекта ламеле (једини 
објекат који није надграђен) до планиране спратности. 

Урбанистички параметри 

 

Тип 
Спрат-
ност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-04 
до 

П+4+Пк 

 
слободно-

стојећи 
Изведени објекти 

 

Тип објекта: слободностојећи.  
 
Планом се омогућава доградња тераса на 

постојећим становима, на подужним странама објеката 
(као и на планираној поткровној етажи). 
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Услови за доградњу тераса: 
 
 доградња тераса на постојећим етажама, мора 

бити изведена у складу са техничким прописима и тако 
да ничим не угрози стабилност постојеће конструкције, 
односно стабилност објеката у непосредном контакту; 

 дозвољен испуст терасе у односу на грађевинску 
линију објекта (рачунајући од основног габарита објекта 
до хоризонталне пројекције испада), је 1.20м; 

 терасе је могуће поставити и на приземној етажи 
постојећег објекта без могућности формирања улаза у 
стан преко терасе, осим у случају постављања рампе за 
приступ особа са инвалидитетом; 

не предвиђају се посебна ограничења у погледу 
архитектонског обликовања тераса, већ се оставља 
могућност њиховог архитектонског усклађивања са 
функцијом објекта и непосредним окружењем, тј. 
спољни изглед, примењен материјал и боја препуштају 
се избору и креативности пројектанта.“ 

 
Зеленило 
 
Зеленило се уређује у складу са условима 

дефинисаним у тачки 2.6. Услови за уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Паркинг места обезбеђена су на нивоу подблока, 

планираним јавним паркинзима у партеру. 
 
Ограђивање 
 
Ограђивање парцела није дозвољено. 
 
3.3.2. Правила грађења за подблок А2 
 
Овај подблок обухвата локацију старе 

''самопослуге''. Планирана намена су комерцијалне 
делатности (тип КД-02), а као компатибилна намена 
планиране су јавне функције из области образовања, 
дечје заштите, здравства и администрације.  

Под комерцијалним делатностма подразумевају се 
трговина, пословање, услуге и сл. 

Забрањено је складиштење и депоновање материјала 
и робе, што подразумева и отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

У оквиру овог објекта могуће је организовати и 
стамбени део, тако да однос комерцијалних делатности, 
односно јавних функција према становању буде 60:40. 

Планско решење реализоваће се доградњом 
постојећег објекта или уклањањем постојећег и 
изградњом новог објекта.  

 
Урбанистички параметри  

 

Тип спрат-ност 
макс. 

ИЗ 
(%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина  

парцеле (м) 

КД-02 П+2 60% 600 15 

Тип објекта: слободностојећи.  
 
Грађевинске линије дате су у графичком прилогу. 
Могућа је фазна изградња.  
 
Зеленило 
 
Минимални проценат озелењавања  слободних 

површина износи 20%. Зеленило се уређује у складу са 
условима дефинисаним у тачки 2.6. Услови за уређење 
зеленила. 

 
Паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити на парцели на којој се објекат гради и то: 
 за паркирање возила за објекте комерцијалних 

делатности једно паркинг место или једно гаражно 
место на 70м2 корисне површине пословног простора, 
осим за трговину на мало – једно  паркинг место на 
100м2 корисног простора,  

 за паркирање возила за објекте јавних функција 
једно паркинг место на 70м2 корисног простора. 

Паркинг простори могу се организовати уз ободне 
саобраћајнице. 

У случају нове изградње неопходан број паркинга 
може се обезбедити у подземним етажама. 

 
Ограђивање 
 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
3.3.3. Правила грађења за подблок А3 
 
Намена подблока су јавне функције.  
 
Овај подблок обухвата локацију на којој је изграђен 

вртић ''Пчелица'', а могу бити заступљене и друге 
делатности из области јавних функција и то: управа, 
администрација, култура, наука и сл., као компатибилна 
намена.  

Планира се доградња постојећег објекта у складу са 
утврђеним урбанистичким параметрима. 

 
Урбанистички параметри  
 
За објекте дечије заштите применити следеће 

нормативе: 
 обухват деце (број корисника) 25-30% попу-

лације узраста до 6 година, 
 површина дечје установе – 8м2/кориснику, 
 површина земљишта – 30м2/кориснику. 
Тип објекта: слободностојећи.  
Максимална спратност објеката: П+2 
Грађевинске линије дате су у графичком прилогу. 
 
Архитектонско обликовање кровова 
 
У случају реконструкције постојећег крова или 

доградње објекта, кров се може извести и као зелени 
кров, односно раван проходан кров насут одговарајућим 
слојевима и озелењен. Овакав кров рачуна се у проценат 
озелењавања. 
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Зеленило 
 
Обавезно је уређење слободних површина форми-

рањем зеленила. Минимални проценат озелењавања  
слободних површина износи 30%. Зеленило се уређује у 
складу са условима дефинисаним у тачки 2.6. Услови за 
уређење зеленила. 

 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг место на 70м2 корисног 
простора. 

 
Ограђивање 
 
Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 

ограђивати транспарентном оградом максималне висине 
2,2м, која може имати парапет максималне висине 0,4м. 

 
3.3.4. Правила грађења за блок Б 
 
Блок је планиран за тоталну реконструкцију која 

подразумева уклањање свих постојећих објеката. 
У блоку је дефинисана локација за вишепородично 

становање (тип ВС-04) која ће се реализовати као 
јединствена целина изградњом слободностојећих 
вишепородичних стамбених објеката са пратећим 
садржајима, потребним бројем паркинг места и 
уређењем слободних зелених површина.  

Локација је уједно и грађевинска парцела и не може 

се парцелисати. 

Реализација планираног решења може бити фазна. 
У оквиру блока планирана је локација за изградњу 

гасне котларнице капацитета 2x4,5МW, спратности П, 
као и саобраћајница са обостраним паркирањем 
капацитета око 50 паркинг места. 

Диспозиција котларнице одређена је положајем 
грађевинских линија приказаних у графичком прилогу. 
Ограђивање локације за гасну котларницу је могуће 
транспарентном оградом максималне висине 2.2м. 

 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, посло-
вање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

У оквиру објеката не могу се организовати садржаји 
који генеришу потребу за додатним паркинг местима.  

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
 
Урбанистички параметри  

 

Тип 
Спрат- 

ност 

Макс. 
висина 
објекта 

(м) 

Тип објекта 
Макс. 

ИЗ 
(%) 

ВС-04 П+6 
23.0 слободно- 

стојећи 
30 

Грађевинске линије приказане су у графичком 
прилогу. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка 

очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

Посебно водити рачуна о усклађености и 
обликовању елемената фасаде, коришћењу детаља у 
архитектури,  поплочавању партера, као и материјалима 
који ће се користити у обради фасаде, са циљем 
подизања урбаних и архитектонских вредности на виши 
ниво. 

Објекте архитектонски обликовати са модерним и 
сведеним структурним елементима, модерних форми 
прилагођених градској структури уз уважавање 
елементарних естетских захтева. 

Укупна архитектура објеката не сме за уређење 
фасада користити оне елементе који воде ка кичу, као 
што су лажна постмодернистичка архитектура или 
псеудоархитектура која користи префабриковане 
стилске, бетонске, пластичне, гипсане и друге елементе 
на фасади. 

Обликовање и обрада објеката треба да буде 
примерена локацији и високог квалитета, уз коришћење 
савремених материјала, техника и технологије изградње. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
и завршних објеката у блоку, уз њихово наглашавање.  

Уређење уличних фасада мора бити такво да 
доприноси укупном повећању урбаних и архитекто-
нских вредности простора.  

Уређењу фасада оријентисаних ка унутрашњости 
блока такође посветити нужну пажњу, са циљем да, 
заједно са концептом уређења зеленила, чине део 
унутрашњег дворишта посебне амбијенталне вредности. 

Фасаде свих објекта на локацији морају бити 
обрађене истоветно у смислу примењених материјала, 
фасадних боја, врсте и боје столарије/браварије. 

Примењене боје фасаде и примењени материјали у 
обради фасаде и отвора морају бити у складу са 
контекстом простора у коме се објекти налазе и у складу 
са Одлуком о одржавању спољног изгледа зграда. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Кров извести као раван, проходан. Тип и висину 

ограде ускладити са прописима и архитектуром објекта. 
Кров се такође може извести и као зелени кров, 

односно раван проходан кров насут одговарајућим 
слојевима и озелењен. Овакав кров рачуна се у проценат 
озелењавања. 

 
Зеленило 
 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Минимални проценат озеле-
њавања  слободних површина износи 30%. Зеленило се 
уређује у складу са условима дефинисаним у тачки 2.6. 
Услови за уређење зеленила. 
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Паркирање 
 
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

Неопходан број паркинг места обезбедити 
обавезном изградњом полуукопане/подземне ''green 
roof'' гараже.  

Грађевинска линија, као максимални дозвољени 
надземни габарит гараже, дефинисана је у графичком 
прилогу.  

Висина надземног дела не може прећи ½ спратне 
висине гараже. 

Кровно зеленило изнад полуукопане гараже, 
уређује се у складу са условима дефинисаним у тачки 
2.6. Услови за уређење зеленила. 

Број подземних етажа условљен је геотехничким, 
геомеханичким и хидротехничким карактеристикама 
тла. 

Улаз у гаражу није дозвољен из Улице Војводе 
Степе, а може се организовати са саобраћајница које 
тангирају локацију са западне и јужне стране, као и са 
саобраћајнице са обостраним паркирањем која тангира 
локацију са источне стране, укидањем неопходног броја 
паркинг места. 

Могућа је изградња паркинга у партеру уз 
новопланиране саобраћајнице које тангирају локацију са 
јужне и западне стране.  

 
Ограђивање 
 
Ограђивање локације намењене вишепородичном 

становању није дозвољено. 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом нових, 

као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 

Изузетно, постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије задржавају се у 
постојећем габариту и волумену, уз могућност извођења 
радова на одржавању, санацији и адаптацији.  

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гл.РС", бр. 
22/2015) је једино могућа за параметре који нису планом 
одређени. 

 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, остају на снази сви 

урбанистички пројекти донети до ступању на снагу 

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
47/2003), осим у делу регулационе линије. 

Након доношења овог плана, примењиваће се и 
урбанистички пројекти донети после ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
47/2003) до ступања на снагу овог плана, који нису у 
супротности са правилима утврђеним у овом плану. 

 
5.2. Урбанистички планови који се стављају  
        ван снаге 
 
Усвајањем овог плана, текстуални и графички део 

Плана детаљне рагулације стамбено-пословног блока 
између улица: Радована Милошевића, Драгољуба Дими-
тријевића, Благоја Паровића и Радничког самоупра-
вљања у Крушевцу (Сл.лист града Крушевца бр.11/04) 
мења се у целости. 

 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-666/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - 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 град Крушевац“, бр.15/18), 
Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној дана 
20.09.2019. године  донела је 

 
ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 
,,ЖЕЛЕЗНИЧКА 1“ У КРУШЕВЦУ 

– део урбанистичке целине Б 
 

1. ОПШТИ ДЕО 
 

1.1. Увод 
 
План детаљне регулације „Железничка 1“ 

("Службени лист града Крушевца", бр. 14/18) израђен је 
на основу ПГР-а „Центар“, у складу са важећим 
прописима и посебним условима надлежних 
институција. Због новонасталих околности у решавању 
проблема грејања града, покренута је иницијатива за 
измену плана, како би се дефинисала локација за гасну 
котларницу у оквиру топлификационог система града.   

Измена Плана детаљне регулације „Железничка 1“ 
у Крушевцу у делу урбанистичке целине Б (у даљем 
тексту: Измене плана) обухвата део означене целине, 
односно катастарску парцелу бр. 2570/55 КО Крушевац. 
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Методолошки приступ у изради се заснива на изменама 
делова или поглавља и графичких прилога, који се 
односе на конкретну локацију, док се остали делови 
основног плана (ПДР „Железничка 1“) задржавају у 
потпуности и то: садржај, текст (осим означених 
делова), називи и ознаке поглавља и графички прилози 
(осим наведених графичких прилога).  

Графички део Измена плана садржи следеће 
графичке прилоге: 

 
1. Планирана намена површина 
2. План енергофлуида 
3. Аналитичко геодетски елементи за пренос. 
 
1.2. Правни и плански основ за израду  
       Измене плана 
 
Правни основ за израду Измена плана: 
 
 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, 83/2018, 31/2019 и 
37/2019); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената (Службени гласник РС, бр. 
32/2019); 

 Одлука о изради Измена Плана детаљне 
регулације „Железничка 1“ у Крушевцу - део 
урбанистичке целине Б (Службени лист града 
Крушевца, бр. 4/2019).  

Плански основ за израду Плана генералне 
регулације:  

 План генералне регулације „Центар“ у 
Крушевцу (Службени лист града Крушевца, бр. 14/16). 

 
2. ИЗМЕНЕ ПЛАНА - ПЛАНСКИ ДЕО   
 
ПДР „Железничка 1“ у Крушевцу (Службени лист 

града Крушевца, бр. 14/2018), као основни плански 
документ, мења се и допуњује у Текстуалном делу и то 
у следећим поглављима:  

   
 Поглавље 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – Наслов 

2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, детаљна 
намена површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, поднаслов 2.2.2. 
Урбанистичка целина Б  

Први пасус који гласи: „Комерцијалне делатности 
типа КД-01 које се планирају на површини од 6,14ха, 
подразумевају трговачко-пословне центре, велике 
маркете, пословне објекте, сервисе и сл., који се 
организују на нивоу блока или дела блока.“ се брише и 
замењује следећим текстом: 

„Урбанистичка целина Б - укупне површине 
6,14ха, са планираном наменом комерцијалне 
делатности типа КД-01 које подразумевају трговачко 
- пословне центре, велике маркете, пословне објекте, 
сервисе и сл., који се организују на нивоу блока или 
дела блока и планирана комунална инфраструктура 
(контејнерска гасна котларница) на к.п.бр. 2570/55 
КО Крушевац.“  

 Наслов 2.3. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене са пописом парцела, 
поднаслов 2.3.1. Површине и објекти јавне намене  

Алинеја „- Површине на којима су изграђени 
објекти инфраструктуре (електро и водопривредни 
објекти)“ допуњује се следећим текстом:  

„и планирани објекти техничке и комуналне 
инфраструктуре у функцији енергетске делатности 
(ТС, ТТ, ГМРС, МРС, топлана/котларница) и сл..“ 

У оквиру наслова ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ, после текста 
„ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА бр. 11.....“ додаје се: 

„ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (комунални 
објекти) се састоји од целе катастарске парцеле бр.: 
2570/55 К.О. Крушевац.“  

 
 Наслов 2.4. Услови за изградњу саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре, поднаслов 2.4.4. Топлотна 
енергија - енергофлуиди 

Брише се текст испод наслова Топлотна енергија 
„На подручју ПДР „Железничка 1“ ЈКП „Градска 
топлана“ не планира изградњу инсталација градског 
топлификационог система.“ и замењује следећим 
текстом: 

„За потребе снабдевања топлотном енергијом 
западног дела града Крушевца планира се Контејнерска 
гасна котларница, капацитета 2x4,5 МW, на К.П.2570/55 
КО Крушевац. 

Повезивање новопланиране контејнерске гасне 
котларнице и постојећег топлификационог система 
планирано је топловодом ДН200. Топловод је планиран 
у тротоарима и коловозима улица Мијатов чаир и 
Милетине буне, дужине 380м. 

 
Гасификација  
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана предвиђена је и изведена 
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 
цеви. На тај начин је омогућен једноставни прикључак 
за све потенцијалне потрошаче на подручју плана на 
дистрибутивни гасовод. 

За новпланирану контејнерску гасну котларницу у 
улици Mилетине буне, планира се мерно-регулациона 
станица Г-650, капацитета 1000 Sm 3 /h и прикључни 
челични гасовод, димезије Ø60,3 мм. Прикључни 
гасовод планира се у тротоарима и коловозима улица 
Краља Милутина и Милетине буне, дужине око 500 м.“ 

 
 Наслов 2.7. Услови и мере заштите простора, 

поднаслов 2.7.2. Услови и мере заштите животне 
средине, у оквиру овог поднаслова додаје се:    

 
„Обавезне мере за објекте производње енергије – 

контејнерска котларница 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
1. Применити савремене, еколошки прихватљиве 

техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу, 
коришћење и одржавање ове врсте објеката.  

2. Применити одговарајуће мере заштите, односно 
опрему, техничка и технолошка решења - најбоље 
доступне технологије (BAT), којима се обезбеђује да 
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емисија загађујућих материја у ваздух задовољава 
прописане граничне вредности. 

3. У току пробног рада, извршити почетно мерење 
емисије гасова и извештај са резултатима извршених 
мерења доставити надлежном органу. У случају да 
концентрације загађујућих материја у емитованим 
гасовима прелазе прописане граничне вредности, 
спровести поступак подешавања параметара уређаја, 
ради постизања прописаних захтева емисије. 

4. Спроводити претходно наведене опште мере 
заштите животне средине које се односе на заштиту 
ваздуха и вода од загађивања и прибавити одговарајућа 
решења на основу Закона о процени утицаја на животну 
средину. 

5. Поступање са отпадом и отпадим материјама на 
локацији укључити у постојећи систем управљања 
отпадом у складу са прописима.   

6. Инсталације гасовитог / течног горива извести и 
опремити у складу са прописаним техничким условима 
и стандардима за ове типове инсталација. 

7. Гасовито и течно гориво складиштити у складу са 
Законом и другим прописима, којима се уређују услови 
чувања и начин поступања са овом врстом материја. 

8. Пројектовати и извести одговарајућу звучну 
заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује при 
прописаним условима коришћења и одржавања уређаја 
и опреме, не прекорачује прописане граничне 
вредности. 

9. При пуштању у рад извршити контролно мерење 
нивоа буке на граници локације у односу на режим рада 
објекта, а у случају да измерени нивои буке прелазе 
дозвољене вредности, побољшати звучну изолацију 
према осетљивим и угроженим објектима.  

10. Звучну баријеру извести од одговарајућег 
материјала и адекватне висине како би се обезбедило 
смањење нивоа буке на граници локације у оквиру 
дозвољених вредности за дан и за ноћ. 

11. Планирати и спроводити мере заштите од 
евентуалног удеса (пожар, изливање, цурење и сл.) и 
мере за отклањање последица у случају удесних 
ситуација.  

12. Спроводити програм праћења утицаја рада 
објекта на животну средину, који се односи на мерења 
емисије загађујућих материја у ваздух и праћење 
квалитета испуштених отпадних вода, у складу са 
важећим прописима.“  

 
 Поглавље 3. Правила грађења, после наслова 

3.4. додаје се наслов са следећим текстом:  
„3.5. Правила за изградњу контејнерске гасне 

котларнице  
Локација за Гасну котларницу опредељена је у 

оквиру катастарске парцеле бр. 2570/55 КО Крушевац и 
приказана у графичким прилозима.  

Гасна котларница је планираног капацитета 2 x 4,5 
МW, а тип објекта је контејнерска котларница.   

Максимална спратност објекта је П.  
Положај објеката на парцели у графичком прилогу 

бр. 2. План енергофлуида.“ 
 
 
 

3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
 

3.1. Примена – спровођење 
 
Поглавља и графички прилози који нису наведени 

овим Изменама плана, остају на снази и примењују се у 
потпуности из основног планског документа - План 
детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу 
(Службени лист града Крушевца, бр. 14/2018).    

 
3.2. Ступање на снагу  
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-667/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

 

739 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. 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 лoкaлној 
самоуправи („Сл. гласник РС", бр.129/07) и члана 19 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

 
ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА КОЛОНИЈА  
У КРУШЕВЦУ 

 
1. УВОД 

 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измене и допуне Измене 

плана детаљне регулације стамбено пословног блока 
„Колонија“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/18): 

 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 Измене плана 
детаљне регулације стамбено пословног блока 
„Колонија“ у Крушевцу бр. 350-441/2019 од 21.6.2019.г. 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19).  
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Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне Измене 

плана детаљне регулације стамбено пословног блока 
„Колонија“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/18): 

 ПГР Центар („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
14/16). 

 
Обухват измена 
 
Измене и допуне плана обухватају:  
 
(1) делове текстуалног дела плана који се односи на 

паркирање (саобраћај),  и то: 
 
 у поглављу 2. Правила уређења, део 2.4. 

Урбанистички услови за уређење површина и објеката 
јавне намене, тачка 2.4.2. Попис парцела за површине 
јавне намене, табела Попис парцела опредељених за 
површине јавне намене и објекте јавне намене 

 у поглављу 3. Правила грађења, део 3.2. Општи 
урбанистички услови за парцелацију, регулацију и 
изградњу, тачка 3.2.3. Општи услови изградње, 
поднаслов Паркирање 

у поглављу 3. Правила грађења, део 3.3. Правила 
грађења по целинама/блоковима/ подблоковима, тачке:  
3.3.1. Правила грађења за подблок А1-1, 3.3.3. Правила 
грађења за  

 подблок А2-1, 3.3.4. Правила грађења за 
подблок А2-2, 3.3.5. Правила грађења за подблок А2-3, 
3.3.16. Правила грађења за блок Е-1, 3.3.17. Правила 
грађења за блок Е2-1 

 
(2) делове графичких прилога у границама обухвата 

урбанистичког блока А2, односно за простор чија 
граница обухвата креће од угла улице Поручника 
Божидара и улице Душанове, даље наставља улицом 
Поручника Божидара до улице Јована Дучића, наставља 
улицом Јована Дучића на југ до улице Ломничке Борбе, 
а затим завија до улице Роденове, којом наставља до 
улице Душанове, па се креће улицом Душановом до угла 
са улицом Поручника Божидара, што чини површину од 
око 1,4ха, и то у прилозима: 

 План намене површина (лист бр. 02) 

 Регулационо-нивелациони план (лист бр. 03) 

 План површина јавне намене (лист бр. 04) 

 Аналитичко-геодетски елементи за пренос (лист 

бр. 05) 
 
Измене у графичком делу плана се односе на измене 

регулационих и грађевинских линија, површина јавне 
намене и површина намењених за паркирање и остале 
намене у оквиру урбанистичког блока А2.  

Измене у списку Координата граница јавног 
земљишта проистичу из промене регулационих линија 
у у оквиру урбанистичког блока А2. 

За делове плана који нису наведени у овим 
Изменама и допунама плана у потпуности се примењује 
план Измена плана детаљне регулације стамбено 
пословног блока „Колонија“ („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 11/18). 

 

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
У текстуалном делу Измене плана детаљне 

регулације стамбено пословног блока „Колонија“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/18) врше 
се измене наведене у наставку. 

 
(1) 
У поглављу 2. Правила уређења, део 2.4. 

Урбанистички услови за уређење површина и објеката 
јавне намене, тачка 2.4.2. Попис парцела за површине 
јавне намене, у реду табеле Попис парцела опредељених 
за површине јавне намене и објекте јавне намене који се 
односи на „Зеленило у стамбеним зонама Све КО 
Крушевац“  у колони попис парцела испод текста 
„Парцела бр.8: 2410/50“ додаје се текст: „Парцела бр.8а: 
2410/50“. 

(2) 
У поглављу 3. Правила грађења, део 3.2. Општи 

урбанистички услови за парцелацију, регулацију и 
изградњу, тачка 3.2.3. Општи услови изградње, 
поднаслов Паркирање: 

 
Брише се цео други став који гласи:  
 „за паркирање возила за сопствене потребе 

(путничких возила), власници стамбених објеката 
обезбеђују на сопственој грађевинској парцели на којој 
се објекат гради, с'тим да половина потребног броја 
паркинг места мора бити обезбеђена у самом објекту, и 
то 1.5п.м. по стану;“ 

Уместо наведеног става додаје се следећи: 
 „за паркирање возила за сопствене потребе 

власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора.“ 

 
(3) 
У поглављу 3. Правила грађења, део 3.3. Правила 

грађења по целинама /блоковима/ подблоковима, тачке: 
 3.3.1. Правила грађења за подблок А1-1 

 3.3.3. Правила грађења за подблок А2-1 

 3.3.4. Правила грађења за подблок А2-2 

 3.3.5. Правила грађења за подблок А2-3; 

 3.3.16. Правила грађења за блок Е-1 

 3.3.17. Правила грађења за блок Е2-1 
 
Брише се цео став који гласи: 
 
„Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради.“ 

Уместо наведеног става додаје се следећи: 
„Правила за паркирање дата су у тачки 3.2.3. 

Општи услови изградње, поднаслов Паркирање.“ 
 
(4) 
У списку Координата граница јавног земљишта 

уносе се следеће измене. 
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Тачка 834 мења своје координате, тако да гласе: 
834 7527691.25 4825812.79 
 
Планиране су нове тачке са следећим ознакама и 

координатама: 
831а 7527694.40 4825823.14 

831b 7527690.60 4825827.78 

831c 7527694.82 4825831.31 

831d 7527695.40 4825830.59 

831e 7527696.58 4825829.55 

831f 7527698.03 4825828.92 

831g 7527699.60 4825828.78 

831h 7527701.14 4825829.13 

831i 7527702.48 4825829.93 

835a 7527698.97 4825793.09 
 
Све наведене тачке усклађене су са измењеним 

регулационим линијама и приказане су у одговарајућим 
графичким прилозима. 

  
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози, у размери 1:1000: 

1. План наменe површина; 

2. Регулационо нивелациони план; 

3. План површина јавне намене; 

4. Аналитичко геодетски елементи за пренос. 

 

Наведени графички прилози су израђени за 

урбанистички блок А2 и они, у својој граници, у 

потпуности мењају истоимене графичке прилоге Измене 

плана детаљне регулације стамбено пословног блока 

„Колонија“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/18). 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-668/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

740 
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 20.09.2019. године, донела је  

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 „ЗАПАД 2“ У ДЕЛУ К.П.БР. 398  
КО ПЕПЕЉЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене и допуне Плана 

генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 398 КО Пепељевац (у даљем тексту Измене и 
допуне плана). 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна плана се односи на: 
 део текста који се односи на границу 

грађевинског подручја, и то: у поглављу 1. Опште 
одредбе плана: 

o 1.4. Опис граница грађевинског подручја 
 и део графичких прилога, и то: 
o планирана претежна намена површина, 
o урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама  
Измене у графичком делу плана се односе на измене 

границе планираног грађевинског подручја и намене 
површина у оквиру обухвата ових измена и допуна 
плана. 

Граница измена и допуна обухвата кат.пар.бр.398 
КО Пепељевац што чини површину од око 15 а.  

Измене и допуне плана обухватају део Катастарске 
општине Пепељевац. 

Граница  подручја, приказана у графичком прилогу 
може се сматрати коначном, а од ње су могућа мања 
одступања.     

      
Члан 3. 

 
Генералним урбанистичким планом Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр.3/15), подручје плана 
обухвата део опште стамбене зоне „Запад“.  

У овој зони, осим становања, планирано је увођење 
и других намена, пре свега комерцијалних и привредних 
делатности.  

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су рационализовање коришћења земљишта и 
комуналне инфраструктуре уз испуњење еколошких 
стандарда. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за 
уређење и изградњу нових објеката, а све у складу са 
планом вишег реда. 
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Члан 6. 
 

Концептуални оквир произилази из планског 
основа, постављених принципа и циљева и планиране 
намене која подразумева комерцијалне или привредне 
делатности. 

Развој ових делатности усмерен је и на стварање 
планског основа за изградњу ових садржаја.  
 

Члан 7. 
 
Рок за израду Измена и допуна Плана је 6 месеци, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради плана.  
 

Члан 8. 
 

Средства за израду Измене и допуне плана  
обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана. 

 
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 6 примерака 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: 350-669/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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741 
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 20.09.2019. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 2“ У 
КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 28/2  

КО ПАРУНОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Исток 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.28/2 КО Паруновац, (у даљем тексту Измене и 
допуне плана). 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна плана се односи на: 
 делове текста који се односе на урбанистичку 

целину 7.6, и то у поглављу 2. Правила уређења: 
 2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина, 2.1.2. 
Привредно радна зона „Исток“ 

 2.2. Општи услови уређења и изградње 
простора, 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, 

 и део графичких прилога, и то: 
 планирана претежна намена површина, 
 план површина јавне намене, 
 план спровођења, 
 урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама за зоне за које није предвиђена израда плана 
детаљне регулације. 

Измене у графичком делу плана се односе на измене 
намене површина и површина јавне намене, допуне 
грађевинских линија и допуне локација за израду 
урбанистичког пројекта. 

Граница измена и допуна обухвата део 
урбанистичке целине 7.6 - кат. пар. бр. 28/2 КО 
Паруновац, што чини површину од око 4,44 ха.  

Измене и допуне плана обухватају делове КО 
Паруновац. 

Граница  подручја, приказана у графичком прилогу 
може се сматрати коначном, а од ње су могућа мања 
одступања.  

 
 
 

Члан 3. 
 
Генералним урбанистичким планом Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 3/15), подручје плана 
обухвата део просторне привредно радне зоне „Исток“.  

У овој зони, осим привредних делатности, 
планирано је увођење и других намена, пре свега 
комерцијалних делатности. Уз привредне делатности 
планирана су површине заштитног зеленила.       
       

Члан 4. 
 

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
простора су: 

 рационализовање коришћења земљишта и 
комуналне инфраструктуре, 

 контролисана флексибилност у одређивању 
намене простора, локација и објекта, 

 повећање енергетске ефикасности објеката 
заштита простора. 
 

Члан 5. 
 

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење формираног изграђеног ткива, а све 
у складу са планом вишег реда.  

Очекивани резултат је ефикасније привођење 
намени у складу са захтевима тржишта, интересима 
инвеститора, потенцијалима и могућностима простора и 
стварање услова за развој комерцијалних делатности. 

      
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и планиране 
намене која подразумева комерцијалне или привредне 
делатности. 

Развој ових делатности усмерен је и на формирање 
нових простора стварањем планског основа за изградњу 
ових садржаја.  

                                                                          
Члан 7. 

 
Рок за израду Изменa и допунa плана је 6 месеци, 

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. 
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 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 6 примерака 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: 350-670/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 
 

 

Графички приказ обухвата измене и допуне ПГР "Исток 2" у Крушевцу у делу 

 кп.бр. 28/2 КО Паруновац. 
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742 
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 20.09. 2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ „ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА 

„ЦЕНТАР 2“ У КРУШЕВЦУ ЗА ПОДЦЕЛИНЕ 
 Б5 И Г3“ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене и допуне „Измене 

Плана детаљне регулације стамбено пословног 
комплекса „Центар 2“ у Крушевцу“  за подцелине Б5 и 
Г3 (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена и допуна Плана обухваћене су 

подцелине Б5 и Г3 у оквиру Плана - „Измене Плана 
детаљне регулације стамбено пословног комплекса 
Центар 2 у Крушевцу“.  

Простор обухваћен Изменама и допунама Плана 
налази се у ужем градском језгру  и заузима централни 
простор стамбено-пословних блокова Б и Г који су 
оивичени Ул. Бријановом, Балканском, Трг 
копаоничких жртава и Ул. Југ Богдановом.  

Границу обухвата Измена и допуна  Плана са севера 
чини к.п.бр. 382/3 Ко Крушевац, са истока постојећа 
саобраћајница Трг копаоничких жртава све до излаза на 
Ул.Балканску, са југа граница подцелине Б5 до излаза на 
Ул. Бријанову и са запада постојећа приступна 
саобраћајница све до улива у Ул.Југ Богданову.  

Граница обухвата Измена и допуна плана поклапа 
се са (спољном) границом подцелина Б и Г. 

Површина обухвата плана је око 0,89ха. 
Граница обухвата Измена и допуна плана, 

приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном. Коначна граница дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта.    

        
Члан 3. 

 
Простор предметне Измене и допуне Плана  

обухваћен је Планом генералне регулације „Центар“ у 
Крушевцу  (Сл.лист града Крушевца 12/16).  Такође овај 
простор детаљније је разрађиван у претходном периоду 
кроз Измене Плана детаљне регулације стамбено 
пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу ("Сл.лист 
града Крушевца", бр. 8/16).   

Планом генералне регулације „Центар“ опредељене су 
зоне за даљу разраду плановима детаљне регулације са 
правилима уређења и грађења, као и смерницама за њихову 

израду или измену постојећих Планова детаљне регулације, 
а у складу са правилима датим у ПГР-у „Центар“ 

Простор Измене и допуне Плана, као део централне 
градске зоне, представља део урбанистичке целине 1.6. и део 
урбанистичке потцелине 1.1.2. са претежном наменом 
становање и комерцијалне делатности. Цео овај простор 
карактерише разноврсност планираних компатибилних и 
пратећих намена (као допуна претежне намене): породично 
становање средње густине, јавне функције, пословање, парк, 
спорт и рекрација.   

 Планирање, уређење и заштита подручја плана, 
подразумева детаљну разраду површина у складу са 
смерницама из плана вишег реда и дефинисаним 
претежним наменама. 

Поред планом дефинисане претежне намене, могу бити 
заступљене компатибилне, допунске и пратеће намене, уз 
примену одговарајућих урбанистичких параметара.  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

       
Члан 4. 

 
Урбанистичким уобличавањем, планирањем и 

заштитом простора, кроз примену претежних, 
компатибилних и пратећих намена, омогућава се  
флексибилност и међусобно допуњавање планираних 
намена чиме се постиже рационално коришћење 
постојећег грађевинског земљишта.  

Увођење неопходних и недостајућих садржаја, 
подразумева и детаљну разраду површина, уз примену 
одговарајућих урбанистичких парметара, као и разраду 
регулационих и техничких решења система саобраћаја и 
комуналне инфраструктуре. 

Како је у међувремену дошло до реализације већег 
броја планираних садржаја (вишепородични стамбени, 
пословни и објекти разних комерцијалних делатности ), 
као и повећаног броја возила која имају потребу за 
паркирањем,  проблем недостатка паркинг места у ужем 
градском језгру иницирао је хитно проналажење решења 
и одговарјуће локације за реализацију јавног паркинг 
простора. 

Из ових разлога, Град Крушевац је предузео 
адекватне мере и највећи део земљишта који је у 
границама Измена и допуна Плана прибавио у 
власништво, а у циљу решавања овог проблема.  

Поред решавања проблема мирујућег саобраћаја, 
уједно се планира стварање услова за реализацију веће 
зелене површине у виду парка, као и развој комуналне 
инфраструктуре односно реализација планираних акти-
вности на решавању постојећих инфраструктурних недо-
статака, што у коначном иницира неопходност измене 
претходно донетог Плана детаљне регулације за овај 
простор.  

 
Члан 5. 

 
Простор који је обухваћен Изменама и допунама  

Плана је неизграђен, неуређен и девастиран. Обзиром на 
његову значајну површину и добру саобраћајну пове-
заност са примарном саобраћајном мрежом створили су 
се позитивни услови за његову активацију и стављање у 
функцију. 
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Очекивани резултати израде Измена и допуна 
Плана, односе се на стварање услова за решавање 
проблема недостатка јавних паркинг места и зелених 
површина. Реализацијом ових површина, њиховим 
укључивањем и повезивањем  у градски систем мреже 
јавних паркинг простора и градских парковских 
површина дугорочно се решава проблем недостатка 
ових садржаја, а који су неопходни за даље 
функционисање не само овог дела града него и шире, а 
нарочито у саобраћајном погледу.  

Један од циљева је свакако рационално коришћење 
грађевинског земљишта кроз економску исплативост 
путем његове активације и стављање у функцију.  

Основни циљеви планирања и уређења планског 
подручја: 

 активирање неизграђеног и неуређеног грађе-
винског земљишта као основног ресурса и  потенцијала за 
развој и реализацију недостајућих садржаја 

 изградња и уређење простора за јавно паркирање  
 умањење дефицита зелених површина кроз 

стварање услова за изградњу и уређење парка – парк 
суседстава (садржајима за одмор, спорт и рекреацију 
игру деце) 

 рацинално коришћење грађевинског земљишта 
 детаљна намена површина и објекта, дефини-

сање површина јавне намене 
 стварање услова за решавање правно имовинских 

односа 
             

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања произилази из 
стратешких опредељења града, односно потребе 
локалне самоуправе  за решавањем озбиљног проблема 
недостатка јавних паркинг места у ужем градском 
језгру, као и потребе за повећањем простора градских 
парковских површина.   

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 флексибилност у одређивању детаљне, 
компатибилне и пратеће намене простора,  

 одређивање правила за примену Плана путем 
дефинисања оптималних урбанистичких параметара и 
услова за уређење и изградњу,  

 дефинисање трајне регулације.  
 унапређење развоја инфраструктурних система 

и објекта како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење грађе-
винског земљишта кроз дефинисање услова и правила за 
изградњу комуналне инфраструктуре, 

 парцелација и препарцелација површина јавне 
намене,   

 стварања услова за одређивање земљишта за 
јавне и остале намене као предуслова за поступак 
експропријације и решавања правно-имовинских односа 

 
Оваквим планирањем омогућена је реализација 

недостајућих садржаја, (јавно паркирање, зелене 
површине, комунална опремљеност),  уз унапређење 
конфора коришћења не само непосредних корисника 
(суседства) већ и корисника из ширег окружења. Ове 
планиране намене су еколошки и функционално 

примерене предметној зони и садржајима у ширем 
окружењу. Уједно оне су и неопходне за даљи развој и 
реализацију планираних садржаја у овом делу града. 

Структура планираних намена за обухват Измена и 
допуна Плана је:  

- Јавна паркинг површина-јавна гаража 
- Парк-парк суседства 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 2 месеца, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
  

Члан 8. 
  

Средства за израду Измене и допуне 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 Измене и допуне Плана 
детаљне регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Измене и допуне Плана износе 300.000,00дин. (без        
ПДВ-а). 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Измена и 
допуна Плана на јавни увид у трајању од 15 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измена и допуна Плана детаљне 
регулације 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 6 примерака 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: 350-671/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Графички приказ обухвата Измене и допуне измене Плана детаљне регулације 
стамбено пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу  

за подцелине  Б5 и Г3“ 
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743 

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 20.09.2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 4“  

У КРУШЕВЦУ - У ДЕЛУ  УРБАНИСТИЧКЕ 

ПОДЦЕЛИНЕ Ц1 И ДЕЛУ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Центар 4“ у Крушевцу у делу  

урбанистичке подцелине Ц1 и делу саобраћајне 

површине (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Границом Измена и допуна плана обухваћен је део 

урбанистичке подцелине Ц1 у оквиру ПДР-а „ЦЕНТАР 

4“ у Крушевцу који обухвата север централне градске 

зоне и ограничен је улицама Балканском, Душановом, 

Таковском, Чолак Антином до улице Балканске. Измене 

и допуне плана у делу урбанистичке подцелине Ц1 

обухватају катастарске парцеле уз Улицу Шуматовачку 

(к.п. 2305/2) као и део саобраћајне површине уз 

Балканску улицу (к.п. 2310) односно део постојеће к.п. 

2395 (војни комплекс). Оквирна површина обухвата 

измена и допуна износи 96 а. 

Граница обухвата Измена и допуна плана, прика-

зана у графичком прилогу може се сматрати прелими-

нарном. Коначна граница дефинисаће се у фази припре-

ме Нацрта.   

  

Члан 3. 

 

Планом генералне регулације „Центар“ у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима детаљне 

регулације са правилима уређења и грађења, од којих је 

један ПДР „ЦЕНТАР 4“ у Крушевцу. Предметни план 

обухвата део централне градске зоне и мешовите 

стамбене зоне, који карактерише разноврсност 

планираних претежних намена: централне функције, 

становање густине 100-200, становање густина преко 

200 ст/ха, пословање, трговина, услуге и сл.  

Измене и допуне плана, обухватају део урбани-

стичке подцелине Ц1 са планираном наменом: мирујући 

саобраћај-парцеле јавне намене и дела земљишта 

дефинисаног као саобраћајна површина на коме се 

планира изградња верског објекта.  

Због новонасталих околности и стварања услова за 

реализацију садржаја на овим локацијама, предлажу се 

измене и допуне Плана.    

 

Члан 4. 

 

Простор у обухвату плана је делимично изграђен, 

што подразумева пре свега уређење и опремање 

потребном инфраструктуром и плански развој основне 

комуналне инфраструктуре у складу са планираном 

наменом и развојним опредељењима града. Планирана 

претежна намена: становање, уз увођење других 

допунских и компатибилних намена –верски објекат-

(ПГР ЦЕНТАР-целина 2.1-посебна намена/војни 

комплекс-ЦР), али и других недостајућих намена, 

еколошки и функционално примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора подразумева 

опремање и уређење неизграђеног грађевинског 

земљишта потребном инфраструктуром и стварање 

услова за реализацију планираних објеката и садржаја.   

Основни принцип планирања, подразумева детаљну 

разраду површина у складу са принципима планирања, 

чиме се стварају услови за изградњу површине за 

мирујући саобраћај у оквиру стамбеног блока и 

реализацију осталих садржаја.   

 

Члан 5. 

 

Очекивани резултати израде Измена и допуна 

плана, односе се на изузимање површине дефинисане 

као јавне и стварање планског основа за изградњу 

верског објекта на делу постојеће површине посебне 

намене /војни комплекс/. 

Основни циљеви планирања и уређења планског 

подручја: 

 рационално коришћење грађевинског земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта, дефи-

нисање површина јавне намене и усклађивање са 

постојећом и планираном саобраћајном и комуналном 

инфраструктуром,  

 усаглашавање концепта развоја ове зоне са 

стратешким опредељењима развоја града. 

             

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања произилази из 

стратешких опредељења града у решавању проблема 

мирујућег саобраћаја и изградњу новог верског објекта 

/меморијалног карактера/, који представља основ за 

израду Измена и допуна плана, којим се дефинише 

детаљна намена површина.  
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Структура планираних намена за обухват Измена и 

допуна плана је: саобраћајне површине и објекти, 

односно дефинисање локације за изградњу Цркве.   

 

Члан 7. 

 

Рок за израду Измене и допуне Плана је 2 месеца, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.  

  

Члан 8. 

 

Средства за израду  Измене и допуне 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 Измене и допуне Плана 

детаљне регулације поверавају се Јавном предузећу за 

урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 

Измене и допуне Плана износе 252.000,00дин. (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 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 детаљне 
регулације 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 6 примерака 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:  350-673/19          ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
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Графички приказ обухвата Измене и допуне Плана детаљне регулације 

„Центар 4“ у Крушевцу - у делу  урбанистичке подцелине Ц1 и делу саобраћајне површине 
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744 
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 и 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 20.09.2019. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ЦЕНТАР 6“ (у делу урбанистичке зоне Б)  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Центар 6“ (у делу урбанистичке 
зоне Б)  у Крушевцу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена плана обухваћен је блок Б у 

оквиру ПДР-а Центар 6, који је рађен на основу ПГР-а 
„Центар“. Изменама плана обухваћен је централни део 
простора ПДР-а, између  улице Луке Ивановића са 
севера и прилазне саобраћајнице са паркинг простором 
са истока и југа.       

Измена плана обухвата површину од око 1829м2.  
Граница обухвата Измена плана, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта. 

 
Члан 3. 

 
Правила уређења и правила грађења дефинисана 

ПГР-ом ЦЕНТАР су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Измене плана, обухватају 
део урбанистичке зоне Б означене у ПДР-у Центар 6. 
Преовлађујућа намена у овој урбанистичкој целини су 
„јавне функције, дечија заштита, школство, Дом за 
ученике, спорт и рекреација. Задржавају се постојећи 
објекти јавних функција.“ 

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

       
Члан 4. 

 
Очекивани резултати израде Измене плана односе 

се на стварање услова за предузимање одговарајућих 
интервенција на објекту спортске сале у циљу 
унапређења функционалности и прилагођавања 
савременим стандардима у складу са наменом.   

Основни циљеви израде Измена плана, планирања и 
уређења простора: 

 рационално коришћење грађевинског земљишта,   

 стварање услова за предузимање одговарајућих 
интервенција, 

 детаљна намена површина и објекта, ове зоне 
као значајне локације,  

 усаглашавање концепта развоја ове зоне са 
опредељењима развоја града, 

 заштита планског простора заснована на 
савременим еколошким приступима изградње и 
повећања енергетске ефикасности.   
 

Члан 5. 
 
Планирани развој ове зоне усмерен је на унапре-ђење и 

уређење површина и објеката јавне намене и опремање 
предметне локације у складу са планираним наменама. 
Простор у обухвату Измена плана је изграђен, што 
подразумева пре свега интервенције на постојећим 
објектима, реконструкцију, доградњу, санацију и опремање 
потребном инфраструктуром, у складу са наменом.  

Планирана претежна намена је спорт и рекреација, уз 
увођење других компатибилних и недостајућих намена, 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

Концепција уређења заснива се на рационалном ко-
ришћењу грађевинског земљишта, опремање потребном 
инфраструктуром и увођење других компатибилних 
намена.   

Основни принцип планирања, подразумева детаљну 
разраду у складу са смерницама плана вишег реда и 
савременим захтевима и стандардима за објекте јавне 
намене, чиме се стварају услови за развој и унапређење 
јавних функција.   

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Центар, који представља плански 
основ за израду. Изменама плана се дефинише детаљна 
намена површина на основу смерница из плана вишег 
реда и услови прилагођавања савременим стандардима 
планирања и грађења, еколошки и финкционално 
примерени површинама и објектима јавних функција.    

Изменама плана ствара се плански основ за 
потребне интервенције на постојећим објектима у овој 
зони и уређење и санацију објеката и  површина јавне 
намене, односно њихово прилагођавање савременим 
захтевима и стандардима у складу са наменом, као и 
увођењем недостајућих садржаја, функционално 
примерених овој атрактивној локацији у делу централне 
градске зоне. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 3 месеца, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.  
   

Члан 8. 
  

Средства за израду Измене и допуне 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 Измене и допуне Плана 
детаљне регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 
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Процењена финансијска средства за израду Измене и 
допуне Плана износе 146.400,00дин. (без ПДВ-а). 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Измена и 
допуна  Плана на јавни увид у трајању од 15 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измена и допуна Плана детаљне 
регулације 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 6 примерака 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: 350-672/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

 

Графички приказ обухвата Измене и допуне Плана детаљне регулације Центар 6 (у делу урбанистичке зоне Б)  

у Крушевцу 
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745 
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  20.09.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ   ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„БИВОЉЕ 4“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Бивоље 4“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Границом ПДР-а обухваћен је део стамбеног насеља 

„Бивоље“ односно простор ограничен : 
- на северу: улицом Катарине Ивановић, делом 

Ул.Бранко Радичевић и границом комплекса ОШ 
„Бранко Радичевић“ 

- на истоку: спољном границом катастарских 
парцела бр.3388/7, 4945, 4957, 4958, 4954, 4970/3, 4970/1 
и 4971 све КО Крушевац  

- на југу: улицом Видовданском  (државни пут IБ 
реда бр.38) 

- на западу: улицом Бивољском 
Површина обухвата плана је око 19,7ха. 
 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног Плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
Простор предметног Плана детаљне регулације 

обухваћен је Планом генералне регулације „Исток 1“ у 
Крушевцу.  

Правила уређења и грађења дефинисана Планом 
вишег реда (ПГР „Исток 1) представљају  смернице за 
израду планова детаљне регулације. 

 
Предметни план, као део опште стамбене зоне, 

заузима крајњи јужни део  Урбанистичке целине 3.2., 
тј.обухвата део урбанистичке потцелине 3.2.2. односно 
део стамбеног насеља Бивоље.  

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

 претежна намена: породично становање типа 
ПС-01 и ПС-02,  

 допунска (компатибилна) намена: комерци-
јалне делатности тип КД-02, КД-041  

 пратећа намена: јавне функције – школство, 
привредне делатности ПД-02 и ПД-03 

Планом се „стварају услови за унапређење 
становања и развој комерцијалних и услужних 
делтности, привредних делатности  (који су еколошки и 
функционално примерене становању) уз максималну  
заштиту простора и рационално коришћење земљишта.  

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 и уређење простора 
који је неизграђен и неодговарајуће намене. 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 заштите 
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 коришћење постојећег грађевинског 
земљишта, нарочито кроз флексибилност планираних 
намена у смислу  увођења других компатибилних 
намена (из области комерцијалних делатности,трговина, 
пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл., и 
привредних делатности  које су еколошки и 
функционално примерене предметној зони.  

То подразумева и разраду регулационих и 
техничких решења као и 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. 

Поред поштовања принципа развоја и унапређења 
постојећег грађевинског фонда приоритетно је 
повезивање овог стамбеног насеља са приобаљем реке 
Расине односно простором градског парка који са 
знатним површинама зеленила, реком и спортско-
рекреативним садржајима уобличава, допуњује и 
унапређује конфор становања насеља Бивоље.    

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 терцијалне 
саобраћајне мреже и увођење недостајуће комуналне 
инфраструктуре и уређених зелених површина. 

Циљ израде овог Плана је да се омогући даљи 
континуирани развој овог дела насеља Бивоља које се 
само делимично реализовало по претходно донетим 
урбанистичким документима, тј. плановима из 
претходних периода.  
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У складу са обавезама, смерницама и правилима 
датим  ПГР-ом „Исток  1“ као и очекиваним променама, 
постављени су следећи циљеви: 

- Стварање повољних услова за изградњу уз 
увођење недостајућих и компатибилних намена уз 
примену оптималних урбанистичких параметара  

- Унапређење, развој и повезивање простара насеља 
(унутар и ван блокова) уз бољу и логичнију 
организацију саобраћајне матрице 

- Повезивање и усклађивање даљег урбаног 
развојног дела стамбеног насеља  Бивоље са планираним 
намена и садржајима у ширем окружењу (суседна 
стамбена насеља, приобаље реке Расине, односно постор 
градског парка са садржајима спорта и рекреације и др.) 

- Утврђивање регулације и уређење дела Плана који 
је у директном контакту са градским парком, односно 
приобаљем реке Расине  

- Стварања услова за одређивање земљишта за јавне 
и остале намене као предуслова за поступак експро-
пријације и решавања правно-имовинских односа. 

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 1, 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 

 Одређивање правила за примену Плана путем 
дефинисања оптималних урбанистичких параметара, 
услова за уређење и изградњу,  

 Одређивање локација за израду урбанистичко-
техничке документације пре свега Урбанистичких 
пројекта.  

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана  

 Унапређење развоја инфраструктурних система 
и објекта како би се постигло ефикасније функци-
онисање и рационалније коришћење грађевинског 
земљишта.  

 Парцелација и препарцелација површина јавне 
намене и стварање услова за парцелацију и препарце-
лацију грађевинског земљишта планираног за остале 
намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и стварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора  

 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. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана је 120 дана од достављања 

извештаја о обављеном раном јавном увиду и 

прибављања свих услова и података од стране органа, 
организација и јавних предузећа, који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора 
и изградњу објеката. 

 
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 1.773.000,00дин. (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: 350-674/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Графички приказ обухвата Плана детаљне регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу  
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746 
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 20.09.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ШАТОР“ НА ЈАСТРЕПЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Шатор“ на Јастрепцу (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Оквирна граница Плана одређена је Планом 

генералне регулације „Излетиште Јастребац“ (Службени 
лист града Крушевца, бр. 12/17) и обухвата 
урбанистичку целину 3. Ова целина се налази у 
централном делу излетишта, источно од језера и бране, 
у контакту са државним путем 2.Б реда бр. 415 
(Крушевац – Велики Јастребац – Прокупље), као 
граница са западне стране, а са источне стране су шуме 
и шумско земљиште. Планом је обухваћен део 
катастарске парцеле бр. 1772/6 КО Буци.    

Површина обухвата Плана је приближно 2,50ха.   
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта.    

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „Излетиште 

Јастребац“ опредељене су зоне за даљу разраду 
плановима детаљне регулације са правилима уређења и 
грађења, од којих је један ПДР Шатор. Предметни план 
обухвата део централне зоне излетишта, која се наслања 
на државни пут са западне стране, а означена је као 
урбанистичка целина 3.   

Планирана претежна намена ове зоне су смештајно 
– туристички садржаји и објекти типа СТ-Х, што 
подразумева хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле, мотеле, 
пансионе, апартмане и сл. Поред планом дефинисане 
претежне намене, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене: угоститељско–туристички 
садржаји, спорт и рекреација, конгресни, изложбени, 
wellnes центри, spa центри, тј. садржаји у функцији 
планиране претежне намене.  

 

Члан 4. 
 

  Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду површина 
у складу са смерницама из плана вишег реда и 
дефинисаним претежним наменама.  

  Циљеви израде Плана, односе се на стварање 
услова за уређење и комунално опремање дела 
излетишта, дефинисањем детаљне намене површина и 
правила уређења и грађења, као и адекватне услове 
коришћења и заштите планског подручја.   

  Основни циљеви планирања и уређења планског 
подручја: 

 рационално коришћење грађевинског земљишта, 
 детаљна намена површина и објекта, дефини-

сање површина јавне намене и усклађивање са 
постојећом и планираном саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром,  

 усаглашавање концепта развоја ове зоне са 
стратешким опредељењима града у области туризма и 
развоја туристичке инфраструктуре.  

 
Члан 5. 

 
Простор у обухвату Плана је делимично изграђен, а 

даља разрада подразумева пре свега уређење и 
опремање потребном инфраструктуром и плански развој 
ове зоне у складу са планираном наменом из плана 
вишег реда и развојним опредељењима града. 
Планирана претежна намена: смештајно–туристички 
садржаји, уз увођење компатибилних намена: 
угоститељско–туристички садржаји, спорт и рекреација, 
конгресни, изложбени, спа центри и слично, али и 
других недостајућих садржаја, еколошки и функцио-
нално примерених предметној зони.  

Концепција уређења простора подразумева 
одговарајуће интервенције на постојећим објектима и 
уређење неизграђеног земљишта у грађевинском 
подручју, опремање потребном инфраструктуром и 
стварање услова за развој и унапређење туристичке 
инфраструктуре.  

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања произилази из 

стратешких опредељења града у развоју и унапређењу 
туристичких садржаја и опремања овог простора 
комуналном инфраструктуром. Планом се дефинише 
детаљна намена површина у складу са планираном 
претежном наменом на основу плана вишег реда.  

Структура планираних намена за обухват плана је: 
смештајно – туристички садржаји, уз увођење 
компатибилних намена које су функционално и 
еколошки примерене овој зони.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 6 месеци, рачунајући од дана 

доношења Одлуке о изради.  
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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 820.000,00 дин. (без ПДВ-а) са израдом КТП-а. 
    

Члан 9. 
 

Градска управа, односно орган надлежан за послове 
просторног и урбанистичког планирања, после изврше-
не 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: 350-675/19           ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
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747 
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 20.09.2019. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ   ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ДЕО ЗОНЕ I АКУМУЛАЦИЈЕ  
„ЋЕЛИЈЕ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за 
део зоне I акумулације „Ћелије“ на територији града 
Крушевца (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Оквирна граница Плана одређена је Простроним 

планом подручја посебне намене слива акумулације 
„Ћелије“ (Службени гласник РС, бр. 95/2015) и обухвата 
зону непосредне заштите (зона I акумулације) која се 
утврђује у односу на коту максималног успора (КМУ) 
акумулације од 284м н.м. и обухвата језеро укључујући 
врх бране (са простором у ширини од 100м низводно од 
круне бране) и приобално подручје у ширини од 10м у 
хоризонталној пројекцији од нивоа воде при КМУ воде 
у језеру, на територији града Крушевца. 

Планом је обухваћен део КО Ћелије у површини од 
приближно 30,0ha.    

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта.    

         
Члан 3. 

 
Простроним планом подручја посебне намене слива 

Акумулације „Ћелије“ ("Службени гласник РС", бр. 
95/2015) којим су успостављене зоне санитарне заштите 
изворишта водоснадевања, али и опредељене зоне за 
даљу разраду урбанистичким плановима, од којих је и 
предметни План.  

План обухвата део „зоне I акумулације“, односно 
део зоне непосредне заштите изворишта водо-
снабдевања на територији града Крушевца, у оквиру КО 
Ћелије. За површине у овој зони успостављен је „режим 
строгог санитарног надзора“ и „предвиђена је израда 
ПДР-а којим ће се ближе одредити површине јавне 
намене за потребе водопривреде“, као и дефинисање 
статуса изграђених „објеката који се „налазе између 
КНУ и границе зоне I“.   

ППППН прописује посебне режиме заштите, 
уређења и коришћења простора за зоне заштите, као и за 
подручје изван зона санитарне заштите.      

 

Члан 4. 
 

Простор у обухвату Плана је делимично изграђен, а 
даља урбанистичка разрада, подразумева пре свега 
заштиту изворишта водоснабдевања и планирање и 
уређење површина јавне намене за потребе 
водопривреде, одговарајуће комунално уређење 
предметног простора и плански развој ове зоне у складу 
са условима и планираном наменом из ППППН слива 
Акумулације Ћелије. Планирана намена подразумева 
пре свега успостављање режима зона санитарне заштите 
акумулације, а на основу дефинисаних правила уређења 
и грађења, еколошки и функционално примерених 
предметној зони.  

Концепција уређења простора подразумева заштиту 
изворишта водоснабдевања, дефинисање статуса 
постојећих објеката и уређење простора.  

Стратешко опредељење је да се обезбеде услови за 
трајну заштиту, рационално коришћење изворишта 
републичког значаја и одрживи развој подручја слива 
Акумулације „Ћелије“.   

       
Члан 5. 

 
Основни принцип планирања, уређења и заштите 

планског подручја, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из ППППН и 
дефинисаним условима коришћења.  

Циљеви израде Плана, односе се на стварање услова 
за уређење и комунално опремање дела непосредне зоне 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања и 
дефинисање површина јавне намене у функцији 
водопривреде, као услове коришћења и заштите 
планског подручја.   

Основни циљеви планирања и уређења планског 
подручја: 

 детаљна намена површина и објекта, 
дефинисање површина јавне намене и усклађивање са 
постојећом и планираном саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром,  

 усаглашавање концепта заштите и уређења ове 
зоне, са стратешким опредељењима у области 
водопривреде, односно реализације регионалног конце-
пта водоснабдевања.  
 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања произилази из 
стратешких опредељења у заштити и унапређењу 
водопривредних система и објеката и одрживог 
коришћења акумулације. Планом се дефинише детаљна 
намена површина у складу са планираном наменом на 
основу ППППН и прописаних услова коришћења 
простора.   

Структура планираних намена на основу услова и 
смерница ППППН је у функцији заштите изворишта 
водоснабдевања, уређење и опремање предметног 
простора садржајима, који су функционално и еколошки 
примерени предметној зони.    

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 12 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
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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 3.900.000.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  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: 350-676/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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Графички приказ обухвата Плана детаљне регулације за део зоне I 
Акумулације „Ћелије“ на територији града Крушевца 
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748 
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 
„Вододвод  Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/2013 – пречишћен текст и 9/16) и члана 
22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац број 65/8 од 
08.08.2019. године, којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац за 2019. годину, тако што: 

 
1. Брише се у целости Прилог 13: „Планирана 

финансијска средства за набавку добара, радова и 
услуга“ и замењује се са новим Прилогом 13: 
„Планирана финансијска средства за набавку добара, 
радова и услуга“ који је дат у прилогу ове Одлуке и чини 
њен саставни део. 

2.  Брише се у целости Прилог 14: „План капиталних 
улагања“ и „План инвестиција“ као што је садржано у 
Програму пословања ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац за 2019. годину остаје на снази.  

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-69/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

749 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. Одлуке о 
оснивању ЈКП „ВодоводКрушевац“ Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/13 – пречишћен текст и 
9/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донелa је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 65/9 од 
08.08.2019. године, да се ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац кредитно задужи у износу од 17.000.000,00 
динара дугорочним кредитом, са роком отплате од 48 
месеци, за набавку теретног возила са дизалицом за 
потребе наведеног предузећа. 

 

II -  ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац у обавези 
је да спроведе поступак јавне набавке за дугорочно 
кредитно задуживање, у складу са Законом о јавним 
набавкама, а у циљу задуживања под најповољнијим 
тржишним условима.                        

 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-70/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
750 
На основу члана 144. став 1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 
- аутентично тумачење) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", број 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на  седници одржаној 
дана 20.09.2019. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У КАДРОВСКОМ 

ПЛАНУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, 
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СЛУЖБЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Кадровском плану 

Градске управе града Крушевца, Градског право-
бранилаштва и Службе месних заједница  за 2019. 
годину („Службени  лист града Крушевца", бр. 15/18), 
тако што се у тачки II Планирани број запослених у 
Градској управи града Крушевца за 2019. годину у 
подтачки 1. Број запослених са радним односом на 
неодређено време у Табели,  звање:  

-  млађи сарадник: број  извршилаца: "0" замењује 
се бројем: "1",  

-  виши референт: број извршилаца "95" замењује 
се бројем: "93" и 

-  референт: број извршилаца: "1" замењује се 
бројем: "2". 

 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Решења, биће 

уписана у изворник Кадровског 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: 021-4/19               ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
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751 
На основу члана 11. тачка 6. Одлуке о оснивању 

Установе за физичку културу "Спортски центар" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09-
Пречишћен текст и 6/10) и члана  22. Статута града  
Крушевца (" Сл. лист града Крушевца" број  15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  -   ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Установе за физичку културу 
"Спортски центар" Крушевац, коју је донео Управни 
одбор Установе за физичку културу " Спортски центар" 
Крушевац, дана  11.09.2019.године под бројем 542. 

 
 II - Решење објавити у "Службеном листу  града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-525/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
752 
На основу члана 30. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“, бр.15/18) и чл. 37. и 
39. Пословника Скупштине града ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 1/13 - Пречишћен текст, 10/13 и 
4/19), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ, УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА ЧЛАНОВА И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 

РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за 

прописе Срђан М. Миливојевић, дипл. правник из 
Крушевца. 

 
II – УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Јовану Крстићу, престао 

мандат члана Комисије за прописе, даном наступања 
смрти 25.02.2019. године. 

 
III – УТВРЂУЈЕ СЕ да је Мирославу Милојко-

вићу, престао мандат члана Савета за урбанизам, 
комуналне делатности и  заштиту животне средине 
даном наступања смрти  11.10.2018. године.  

 
IV – БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела 

Скупштине града Крушевца и то: 
1. Бојан Ђурђевић, из Крушевца, за члана Коми-

сије за прописе, 
2. Дражен Лужњанин, из  Крушевца, за члана 

Комисије за прописе и 

3. Марко Николић, за члана Савета за урбанизам, 
комуналне делатности и заштиту животне средине. 

 
V – Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца.“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-9/19               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

   
 
753 
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник Републике Србије" бр.15/16) и 
члана 22. став 1. тачка 10. Статута града Крушевца  
("Службени  лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 20. 09. 2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  
УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

  
I - УТВРЂУЈЕ СЕ ДА Војкану Тутулићу, дипл. 

инжењеру архитектуре из Крушевца, престаје мандат 
директора Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац  са  24.09.2019. године, због 
истека периода на који је именован.  

 
II - Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".       
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-65/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
754 
На основу члана 24. и 25.  Закона о  јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана  32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС" број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18),  чл. 22. став 1. тачка 10. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца"  бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Војкан Тутулић, дипл. 

инжењер архитектуре из Крушевца, за директора  Јавног 
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предузећа  за урбанизам и пројектовање  Крушевац, са  
25.09.2019. године, на период од четири године. 

 
II - Именовани је дужан да ступи на рад у року од 

осам дана од дана објављивања Решења у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

 
III - Ово Решење је коначно.  
 
IV - Ово Решење објавити у "Службеном гласнику 

Републике Србије"," Службеном листу града Крушевца" 
и на званичној интернет страници града Крушевца. 

     
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-66/19             ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 

 
755 
На основу члана 126.  став 1. тачка 1) Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 24/11) и члана 22. став 1. тачка 9. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" , бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  У КРУШЕВЦУ 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ СЛАЂАНА ЧАБРИЋ, 

професор педагогије из Крушевца, дужности директора 
Центра за социјални рад у Крушевцу, на лични захтев.  

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-521/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
 
756 
На основу члана 125. Закона о социјалној заштити  

("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/11), члана 6. 
став 2. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 
Крушевац ("Службени лист града Крушевца" бр. 1/09 и 
6/11 ) и члана 22. став 1. тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/18), 
уз сагласност Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Број:119-00-273/2019-09 од 
19.09.2019. године, 

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној  
дана 20.09.2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

У КРУШЕВЦУ 
 
I – ИМЕНУЈЕ СЕ ЈОВАНА ДУЊИЋ, дипл. правник  из 

Крушевца, за вршиоца дужности директора  Центра за 
социјални рад у Крушевцу, на период до једне године.  

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-522/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
757 
На основу члана  52.  а у вези са чланом 25. Закона 

о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/16),  
члана  32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), 
члана 27. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа “Крушевац“ Крушевац ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст,  4/15 и 
9/16) и члана 22. став 1. тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца"  бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "КРУШЕВАЦ"  

У КРУШЕВЦУ 
 

I  - ИМЕНУЈЕ СЕ СНЕЖАНА РАДОЈКОВИЋ, 
дипломирани инжењер агрономије из Крушевца, за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа "Крушевац" Крушевац, са 26.10.2019. године, до 
именовања директора по спроведеном јавном конкурсу.  

 
II - Ово Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-67/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
758 
На основу члана 20. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник Републике Србије", бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. 
закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и                    
83/14 - испр. др. закона), члана  41. Закона о култури  ("Сл. 
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гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-
испр.),  члана 4. Одлуке о оснивању Народне библиотеке  у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен 
текст, 6/10, 8/12 и 9/16) и члана 22. став 1. тачка 10. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног 

одбора Народне библиотеке у Крушевцу и то: 
- Сандра Максимовић, професор српског језика, 

представник локалне самоуправе,  
- Милена Стожинић, дипл.географ, представник 

локалне самоуправе. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора 

Народне библиотеке и то:  
- Катарина Мијајловић, професор српског језика, 

представник локалне самоуправе и  
- Стефан Максимовић, мастер учитељ, 

представник локалне самоуправе.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-523/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
759 
На основу чл. 31, 34. и 35. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), чл. 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
чл. 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),    

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОРАЗРЕШЕЊУ, УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
 КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА  

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД  

КРУШЕВАЦ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Маријана Николић, дипл. 

економиста из Крушевца дужности члана Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Крушевац.   

 

II - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Јовану Крстићу, престао 
мандат члана Комисије за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Крушевац, даном наступања смрти  25.02.2019. године. 

 
III - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Крушевац  и то: 

 
1. Лидија Савковић, дипл. економиста из Крушевца и   
2. Драгана Симић, дипл. правник из Крушевца. 
 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-81/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
          
760 
На основу чл. 115, 116 и 117 Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 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 20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Прве техничке  школе у Крушевцу и то: 
 
- Драгана Аничић, представник Савета родитеља 
- Горан Радосављевић, представник Савета родитеља  
- Снежана Живановић, представник Савета родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Прве 

техничке  школе у Крушевцу и то: 
- Горан Васић, представник Савета родитеља 
- Наташа Савић, представник Савета родитеља  
- Јелена Милутиновић, 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: 022-526/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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761 
На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 и др. Закон и 10/19) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-
ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ  

У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Хемијско-технолошке  школе  у Крушевцу: 
- Зоран Милићевић, представник Савета родитеља 
- Бојана Тоскић, представник Савета родитеља. 
  
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Хемијско-технолошке школе  у Крушевцу: 
- Предраг Матејић, представник Савета родитеља 
- Мирјана Јаковљевић, представник Савета родитеља. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-527/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
762 
На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС ", бр. 
88/17, 27/18 и др. закон и 10/19) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Биљана Исаиловић предста-
вник Савета родитеља, дужности члана Школског 
одбора ОШ ''Јован Јовановић Змај'' у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Бојан Јанићијевић, представник 

Савета родитеља, за члана Школског одбора ОШ ''Јован 
Јовановић Змај'' у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-528/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

763 
На основу чл. 115, 116 и 117 Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 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 
20.09.2019. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
''СТЕВАН ХРИСТИЋ'' У КРУШЕВЦУ 

 
I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Музичке школе ''Стеван Христић'' у Крушевцу и 
то: 

- Дејан Вељковић, представник Савета родитеља и 
- Оливера Ђорђевић, представник  Савета родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Музичке школе ''Стеван Христић'' у Крушевцу и то: 
- Данијела Станојловић, представник Савета роди-

теља и 
- Силвана Николић, 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: 022-529/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
764 
На основу чл. 115, 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 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 
20.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШОСО ''ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ''  

У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора ШОСО ''Веселин Николић''  у Крушевцу: 
- Мирјана Митић, представник Савета родитеља 
  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ШОСО 

''Веселин Николић''  у Крушевцу: 
- Слађана Николић, представник Савета родитеља 
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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: 022-531/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
765 
На основу чл.76. став 3 Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15 др. Закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), чл. 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету 

града Крушевца за период јануар – јун 2019. године. 
 
2. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-231/19           ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
766 
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 30. Одлуке 
о оснивању Jавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", 
бр.13/2016) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09. 2019. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

  
I  - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансијском 

извештају Jавног предузећа за урбанизам и пројекто-
вање  Крушевац за 2018. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-74/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

767 
На основу члана члана 65. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), 
члана 32а. Одлуке о оснивању јавног комуналног 
предузећа "Водовод Крушевац" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/2013 - пречишћен текст и 9/16) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансијском 

извештају ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац за 2018. 
годину.  

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-76/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
768 
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/16), члана 32a. Одлуке о 
организовању јавног комуналног предузећа "Крушевац" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 - 
пречишћен текст и 9/16) и члана 22. тачка  Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донелa јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансијском 

извештају  ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 2018. годину.  
 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-77/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
769 
На основу члана 65.Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/16), члана 32а. Одлуке о 
организовању јавног комуналног предузећа "Градска 
топлана" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/2013 - пречишћен текст и 9/16) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела јe 

 



    21.09.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 13                                         95 
 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансијском 
извештају ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2018. годину.  

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-78/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
770 
На основу члана 65.Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/16), члана 29а. Одлуке о 
оснивању јавног предузећа "Пословни центар" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 - 
пречишћен текст и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансијском 

извештају ЈП „Пословни центар“ Крушевац за 2018. годину.  
 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-79/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
771 
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 21а. 
Одлуке о оснивању јавног предузећа "Аеродром 
Росуље" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/2013 - пречишћен текст и 9/16) и члана 22.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I- УСВАЈА СЕ ИНФОРМАЦИЈА о Финансијском 

извештају ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац за 2018. 
годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-82/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

772 
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, 101/2016 - 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 20.09.2019. 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 и II квартал 2019. 
године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-80/19             ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
773 
На основу члана 32. Статута града Крушевца (,,Сл. 

лист града Крушевца", бр. 15/18) и члана 5. тачка 11. 
Уговора о јавном приватном партнерству за вршење 
услуга реконструкције, рационализација и одржавања 
јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца 
бр. 404-964/II од 22.09.2017. године, 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 20.09.2019. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о мерењу и 

верификацији за утрђивање остварене уштеде у  периоду 

април 2018. - март 2019. по Уговору о јавно приватном 

партнерству за вршење услуга реконструкције, 

рационализације и одржавању јавног осветљења у 

насељеним местима града Крушевца број 404-964/II од 

22.09.2017, који је усвојио Надзорни одбор ,,Градског 

осветљења Крушевца,, ДОО Крушевац на седници која 

је одржана дана 18.09.2019. године.  
 
Овај Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-562/19            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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III  - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
774 
На основу чл. 2. Одлуке о организовању Јавног 

комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/13 - пречишћен текст 4/15, 9/16) 
и чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл.лист града 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана  16.08.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ допуна Програма јавне расвете на 

територији града Крушевца за 2019. годину, коју је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ 
Крушевац, а на основу Одлуке Надзорног одбора            
бр. 3687 од 17.07.2019. године. 

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  352-486/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

 
 
775 
На основу чл. 41. 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 16.08.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ допуна Програма одржавања 

јавног зеленила у 2019. години коју је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а на 
основу Одлуке Надзорног одбора под бр. 3686 од 
17.07.2019. године. 

 
II. адзорног одбора под бр. 3686 од 17.07.2019. 

године.  
 
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  352-485/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  

 
776 
На основу члана 69. 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 06.09.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 4736/1  од 02.09.2019. 
године, којом се Усваја Ценовник за  декоративну расве-
ту  на територији града Крушевца, и  то: 

  

Р. 
бр. 

Врста 
Јед. 
мере 

 
Цена без 
ПДВ-а 

 
1 2 3 4 
1. Светлосни цветови у низу дин/ком. 38.610,00 
2. Светлеће гране дин/ком. 79.500,00 

3. Светлећи букет дин/ком. 62.300,00 

4. Светлећи цветови дин/ком. 43.500,00 

5. Светлећи венац са 

цветовима 

дин/ком. 31.700,00 

6. Светлећа лепеза дин/ком. 42.000,00 

7. Светлећа црвена трака дин/ком. 64.450,00 

8. Рад радника дин/час 520,00 

9. Рад корпе дин/час 4.100,00 

 
Овако формиране цене увећавају се за ПДВ у 

зависности од врсте услуга а у складу са одредбама 
Закона о порезу на додату вредност. 

 
II - Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III - Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  023-61/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
777 
На основу члана  50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист  града Крушевца“, бр.15/18)  и члана 63. Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 11/17 и 4/18) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 12.09.2019. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овим Решењем утврђује се распоред, почетак и 

завршетак радног времена, увођење дежурства и 
приправности за рад ван радног времена, начин пријема 
странака и коришћења одмора запослених у току 
дневног рада у Градској управи. 

 
II –  РАСПОРЕД, ПОЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК 

РАДНОГ ВРЕМЕНА  
 
У Градској управи у оквиру радног времена од 40 

часова недељно,  радна недеља траје 5 радних дана и то 
од понедељка до петка закључно. 

 У оквиру петодневне радне недеље запослени у 
Градској управи радe сваког радног дана од 7.30-15.30 
часова. 

У Одељењу комуналне милиције радно време је 0.00 
до 24.00 часа сваког дана и распоређује се радним 
данима од 7.00 до 15.00 часова и од 14.00 до 22.00 часa 
и као дванеаесточасовно радно време по систему     
12.00-24.00-12.00-48.00.  

У Пријемној канцеларији (запослени на пословима 
матичара, односно заменика матичара) радно време је од 
7.30 -18.00 часова. 

У месним канцеларијама, седиштима матичних 
подручја запослени раде у оквиру петодневне радне 
недеље сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова. 

Распоред радног времена из става 3 и 4 ове тачке, на 
предлог руководиоца унутрашње организационе јединице, 
одобрава Начелник Градске управе града Крушевца.   

Распоред радног времена запослених у Градској 
управи на пословима чишћења пословних просторија и 
домара уређује начелник Одељења за општу управу и 
заједничке послове. 

 
III –  ДЕЖУРСТВО ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА 

И ПРИПРАВНОСТ ЗА РАД   
 
Изузетно од распореда радног времена утврђеног у 

тачки II став 2 овог Решења, када то захтева извршење 
појединих послова и задатака у Градској управи,  
начелник Градске управе може одредити другачији 
распоред радног времена за обављање тих послова, 
одредити дежурство ван радног времена или 
приправност за рад (кућно дежурство). 

Запосленом који ради суботом, недељом и у дане 
државних празника, у случајевима из претходног става 
начелник Градске управе односно лице које он овласти, 
одређује дане у току недеље које ће запослени 
користити, уместо неискоришћеног дневног или 
недељног одмора или државног празника. 

 
IV – ПРИЈЕМ СТРАНАКА 
 
Руководиоци у Градској управи су дужни да врше 

пријем странака у току целог радног времена. 
У случају спречености, руководиоци из претходног 

става дужни су да благовремено одреде друго лице које 
ће вршити пријем странака. 

 
V – НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОДМОРА У ТОКУ   
          РАДА 
 
У току рада запослени у Градској управи имају 

право на одмор у трајању од 30 минута, а могу га 
користити у времену од 10.00 часова до 11.00 часова. 

У случају да запослени не искористи дневни одмор 
у времену предвиђеном овим Решењем: (рад са 
странкама, наредба руководиоца и сл.), јер се започети 
посао мора наставити, дневни одмор се може користити 
по престанку разлога због којих је одложен, о чему ће 
обавестити непосредног руководиоца.  

Запослени имају право да одмор у току рада користе 
ван просторија пословне зграде.  

 
VI - НАЧИН КОРИШЋЕЊА ДНЕВНОГ РАДА 
 
Запослени у Градској управи у току дневног рада не 

смеју напуштати пословну зграду без одобрења руко-
водиоца унутрашње организационе јединице или лица 
које он овласти. 

 
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 

Решење о распореду радног времена у Градској управи града 
Крушевца  („Сл. лист града Крушеца бр. 8/12, 10/12 и 1/13).  

 
VIII -  Ово Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  130-1/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
778 
На основу члана  114. став 3 Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'' бр. 10/16), члана 40. Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2019. годину ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), члана 23. Правилника о 
одобравању средстава и финансирања програма којима 
се остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 1/17), Одлуке Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области унапређења и 
развоја спорта града Крушевца, број 194 од 03.09.2019. 
године и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
12.09.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОДОБРЕЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА У 2019. ГОДИНИ 
 

I – Одобравају се програми спортских организација 
од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса 
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грађана у области спорта на територији града Крушевца 
у 2019. години, без објављивања  јавног  позива, у складу 
са чланом 114.став 3. Закона о спорту и члана 23. 
Правилника о одобравању средстава и финансирања 
програма којима се остварује општи интерес у области  
спорта на територији града Крушевца,  сходно Одлуци о 
буџету града Крушевца за 2019. годину (''Службени лист 
града Крушевца'' број 15/18), програм 14. Развој спорта 
и омладине, позиција 133, конто 481941, подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима – дотације осталим удружењима грађана, 
планирана су средства за реализацију програмских 
активности подршке локалним спортским  организа-
цијама, удружењима и савезима  у укупном износу од 
1.610.000,00 динара и то: 

1. Ватерполо клуб ''Расина'' Крушевац, ,ПИБ 
106462970 ,матични бр. 07341252, у износу од 
150.000,00 динара  за  реализацију програма: „Набавка 
малих и средњих голова за ватерполо“ 

2. Ронилачки клуб ''Викинг'' Крушевац, ПИБ 
106619476, матични бр. 17784366,  у износу од 40.000,00 
динара за  реализацију програма: “Обука чланова за 
специјалистичке категорије у роњењу - спасавање на 
води и под водом“ 

3. Фудбалски савез града Крушевца, ПИБ 
100316356, матични бр. 07194315, у укупном износу од 
520.000,00 динара, и то: 500.000,00 динара за 
реализовање програма: „Трошкови такмичења и 
едукације млађих категорија клубова чланова ФСГКШ“ 
и 20.000,00 динара за ФК „Полет“ Кобиље за 
реализовање програма: „Такмичење у Другој Градској 
лиги у јесењој полусезони 2019/2020“ 

4. Теквондо  клуб „Багдала“ Крушевац , ПИБ 
104861810, матични број 17666975, у износу од 
50.000,00 динара за реализовање програма: 
„Такмичарска сезона 2019/2020“ 

5. Шах клуб  ''Крушевац''  Крушевац , ПИБ 
102066222, матични бр. 17104977, у износу од 50.000,00 
динара за реализовање програма: „Одлазак на омладинско- 
кадетску лигу и други део сениорске лиге у шаху“ 

6. Одбојкашки клуб „Антена 08“  Крушевац, 
ПИБ 102026786, матични бр. 17189085, у износу од 
50.000,00 динара за реализовање програма: 
„Такмичарска сезона 2019/2020 “ 

7. Одбојкашки клуб ''Напредак 037'' Крушевац, 
ПИБ 107983959, матични бр.27789599, у износу од 
100.000,00 динара за реализовање програма: 
„Такмичарска сезона 2019/2020“ 

8. Спортски савез града Kрушевца, ПИБ 
107900323, матични бр. 27787391, у  износу од 
150.000,00 динара, за реализовање програма: „Набавка 
покретно – монтажног коша са пратећом опремом“ 

 
9. Пливачки клуб „ Напредак “  Крушевац, ПИБ 

105172865, матични бр. 17686577, у износу од 50.000,00 
динара за реализовање програма: „Државно првенство за 
јуниоре и апсолутну категорију у Кикинди“ 

10. Омладински кошаркашки клуб Крушевац 
,ПИБ 100477642, матични бр. 07266383 , у износу од 
100.000,00 динара за реализовање програма: 
„Такмичење сениорске екипе у Другој српској лиги 
сезона 2019/2020“ 

11. Карате клуб „Крушевац“ Крушевац, ПИБ 
100229378 матични број 07293941,у износу од 
150.000,00 динара за реализовање програма: „Учешће на 
стилском европском првенству у каратеу 2019. године“ 

12. Куглашки клуб ''Цар Лазар'', ПИБ 100316119, 
матични бр. 07340818, у износу од 50.000,00 динара за 
реализацију програма: „Стипендирање кадетског 
репрезентативца у куглању Илије Јевремовића“ 

13.  Рукометни клуб ''Крушевац", ПИБ 
103705151, матични бр. 17622153, у укупном  износу од 
150.000,00 динара за реализацију програма: ''Такмичење 
сениорске екипе у Првој лиги запад сезона 2019/2020''. 

 
II - Са носиоцима одобрених годишњих програма из 

тачке I , у складу са Законом, Начелник Градске управе 
закључује Уговор о реализацији програма, а носилац 
програма дужан је да отвори посебан рачун код Управе 
за трезор. Ако се носилац одобреног програма не 
одазове позиву за закључење уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће 
се да је одустао од предлога програма. 

 
III - Решење објавити на сајту града Крушевца 

www.krusevac.rs и у ''Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-511/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

 
779 
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.листа 
града Крушевца бр. 5/13-пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.09.2019. 
године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I -  Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и система-
тизацији  послова ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац 
коју је донео директор под бр. 3958 од 07.08.2019. год. 
на коју је сагласност дао Надзорни одбор својом 
Одлуком под бр.65/7 од 08.08.2019. год. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  023-63/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  

http://www.krusevac.rs/
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780 
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – 

др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 
3 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини ("Службени лист града Крушевца", број 10/08, 8/09, 6/11, 8/12, 11/13 и 1/14) и чл. 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18)  

Градско веће града Крушевца, дана 19.09.2019. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРУШЕВАЦ 

 
и расписује 

 
О Г Л А С 

 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  

ГРАДУ КРУШЕВАЦ 
 
I 

- Предмет јавног надметања - 
 
1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у граду КРУШЕВАЦ у следећим катастарским општинама: 
 

КО 
Бр. јавног 

надметања 

Површина 

(ха) 

Почетна цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин.) 

Период 

закупа 

Степен 

заштите 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Бела Вода 1 0,8339 18.301,95 3.052,40 10  

Бела Вода 2 0,8249 10.333,75 1.704,86 10  

Бела Вода 3 0,0620 12.670,97 157,12 10  

Бела Вода 4 0,4479 3.559,95 318,90 10  

Бела Вода 5 1,1478 9.060,81 2.080,00 10  

Беласица 6 0,3438 7.223,21 496,66 10  

Бивоље 7 0,8384 19.902,96 3.337,32 10  

Бивоље 8 0,2521 17.343,08 874,43 10  

Бивоље 9 0,2611 18.382,42 959,93 10  

Бивоље 10 0,1809 20.113,10 727,69 10  

Бивоље 11 0,6538 18.124,06 2.369,90 10  

Бивоље 12 0,5812 13.345,01 1.551,22 10  

Бивоље 13 0,1736 18.301,96 635,44 10  

Бивоље 14 0,5854 18.131,55 2.122,84 10  

Бивоље 15 0,2989 16.716,09 999,28 10  

Бивоље 16 0,1534 18.301,96 561,50 10  

Бивоље 17 0,1899 16.001,16 607,72 10  

Бивоље 18 0,3078 16.552,89 1.018,99 10  

Бивоље 19 0,1240 15.654,44 388,23 10  

Бивоље 20 0,4808 16.290,89 1.566,53 10  

Бивоље 21 0,2903 16.290,87 945,84 10  

Бивоље 22 0,7615 16.669,32 2.538,73 10  
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1 2 3 4 5 6 7 

Бивоље 23 0,0791 18.301,90 289,53 10  

Бивоље 24 0,2517 14.380,17 723,89 10  

Бивоље 25 0,0828 18.301,93 303,08 10  

Бивоље 26 0,2747 18.301,97 1.005,51 10  

Бивоље 27 5,0964 15.676,81 15.979,06 10  

Бивоље 28 0,2397 19.221,49 921,47 10  

Бован 29 0,3726 9.032,64 673,11 10  

Бован 30 1,0465 12.670,94 2.652,02 10  

Бољевац 31 38,6074 1.246,63 9.625,82 10  

Бољевац 32 0,2390 8.714,73 416,56 10  

Бољевац 33 0,4656 6.558,53 610,73 10  

Бољевац 34 0,6130 2.534,42 310,72 10  

Бољевац 35 0,0752 1.246,68 18,75 10  

Бољевац 36 3,5893 1.246,63 894,90 10  

Брајковац 37 1,0395 16.290,88 3.386,87 10  

Буковица 38 0,6715 15.723,84 2.111,71 10  

Буци 39 0,1113 8.447,71 188,04 10  

Буци 40 0,0535 12.671,03 135,58 10  

Буци 41 0,5823 4.344,39 505,94 10  

Велика 

Крушевица 42 0,9565 16.290,88 3.116,44 10  

Велика 

Крушевица 43 0,6247 13.911,70 1.738,12 10  

Велика 

Крушевица 44 0,8053 12.670,94 2.040,78 10  

Велики 

Шиљеговац 45 1,7161 15.800,72 5.423,12 10  

Велики 

Шиљеговац 46 0,5985 11.553,00 1.382,89 10  

Велики 

Шиљеговац 47 0,6325 10.201,93 1.290,54 10  

Велики 

Шиљеговац 48 0,5779 12.670,95 1.464,50 10  

Велики 

Шиљеговац 49 0,7344 7.908,51 1.161,60 10  

Велики 

Шиљеговац 50 0,2046 10.257,67 419,74 10  

Велики 

Шиљеговац 51 1,5844 12.801,63 4.056,58 10  

Велико Головоде 52 0,9532 2.051,06 391,01 10  

Вратаре 53 4,0047 12.017,83 9.625,55 10  

Вратаре 54 5,1961 11.589,02 12.043,54 10  

Вратаре 55 1,6612 7.621,57 2.532,19 10  

Вратаре 56 1,2332 17.348,43 4.278,81 10  

Вучак 57 0,3301 11.182,70 738,28 10  

Гавез 58 0,4374 12.746,57 1.115,07 10  

Гаглово 59 0,0438 2.896,58 25,37 10  

Гари 60 0,2805 4.344,39 243,72 10  

Гари 61 0,2971 6.904,95 410,29 10  

Гари 62 0,8088 10.146,98 1.641,37 10  

Глобаре 63 1,1378 9.516,78 2.165,63 10  

Глободер 64 1,9219 14.500,30 5.573,62 10  

Глободер 65 0,2617 18.301,95 957,92 10  
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1 2 3 4 5 6 7 

Глободер 66 0,2270 18.010,48 817,67 10  

Глободер 67 0,1055 18.301,99 386,17 10  

Глободер 69 2,5765 18.301,95 9.430,99 10  

Горњи Степош 70 0,3913 14.480,91 1.133,27 10  

Горњи Степош 71 0,1325 14.480,91 383,74 10  

Горњи Степош 72 4,5115 14.480,91 13.066,12 10  

Гревци 73 0,6534 16.290,88 2.128,89 10  

Гревци 74 0,6316 10.257,65 1.295,74 10  

Гркљане 75 0,4299 8.447,69 726,33 10  

Гркљане 76 0,2659 10.539,45 560,48 10  

Гркљане 77 0,2884 8.447,68 487,26 10  

Гркљане 78 0,6811 2.534,41 345,23 10  

Гркљане 79 2,0118 8.937,36 3.596,03 10  

Гркљане 80 1,0397 7.396,02 1.537,92 10  

Гркљане 81 1,1000 12.260,14 2.697,23 10  

Гркљане 82 0,2903 12.373,03 718,37 10  

Гркљане 83 0,0735 16.290,88 239,47 10  

Гркљане 84 0,2340 8.447,69 395,35 10  

Гркљане 85 0,3499 8.081,25 565,52 10  

Дворане 86 1,1600 12.670,94 2.939,65 10  

Дворане 87 0,1760 14.480,91 509,72 10  

Дедина 88 10,8931 5.432,99 11.836,41 10  

Дедина 89 2,4293 2.713,00 1.318,14 10  

Дедина 90 6,2277 12.670,94 15.782,16 10  

Дедина 91 1,8054 10.504,47 3.792,95 10  

Дедина 92 0,5147 18.301,94 1.884,00 10  

Дедина 93 1,6621 11.366,78 3.778,54 10  

Дедина 94 0,6808 14.874,91 2.025,36 10  

Дедина 95 0,3731 17.032,56 1.270,97 10  

Дедина 96 0,8243 12.670,95 2.088,93 10  

Дољане 97 0,5925 10.257,65 1.215,53 10  

Дољане 98 1,5785 3.801,04 1.199,98 10  

Дољане 99 0,3715 3.801,05 282,41 10  

Доњи Степош 100 0,3333 2.896,64 193,09 10  

Ђунис 101 3,2315 5.389,32 3.483,11 10  

Ђунис 102 0,6865 16.290,88 2.236,73 10  

Ђунис 103 0,4573 17.949,25 1.641,63 10  

Ђунис 104 0,2585 2.896,63 149,75 10  

Ђунис 105 0,3991 15.359,81 1.226,02 10  

Ђунис 106 0,1382 11.529,96 318,68 10  

Ђунис 107 1,4432 13.301,83 3.839,44 10  

Ђунис 108 0,2919 2.051,04 119,74 10  

Ђунис 109 0,8641 18.133,92 3.133,90 10  

Ђунис 110 0,3369 13.932,56 938,77 10  

Ђунис 111 0,3827 17.383,90 1.330,56 10  

Ђунис 112 0,0482 18.301,87 176,43 10  

Здравиње 113 0,3484 11.984,41 835,07 10  

Здравиње 114 0,0744 4.344,35 64,64 10  

Зебица 115 0,7256 3.596,38 521,90 10  

Зебица 116 0,2075 8.487,52 352,23 10  

Зубовац 117 5,3451 10.946,72 11.702,26 10  

Зубовац 118 0,5979 13.189,20 1.577,16 10  
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1 2 3 4 5 6 7 

Јабланица 119 0,4318 12.793,05 1.104,80 10  

Јабланица 120 0,3021 14.480,90 874,93 10  

Јабланица 121 0,3673 16.290,88 1.196,72 10  

Јабланица 122 6,6267 12.862,08 17.046,62 10  

Јасика 123 0,2400 18.301,96 878,49 10  

Јасика 124 0,3618 18.301,96 1.324,33 10  

Јасика 125 0,3830 18.301,96 1.401,93 10  

Јасика 126 0,6880 18.301,95 2.518,34 10  

Јасика 127 0,2554 18.137,39 926,45 10  

Јасика 128 0,1478 14.428,28 426,50 10  

Јасика 129 1,0834 18.301,95 3.965,66 10  

Јасика 130 0,1656 18.301,93 606,16 10  

Јасика 131 0,1782 18.127,05 646,04 10  

Јасика 132 0,1537 18.301,95 562,60 10  

Јасика 133 0,4868 16.290,88 1.586,08 10  

Јасика 134 0,0478 18.301,88 174,96 10  

Јасика 135 0,1241 15.835,70 393,04 10  

Јошје 136 2,1033 2.175,96 915,33 10  

Јошје 137 0,6769 3.512,28 475,49 10  

Каоник 138 2,1228 10.836,21 4.600,62 10  

Каоник 139 0,9453 14.480,91 2.737,76 10  

Каоник 140 0,9035 14.480,91 2.616,70 10  

Каоник 141 2,0149 15.077,65 6.075,99 10  

Каоник 142 2,8107 16.290,88 9.157,75 10  

Каоник 143 0,0705 18.301,99 258,05 10  

Каоник 144 0,7333 4.643,17 680,96 10  

Каоник 145 0,2842 14.480,89 823,09 10  

Капиџија 146 0,1841 3.159,10 116,31 10  

Капиџија 147 0,1099 4.887,72 107,43 10  

Кобиље 148 0,1571 2.051,05 64,44 10  

Коњух 149 0,1768 14.480,88 512,04 10  

Коњух 150 0,3635 12.670,95 921,17 10  

Коњух 151 0,1493 14.480,91 432,40 10  

Коњух 152 0,3501 14.480,92 1.013,95 10  

Коњух 153 0,9460 11.153,07 2.110,16 10  

Коњух 154 0,9970 18.301,95 3.649,40 10  

Коњух 155 0,4495 12.337,84 1.109,17 10  

Коњух 156 1,0216 18.301,95 3.739,45 10  

Коњух 157 0,4327 18.301,94 1.583,85 10  

Коњух 158 0,1095 16.287,58 356,69 10  

Крушевац 159 0,2220 18.301,94 812,60 10  

Крушевац 160 0,0068 20.113,24 27,35 10  

Крушевац 161 0,4506 17.221,77 1.552,02 10  

Крушевац 162 0,2031 17.983,46 730,48 10  

Крушевац 163 0,3781 14.480,90 1.095,04 10  

Крушевац 164 0,0689 17.309,58 238,52 10  

Крушевац 165 0,1324 18.301,96 484,63 10  

Крушевац 166 0,4140 18.301,96 1.515,40 10  

Крушевац 167 0,2492 18.301,97 912,17 10  

Крушевац 168 0,5127 20.113,09 2.062,39 10  

Крушевац 169 0,0082 20.113,41 32,98 10  

Крушевац 170 0,1678 20.113,11 674,99 10  
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Крушевац 171 0,2479 20.113,11 997,20 10  

Крушевац 172 0,4886 15.403,54 1.505,23 10  

Крушевац 173 1,2044 6.034,39 1.453,56 10  

Крушевац 174 8,7822 17.226,16 30.256,71 10  

Крушевац 175 0,5247 3.659,92 384,07 10  

Крушевац 176 3,0865 18.301,95 11.297,79 10  

Крушевац 177 1,0272 16.290,88 3.346,79 10  

Крушевац 178 0,0449 20.113,14 180,61 10  

Крушевац 179 0,7076 16.290,88 2.305,48 10  

Крушинце 180 0,8048 8.246,24 1.327,31 10  

Крушинце 181 1,2160 9.851,60 2.395,90 10  

Крушинце 182 0,2788 14.480,92 807,45 10  

Крушинце 183 0,2437 3.401,03 165,76 10  

Крушинце 184 0,4397 14.480,92 1.273,45 10  

Кукљин 185 0,0282 19.028,72 107,32 10  

Кукљин 186 0,1489 18.301,95 545,03 10  

Кукљин 187 0,2249 16.290,88 732,76 10  

Кукљин 188 0,2880 19.403,09 1.117,61 10  

Кукљин 189 0,1593 16.290,90 519,02 10  

Кукљин 190 0,1256 16.290,84 409,22 10  

Купци 192 1,4396 17.466,84 5.029,05 10  

Купци 193 0,4631 4.344,40 402,37 10  

Купци 194 0,0638 14.480,88 184,77 10  

Купци 195 0,5321 2.753,47 293,02 10  

Купци 196 0,0888 16.290,88 289,32 10  

Купци 197 0,2340 14.480,90 677,70 10  

Купци 198 0,1069 16.290,93 348,30 10  

Лазарица 199 0,3301 18.301,94 1.208,29 10  

Лазарица 200 0,0691 18.301,88 252,93 10  

Лазарица 201 0,1888 16.342,53 617,09 10  

Лазарица 202 0,0645 16.961,24 218,80 10  

Лазарица 203 0,1107 18.022,22 399,01 10  

Лазарица 204 0,2058 20.113,07 827,85 10  

Лазарица 205 0,2036 13.869,70 564,77 10  

Лазарица 206 0,2191 18.301,96 801,99 10  

Лазарица 207 0,3183 18.301,95 1.165,10 10  

Лазарица 208 0,0318 16.290,88 103,61 10  

Лазарица 209 0,4117 20.113,09 1.656,11 10  

Лазарица 210 0,0138 18.302,17 50,51 10  

Лазарица 211 1,1342 18.155,32 4.118,35 10  

Лазарица 212 0,1445 14.480,90 418,49 10  

Лазарица 213 0,4051 20.113,08 1.629,56 10  

Лазарица 214 1,0277 18.090,40 3.718,30 10  

Лазарица 216 0,1329 14.480,89 384,90 10  

Лазарица 217 0,0471 14.480,89 136,41 10  

Лазарица 218 0,0271 18.301,85 99,19 10  

Лазарица 219 0,2021 2.896,64 117,08 10  

Лазарица 220 0,0289 18.302,08 105,78 10  

Лазарица 221 0,0231 18.302,16 84,55 10  

Лазарица 222 3,4262 17.183,14 11.774,57 10  

Липовац 223 0,1303 2.051,04 53,45 10  

Липовац 224 0,2592 14.480,90 750,69 10  
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Ловци 225 3,8076 9.955,65 7.581,42 10  

Ломница 226 3,3588 4.231,15 2.842,31 10  

Ломница 227 0,6694 4.458,26 596,87 10  

Ломница 228 0,5577 11.051,95 1.232,73 10  

Ломница 229 0,2369 18.301,94 867,14 10  

Лукавац 230 0,5296 6.034,38 639,16 10  

Љубава 231 0,3647 14.480,92 1.056,23 10  

Мајдево 232 0,4063 9.780,97 794,80 10  

Мајдево 233 0,8476 16.290,88 2.761,63 10  

Мајдево 234 1,3513 16.191,36 4.375,87 10  

Мајдево 235 0,0048 14.481,25 13,90 10  

Мајдево 236 0,4176 13.072,68 1.091,83 10  

Мајдево 237 0,8566 12.855,05 2.202,32 10  

Мајдево 238 0,2688 14.480,92 778,49 10  

Мајдево 239 1,0732 15.210,46 3.264,77 10  

Мајдево 240 3,1879 12.473,30 7.952,72 10  

Макрешане 241 0,0621 14.480,84 179,85 10  

Макрешане 242 0,0543 12.670,90 137,60 10  

Макрешане 243 0,0503 16.734,59 168,35 10  

Макрешане 244 0,3599 15.235,04 1.096,61 10  

Макрешане 245 0,1177 18.667,97 439,44 10  

Макрешане 246 0,5158 14.551,09 1.501,09 10  

Макрешане 247 0,1163 16.290,89 378,92 10  

Макрешане 248 0,0763 18.301,97 279,28 10  

Макрешане 249 0,0691 16.785,67 231,97 10  

Макрешане 250 0,2362 4.869,48 230,03 10  

Макрешане 251 0,0428 16.694,86 142,90 10  

Макрешане 252 0,0391 13.033,25 101,92 10  

Макрешане 253 0,0126 12.480,95 31,45 10  

Макрешане 254 0,1134 2.051,06 46,51 10  

Макрешане 255 0,4214 14.480,92 1.220,45 10  

Мала Река 256 0,7022 6.234,33 875,55 10  
Мали 
Шиљеговац 257 0,5241 10.257,64 1.075,20 10  
Мали 
Шиљеговац 258 0,9587 10.439,36 2.001,64 10  
Мали 
Шиљеговац 259 2,1943 11.115,56 4.878,17 10  
Мали 
Шиљеговац 260 0,2277 12.670,93 577,03 10  
Мали 
Шиљеговац 261 0,1178 3.801,02 89,55 10  
Мали 
Шиљеговац 262 0,4985 11.443,71 1.140,93 10  

Мало Головоде 263 0,3449 13.547,32 934,49 10  

Мало Головоде 264 0,0319 14.480,88 92,38 10  

Мало Головоде 265 0,2901 17.179,73 996,76 10  

Мало Головоде 266 0,0910 14.480,88 263,55 10  

Мачковац 267 0,6336 5.491,05 695,82 10  

Мачковац 268 0,4671 4.887,73 456,61 10  

Мачковац 269 0,4048 18.301,95 1.481,72 10  

Мачковац 270 1,2404 11.555,14 2.866,60 10  

Мачковац 271 0,5759 12.670,93 1.459,43 10  
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Мачковац 272 0,7142 14.480,92 2.068,45 10  

Мачковац 273 0,3912 16.290,87 1.274,59 10  

Мешево 275 0,0993 14.480,87 287,59 10  

Мешево 276 0,0605 15.573,55 188,44 10  

Мешево 277 0,0963 14.480,89 278,90 10  

Мешево 278 0,0334 18.302,10 122,25 10  

Мешево 279 0,1460 14.480,89 422,84 10  

Модрица 280 0,0341 16.290,91 111,10 10  

Мудраковац 281 0,2978 16.290,87 970,28 10  

Мудраковац 282 0,3896 14.480,90 1.128,35 10  

Мудраковац 283 0,8683 12.668,06 2.199,93 10  

Мудраковац 284 0,5695 14.480,91 1.649,37 10  

Мудраковац 285 0,8536 16.178,07 2.761,92 10  

Мудраковац 286 0,6022 14.121,44 1.700,78 10  

Мудраковац 287 0,8293 14.480,91 2.401,80 10  

Мудраковац 288 0,7218 13.510,75 1.950,41 10  

Мудраковац 289 0,1133 16.290,91 369,15 10  

Мудраковац 290 1,0846 18.301,95 3.970,05 10  

Мудраковац 291 0,2092 16.290,87 681,61 10  

Мудраковац 292 0,1139 16.290,87 371,10 10  

Мудраковац 293 0,1039 16.290,86 338,52 10  

Мудраковац 294 0,0769 16.500,13 253,77 10  

Мудраковац 295 0,0244 16.290,98 79,50 10  

Мудраковац 296 0,1008 4.828,47 97,34 10  

Мудраковац 297 0,3277 4.874,46 319,47 10  

Наупаре 298 1,7011 16.290,88 5.542,48 10  

Наупаре 299 1,1638 13.707,81 3.190,63 10  

Наупаре 300 0,2672 3.257,71 174,09 10  

Наупаре 301 0,9275 11.758,96 2.181,28 10  

Наупаре 302 0,1190 12.670,92 301,56 10  

Наупаре 303 0,2763 11.921,53 658,78 10  

Падеж 304 0,8820 14.480,91 2.554,43 10  

Падеж 305 0,2281 18.301,93 834,93 10  

Пакашница 306 1,4125 8.895,44 2.512,96 10  

Пакашница 307 0,7347 2.896,65 425,63 10  

Пакашница 308 0,1631 3.257,69 106,26 10  

Пакашница 309 0,9961 14.480,91 2.884,88 10  

Паруновац 310 0,1488 12.670,97 377,08 10  

Паруновац 311 0,0540 14.480,93 156,39 10  

Паруновац 312 0,0747 10.257,70 153,25 10  

Паруновац 313 0,0929 12.670,94 235,42 10  

Паруновац 314 4,4136 3.650,97 3.222,78 10  

Паруновац 315 0,1326 14.480,92 384,03 10  

Паруновац 316 1,4305 3.348,98 958,14 10  

Паруновац 317 0,2316 2.896,63 134,17 10  

Паруновац 318 0,1368 18.301,97 500,74 10  

Паруновац 319 0,1712 14.480,90 495,82 10  

Паруновац 320 0,1437 12.670,91 364,16 10  

Паруновац 321 0,1262 18.301,98 461,94 10  

Паруновац 322 2,6872 2.896,65 1.556,77 10  
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Пасјак 323 0,4806 14.480,92 1.391,90 10  

Пепељевац 324 0,3096 18.301,94 1.133,25 10  

Пепељевац 325 0,1797 16.290,87 585,49 10  

Пепељевац 326 0,4173 17.312,56 1.444,90 10  

Пепељевац 327 0,4506 20.113,09 1.812,59 10  

Пепељевац 328 0,5702 18.683,95 2.130,71 10  

Пепељевац 329 0,7605 20.113,08 3.059,20 10  

Пепељевац 330 0,3095 17.392,25 1.076,58 10  

Пепељевац 331 0,5869 18.301,94 2.148,28 10  

Пепељевац 332 0,2348 20.113,07 944,51 10  

Пепељевац 333 0,2912 18.301,96 1.065,90 10  

Пепељевац 334 0,1220 14.480,90 353,33 10  

Пепељевац 335 0,1789 12.186,31 436,02 10  

Пепељевац 336 0,3837 14.480,92 1.111,26 10  

Пепељевац 337 0,1600 13.531,81 433,01 10  

Рибаре 338 1,0567 14.480,91 3.060,39 10  

Рибаре 339 0,6942 3.801,04 527,73 10  

Рибаре 340 0,4627 12.670,93 1.172,56 10  

Рибаре 341 0,7079 8.447,68 1.196,02 10  

Рлица 342 0,7979 2.534,42 404,44 10  

Росица 343 2,8446 10.257,65 5.835,78 10  

Росица 344 0,3379 10.257,65 693,21 10  

Росица 345 1,1950 12.121,03 2.896,92 10  

Себечевац 346 0,5014 14.132,93 1.417,25 10  

Себечевац 347 0,1212 12.670,96 307,14 10  

Сеземче 348 0,1110 10.257,66 227,72 10  

Сеземче 349 0,3203 1.246,64 79,86 10  

Сеземче 350 0,2593 3.077,75 159,61 10  

Сеземче 351 0,4054 14.266,60 1.156,73 10  

Срндаље 352 0,1372 1.246,65 34,20 10  

Срндаље 353 0,6326 1.246,63 157,72 10  

Срндаље 354 0,1093 6.234,31 136,28 10  

Срње 355 0,0335 12.671,04 84,89 10  

Срње 356 0,5750 14.480,90 1.665,30 10  

Срње 357 0,3447 12.670,93 873,53 10  

Станци 358 0,4188 12.670,94 1.061,31 10  

Сушица 359 0,0164 1.690,24 5,54 10  

Сушица 360 0,7265 12.670,94 1.841,08 10  

Сушица 361 3,7689 10.257,65 7.732,01 10  

Текија 362 0,4103 13.061,98 1.071,86 10  

Текија 363 0,0265 14.480,75 76,74 10  

Текија 364 0,5987 14.480,91 1.733,94 10  

Текија 365 0,3966 14.480,91 1.148,62 10  

Треботин 366 0,2783 4.906,32 273,08 10  

Треботин 367 0,0505 16.290,89 164,53 10  

Трмчаре 368 0,1390 1.983,81 55,15 10  

Трмчаре 369 0,4085 3.247,98 265,36 10  

Ћелије 370 1,1553 9.828,83 2.271,05 10  

Ћелије 371 0,4018 11.391,76 915,44 10  

Ћелије 372 0,1884 14.007,27 527,79 10  
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Ћелије 373 2,0346 11.550,00 4.699,92 10  

Ћелије 374 1,1196 12.575,37 2.815,87 10  

Ћелије 375 1,3414 13.140,19 3.525,25 10  

Ћелије 376 0,8965 10.605,44 1.901,55 10  

Ћелије 377 1,1674 12.518,33 2.922,78 10  

Ћелије 378 1,2906 13.774,46 3.555,46 10  

Ћелије 379 0,5111 12.535,53 1.281,38 10  

Ћелије 380 2,0183 14.419,90 5.820,73 10  

Ћелије 381 0,7909 14.767,05 2.335,85 10  

Ћелије 382 0,3118 10.585,82 660,13 10  

Ћелије 383 0,1498 12.670,96 379,62 10  

Церова 384 1,8818 14.480,91 5.450,03 10  

Церова 385 2,2034 14.480,91 6.381,44 10  

Церова 386 1,0756 14.480,91 3.115,13 10  

Церова 387 1,3494 4.344,39 1.172,46 10  

Церова 388 0,1624 2.896,67 94,08 10  

Читлук 389 0,7012 12.410,05 1.740,38 10  

Читлук 390 0,2487 16.954,44 843,31 10  

Читлук 391 0,0092 18.302,17 33,67 10  

Читлук 392 1,1423 18.074,15 4.129,22 10  

Читлук 393 0,0836 15.881,70 265,54 10  

Читлук 394 0,1552 14.480,93 449,48 10  

Шанац 396 2,0202 14.480,91 5.850,86 10  

Шанац 397 1,4439 14.480,91 4.181,79 10  

Шанац 398 1,4388 14.425,43 4.151,06 10  

Шанац 399 0,1182 14.488,58 342,51 10  

Шанац 400 0,2647 14.480,92 766,62 10  

Шанац 401 0,4448 14.480,91 1.288,22 10  

Шанац 402 3,0838 1.759,58 1.085,24 10  

Шанац 403 0,1126 14.480,91 326,11 10  

Шанац 404 0,1766 14.549,21 513,87 10  

Шанац 405 0,1249 17.249,56 430,89 10  

Шанац 406 0,3891 12.670,93 986,05 10  

Шанац 407 1,0998 3.324,06 731,16 10  

Шашиловац 408 0,3671 10.257,64 753,11 10  

Шашиловац 409 0,6352 12.670,94 1.609,71 10  

Шашиловац 410 1,4029 13.192,17 3.701,45 10  

Шогољ 411 5,5657 15.643,80 17.413,73 10  

Шогољ 412 0,4846 14.480,91 1.403,49 10  

Шогољ 413 0,1798 16.290,88 585,82 10  

Штитаре 414 0,2080 14.480,91 602,40 10  

Штитаре 415 0,0922 12.670,93 233,65 10  

Штитаре 416 0,0958 14.480,90 277,45 10  

Штитаре 417 0,7874 14.480,91 2.280,45 10  

Укупно 341,2205     

 
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак 

парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, 
може се извршити у згради града КРУШЕВЦА, у канцеларији бр 26 сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова. 

Контакт особа Милош Павић, тел. 0648355112. 
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3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 
 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: 
 

КО Дана 
Од 

(часова) 
 

1 2 3 

Бела Вода 04.10.2019 09.00 

Беласица 06.10.2019 08.00 

Бивоље 03.10.2019 08.00 

Бољевац 06.10.2019 10.00 

Бован 06.10.2019 09.00 

Брајковац 04.10.2019 12.00 

Буци 06.10.2019 11.00 

Буковица 06.10.2019 11.30 

Ћелије 30.09.2019 08.00 

Церова 27.09.2019 08.00 

Читлук 27.09.2019 10.00 

Дедина 03.10.2019 09.00 

Дољане 27.09.2019 14.00 

Доњи Степош 30.09.2019 14.00 

Ђунис 01.10.2019 10.30 

Дворане 02.10.2019 08.00 

Гаглово 03.10.2019 10.00 

Гари 27.09.2019 09.00 

Гавез 03.10.2019 08.00 

Глобаре 04.10.2019 13.00 

Глободер 27.09.2019 10.00 

Горњи Степош 30.09.2019 15.00 

Гревци 28.09.2019 09.00 

Гркљане 28.09.2019 11.00 

Јабланица 30.09.2019 16.00 

Јасика 04.10.2019 08.00 

Јошје 30.09.2019 09.00 

Каоник 01.10.2019 14.00 

Капиџија 03.10.2019 10.00 

Кобиље 28.09.2019 12.00 

Коњух 04.10.2019 10.00 

Крушевац 04.10.2019 14.00 

Крушинце 28.09.2019 13.00 

Кукљин 04.10.2019 08.30 

Купци 30.09.2019 09.00 

Лазарица 04.10.2019 15.00 

Липовац 28.09.2019 14.00 

Љубава 28.09.2019 14.00 

Ломница 06.10.2019 13.00 

Ловци 06.10.2019 14.00 

Лукавац 27.09.2019 13.00 

Мачковац 27.09.2019 11.00 

Мајдево 30.09.2019 10.00 

Макрешане 03.10.2019 12.00 

Мала Река 01.10.2019 16.00 

1 2 3 

Мали Шиљеговац 01.10.2019 15.00 

Мало Головоде 28.09.2019 15.00 

Мешево 27.09.2019 13.00 

Модрица 06.10.2019 14.00 

Мудраковац 03.10.2019 13.00 

Наупаре 30.09.2019 11.00 

Падеж 04.10.2019 11.00 

Пакашница 03.10.2019 15.00 

Паруновац 03.10.2019 16.00 

Пасјак 03.10.2019 14.00 

Пепељевац 27.09.2019 11.00 

Рибаре 01.10.2019 14.00 

Рлица 01.10.2019 13.00 

Росица 01.10.2019 12.00 

Шанац 02.10.2019 12.00 

Шашиловац 02.10.2019 12.00 

Себечевац 30.09.2019 11.00 

Сеземче 02.10.2019 16.00 

Шогољ 30.09.2019 12.00 

Срндаље 01.10.2019 11.00 

Срње 02.10.2019 15.00 

Станци 02.10.2019 14.00 

Штитаре 30.09.2019 13.00 

Сушица 02.10.2019 13.00 

Текија 03.10.2019 13.00 

Треботин 27.09.2019 16.00 

Трмчаре 27.09.2019 13.00 

Велика Крушевица 02.10.2019 11.00 

Велики Шиљеговац 01.10.2019 10.00 

Велико Головоде 02.10.2019 10.00 

Вратаре 02.10.2019 09.00 

Вучак 27.09.2019 12.00 

Здравиње 01.10.2019 09.00 

Зебица 01.10.2019 10.00 

Зубовац 01.10.2019 08.00 
 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 
надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини дође до промена 
површине из огласа по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп и на коришћење ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта. 

 
6. Све трошкове који настану по основу закупа и 

коришћења пољопривривредног земљишта у државној 
својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, 
односно на коришћење. 

 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на 

коришћење искључиво за пољопривредну производњу, 
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не може се користити у друге сврхе. 
 
8. Пољопривредно земљиште у државној својини 

груписано у јавна надметања означена * и 
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато 

најмање последње три агроекономске године и није било 
предмет коришћења. 

 
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у 

подзакуп. 
II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 
 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини има: 
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године. 

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у 
табели тачке 1. овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу-за пољопривредну производњу; 

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о 
коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове 
које даје Министарство и то у складу са чланом 67. 
Закона о пољопривредном земљишту - за производњу 
енергије из обновљивих извора од биомасе и 
сточарства. 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини понуђач доказује фотокопијама 
следећих докумената: 

- лична карта или очитана лична карта за личне 
карте са чипом за физичка лица, 

- извод из привредног регистра (не старији од шест 
месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава за три године; 

 
4. Испуњеност услова за пријављивање за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних 
надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа 
понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

- фотокопијом личне карте или очитаном личном 
картом за личне карте са чипом за физичка лица, 
односно, фотокопијом извода из привредног регистра 
(не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) 
за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава. 

 
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних 

надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа 
доказује фотокопијама следећих докумената: 

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава; 

- за правна лица - извод из привредног регистра 
(не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) 
са податком да је лице регистровано за производњу 
енергије из обновљивих извора од биомасе и 
сточарства и енергетска дозвола односно сагласност 
надлежног органа, коју доставља најкасније у року од 
две године од дана закључења Уговора о коришћењу 
са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде; 

- за физичка лица Уговор са произвођачем 
енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску 
дозволу односно сагласност надлежног органа; 

 
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 
и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење 
поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач 
је дужан да након закључења записника са јавног 
надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 
и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања, која разматра документацију и 
утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

 
7. Понуђач или његов овлашћени представник 

дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном 
се сматра да је одустао од јавног надметања. 

 
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да 

достави оверено пуномоћје од стране надлежног 
органа Комисији за спровођење поступка јавног 
надметања пре почетка јавног надметања. 
Овлашћени представник може заступати само једног 
понуђача на јавном надметању. 

 
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за 

јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 
тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. 
овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на 
рачун градске управе КРУШЕВАЦ број: 840-973804-65 
модел 97 позив на број 39-052 

 
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити након јавног 
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 
урачунат у годишњу закупнину. У случају да 
најповољнији понуђач одустане од своје понуде 
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу 
који је одлуком Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања удаљен са јавног надметања због 
нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

 
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки 

износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који 
настављају надметање, допуне депозит до 50% 
излицитиране цене. Надметање се наставља после 
уплате депозита. 

 
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде 

благовремено достављена најмање једна пријава. 
13. Право закупа и коришћења пољопривредног 
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земљишта у државној својини немају правна и физичка 
лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава 
која: 

1) су у пасивном статусу; 
2) нису испунила све обавезе из претходних или 

текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у 
државној својини; 

3) су извршила ометање поседа пољопривредног 
земљишта у државној својини; 

4) су нарушавала несметано одвијање било ког 
дела поступка јавног надметања приликом давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно 
земљиште у државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у 
државној својини у подзакуп. 

 
III 

– Документација за пријављивање на јавно 
надметање – 

 
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости 

и потписан); 
2. доказ о уплати депозита; 
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог 
огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољопривредну производњу 
документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства докумен                                                                                     
тацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно 
штампане налепнице са адресом општине, се могу 
преузети сваког радног дана на писарници града 
КРУШЕВАЦ. Потребно је да се понуђач благовремено 
упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на 
којој мора да пише: На предњој страни: 

 

 Адреса: град КРУШЕВАЦ, улица и број: 

Газиместанска 1, 

Комисији за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

Уписати назнаку ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ 

 Број јавног надметања ______ (навести и КО) 

На задњој страни: 

- име и презиме/назив и адреса понуђача 
 
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена 
документација. 
 

IV 
- Ро за подношење пријаве - 

 
Рок за подношењ документације за пријављивање је 

до 16.00 сати, дана 08.10.2019. године. Благовременим 

ће се смарати све пријаве достављене у писарницу 

Градске управе града КРУШЕВЦА као и пријаве 

предате препорученом поштом до наведеног рока.  
 
Неблаговаремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати.  
 

V 
– Јавно надметање - 

 
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење 

земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у 
граду КРУШЕВАЦ, улица и број: Газиместанска 1 и то: 
 

КО Дана 

 

Почетак у 

(часова) 

 
 

1 2 3 

Бела Вода 11.10.2019 12.00 

Беласица 11.10.2019 12.00 

Бивоље 11.10.2019 12.00 

Бољевац 11.10.2019 12.00 

Бован 11.10.2019 12.00 

Брајковац 11.10.2019 12.00 

Буци 11.10.2019 12.00 

Буковица 11.10.2019 12.00 

Ћелије 11.10.2019 12.00 

Церова 11.10.2019 12.00 

Читлук 11.10.2019 12.00 

Дедина 11.10.2019 12.00 

Дољане 11.10.2019 12.00 

Доњи Степош 11.10.2019 12.00 

Ђунис 11.10.2019 12.00 

Дворане 11.10.2019 12.00 

Гаглово 11.10.2019 12.00 

Гари 11.10.2019 12.00 

Гавез 11.10.2019 12.00 

Глобаре 11.10.2019 12.00 

Глободер 11.10.2019 12.00 

Горњи Степош 11.10.2019 12.00 

Гревци 11.10.2019 12.00 

Гркљане 11.10.2019 12.00 

Јабланица 11.10.2019 12.00 

Јасика 11.10.2019 12.00 

Јошје 11.10.2019 12.00 

Каоник 11.10.2019 12.00 

Капиџија 11.10.2019 12.00 

Кобиље 11.10.2019 12.00 

Коњух 11.10.2019 12.00 

Крушевац 11.10.2019 12.00 

Крушинце 11.10.2019 12.00 

Кукљин 11.10.2019 12.00 
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1 2 3 

Купци 11.10.2019 12.00 

Лазарица 11.10.2019 12.00 

Липовац 11.10.2019 12.00 

Љубава 11.10.2019 12.00 

Ломница 11.10.2019 12.00 

Ловци 11.10.2019 12.00 

Лукавац 11.10.2019 12.00 

Мачковац 11.10.2019 12.00 

Мајдево 11.10.2019 12.00 

Макрешане 11.10.2019 12.00 

Мала Река 11.10.2019 12.00 

Мали Шиљеговац 11.10.2019 12.00 

Мало Головоде 11.10.2019 12.00 

Мешево 11.10.2019 12.00 

Модрица 11.10.2019 12.00 

Мудраковац 11.10.2019 12.00 

Наупаре 11.10.2019 12.00 

Падеж 11.10.2019 12.00 

Пакашница 11.10.2019 12.00 

Паруновац 11.10.2019 12.00 

Пасјак 11.10.2019 12.00 

Пепељевац 11.10.2019 12.00 

Рибаре 11.10.2019 12.00 

Рлица 11.10.2019 12.00 

Росица 11.10.2019 12.00 

Шанац 11.10.2019 12.00 

Шашиловац 11.10.2019 12.00 

Себечевац 11.10.2019 12.00 

Сеземче 11.10.2019 12.00 

Шогољ 11.10.2019 12.00 

Срндаље 11.10.2019 12.00 

Срње 11.10.2019 12.00 

Станци 11.10.2019 12.00 

Штитаре 11.10.2019 12.00 

Сушица 11.10.2019 12.00 

Текија 11.10.2019 12.00 

Треботин 11.10.2019 12.00 

Трмчаре 11.10.2019 12.00 

Велика Крушевица 11.10.2019 12.00 

Велики Шиљеговац 11.10.2019 12.00 

Велико Головоде 11.10.2019 12.00 

Вратаре 11.10.2019 12.00 

Вучак 11.10.2019 12.00 

Здравиње 11.10.2019 12.00 

Зебица 11.10.2019 12.00 

Зубовац 11.10.2019 12.00 

 

 
 

VI 
- Плаћање закупнине - 

 
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања. 
Закупнина се плаћа унапред у динарској против-

вредности по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан уплате. 

 
VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 
 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 

дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати 
закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће 
доставити Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде преко Градске управе града КРУШЕВЦА. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, 
закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку 
наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину 
закупа потребно је доставити и: 

 
- гаранцију пословне банке у висини годишње 

закупнине пољопривредног земљишта или 
 
- уговор о јемству између Министарства као 

повериоца и правног лица као јемца или 
 
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње 

закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, 
а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа 

 
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за 

пољопривредено земљиште, у "Службеном листу града 
Крушевца", с тим што ће се рок за подношење пријаве 
рачунати од првог наредног радног дана од дана 
објављивања на веб презентацији Управе за пољо-
привредено земљиште. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  320-238/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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781 
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2019. 
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 271.236 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Вук Караџић“), економска 
класификација 463000, позиција 90 – Трансфери осталим 
нивоима власти, повећава се за 271.236 динара и то: 

- конто 423432 - Објављивање тендера и 
информативних огласа, повећава се за 5.145  

динара; 
- конто 482251-Судске таксе, повећава се за 2.490 

динара и 
- конто 483111-Новчане казне и пенали по 

решењу судова, повећава се за 263.601 динар. 
       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном  износу од 271.236 динара су 
непланирана средства за регистрацију издвојеног 
одељења у Церови које је по Одлуци о мрежи школа на 
територији града Крушевца припала ОШ „Вук Караџић“ 
и за накнаду штете малолетном тужиоцу и његовом 
пуномоћнику. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-173/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 

 
 
 
782 
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2019. 
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 78.949 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Јован Поповић“), економска 
класификација 463000, позиција 95 – Трансфери 
осталим нивоима власти, повећава се за 78.949 динара. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 2. 
овог решења у износу од 78.949 динара су недовољно 
планирана средства за исплату солидарне помоћи за 
боловање дуже од три месеца запосленој Биљани Петровић. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-174/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 

 

 

 

 

783                                  
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2019. 
године, донело је 
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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 84.595 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 421000, позиција 339 – 
Стални трошкови, повећава се за 65.141 динара и 
економска класификација 444000, позиција 344-Пратећи 
трошкови задуживања, повећава се за 19.454 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном износу од 84.595 динара су 
недовољно планирана средства за стари дуг за 
електричну енергију за период од јула 2015. године до 
јануара 2018. године са припадајућом каматом. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-176/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 
784 
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, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2019. 
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 10.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Хемијско-технолошке школе), еконо-
мска класификација 463000, позиција 112 – Трансфери 
осталим нивоима власти, повећава се за 10.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 10.000 динара су 
непланирана средства за исплату новчане казне због 
повреде на раду запослене Леле Мијаиловић, по пресуди 
Прекршајног суда у Крушевцу Пр.бр. 5596/18-2 од 
16.07.2019. године, односно отварање конта 483111-
Новчане казне и пенали по решењу судова, који није 
планиран Финансијским планом за 2019. годину. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-177/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
785 
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2019. 
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 64.917 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 7, глава 1-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
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0002 (ПА: Функционисање месних заједница), 
економска класификација 421000, позиција 339 – 
Стални трошкови, повећава се за 64.917 динара.  

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном износу од 64.917 динара су 
недовољно планирана средства за стари дуг за 
електричну енергију за период од октобра 2016. године 
до септембра 2018. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-178/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 

786 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 23.08.2019. 
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 30.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414000, позиција 147 – Социјална давања 
запосленима, повећава се за 30.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 30.000 динара су недовољно 
планирана средства за исплату солидарне помоћи 
запосленој Славици Бирдић, због смрти оца. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 
финансије. 

4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-190/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 

 

 
787 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 
95/2018) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 23.08.2019. 
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 101.708 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414000, позиција 147 – Социјална давања 
запосленима, повећава се за 101.708 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од  101.708 динара су 
недовољно планирана средства за исплату помоћи 
породици за случај смрти запосленог Бојана Поповића.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-191/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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788 
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 06.09.2019. 
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 437.725 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 6-ГРАДСКА УПРАВА, глава 6-

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ, шифра програма 1301 
(ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ), 
програмска активност 0004 (ПА: Функционисање 
Установе за физичку културу „Спортски центар“ 
Крушевац), после позиције 265, уводи се позиција 265.1 
– Текуће поправке и одржавање, економска 
класификација 425000 и то: 

-  конто 425114-Радови на крову, на износ од 
339.205 динара и 

- конто 425291-Текуће поправке и одржавање 
производне, моторне, непокретне и немоторне опреме, 
на износ од 98.520 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном износу од 437.725 динара су 
непланирана средства за поправку крова и кровне 
конструкције на затвореним базенима и поправку 4 
пумпе на отвореним базенима, до чијих је оштећена 
дошло услед временских непогода - олујног ветра и 
оболних падавина које су задесиле град Крушевац дана 
02.08.2019. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-205/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 

 
789 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 06.09.2019. 
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 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 7 – СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, 

шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Службе месних заједница), 
економска класификација 414000, позиција 327 – 
Социјална давања запосленима, повећава се за 25.000 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 25.000 динара су недовољно 
планирана средства за исплату солидарне помоћи 
запосленој Гордани Јовановић, због смрти оца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-206/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 

 

 
790 
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2019. 
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 1.993.500 
динара, извор финансирања 08 –Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.829.346.556 
динара, уплатом Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., 
Београд, на рачун Крушевачког позоришта број 840-
168668-76, дана 31.07.2019. године, за увођење система за 
аутоматску дојаву пожара у објекту Крушевачког 
позоришта, на основу Уговора о коришћењу средстава 
превентиве бр. 272 од 05.07.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 1.993.500 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.829.346.556 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
3.652.100.000  динара. 

Приходи на конту 744241 – Капитални добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 1.993.500 динара и сада износе 
1.993.500 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 1.993.500 динара и сада износе 177.246.556 динара. 

Средства у износу од 1.993.500 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

Крушевачког позоришта, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Крушевачког 
позоришта), функционалана класификација 820 и то: 

економска класификација 511000 - Зграде и грађе-
вински објекти 

- конто 511451-Пројектна документација, износ 
од 996.000 динара и 

економска класификација 512000-Машине и опрема 
- конто 512212-Уградна опрема, износ од 997.500 динара. 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-8/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 

 

791                                                                                       
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.09.2019. 
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 400.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.831.746.556 динара, уплатом 
Комесаријата за избеглице и миграције РС на уплатни 
рачун буџета, на име помоћи за превазилажење тешке 
материјалне и здравствене ситуације за 20 интерно 
расељених лица са КиМ, тренутно настањених на 
територији града Крушевца, по изводу бр. 15 од 
26.07.2019. године и бр. 18 од 09.08.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 400.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.831.746.556 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 400.000 
динара и сада износе 3.654.500.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 400.000 динара и сада износе 
86.864.361 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  177.246.556 динара. 

 
Средства у износу од 400.000 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 
400.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-10/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
792 
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.09.2019. 
године, донело је 



    21.09.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 13                                         117 
 

 

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 8.317.582 
динара, извор финансирања 06 – Донације од међународних 
организација и сада износе 3.840.064.138 динара, уплатом 
UNOPS-а (Програм подршке Европске уније развоју 
општина) на посебан рачун Градске управе-GU-KŠ UNOPS-
EU PRO PROG.DON.-GIS KŠ, број 840-4828741-79, у износу 
8.317.582 динара, по изводу бр. 1 од 02.08.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 8.317.582 
динара, извор финансирања 06 и сада износе 
3.840.064.138 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од  
3.654.500.000  динара. 

Приходи на конту 732141 – Текуће донације од 
међународних организација у корист нивоа градова, 
повећавају се за 8.317.582 динара и сада износе 
30.675.170 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 8.317.582 динара и сада износе 185.564.138 динара. 

Средства у износу од 8.317.582 динара, извор 
финансирања 06, разврставају се код: 

 Градске управе, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), пројекат 0031 (П: „UNOPS EU PRO 
програм донације-ГИС Крушевац“), функционалана 
класификација 133 и то: 

Економска класификација 423000-Услуге по уговору: 
- конто 423419-Остале услуге штампања, износ 

од 256.978 динара; 
- конто 423441-Медијске услуге радија и 

телевизије, износ од 44.794 динара; 
- конто 424000-Специјализоване услуге, износ од 

7.850.778 динара; 
- конто 424631-Геодетске услуге, износ од 

6.554.103 динара и 
- конто 424911-Остале специјализоване услуге, 

износ од 1.296.675 динара. 
Економска класификација 426000-Материјал: 
- конто 426411-Бензин, износ од 165.032 динара. 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-12/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
793 
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 и 95/18) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.09.2019. 
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 195.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.840.259.138 динара, уплатом 
Центра за промоцију науке РС на посебан рачун Центра 
за стручно усавршавање бр. 840-943668-69 (сопствени 
рачун ЦСУ), за пројекте: „Тајна воденог змаја-језеро 
Ћелије“, износ од 63.000 динара, „Хемија-свуда око нас“, 
износ од 52.000 динара и „ROBOX“, износ од 80.000 
динара, по изводу бр. 96 од 02.08.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 195.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.840.259.138 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од  
3.654.500.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 195.000 динара и сада износе 
1.076.103 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 195.000 динара и сада износе 185.759.138 динара.  

Средства у износу од 195.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

Центра за стручно усавршавање, шифра програма 
2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРА-ЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Центра за стручно усавршавање), 
функционалана класификација 960 и то на: 

Економска класификација 423000-Услуге по уговору: 
- конто 423421-Услуге информисања јавности, 

износ од 18.000 динара и 
- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 

123.000 динара. 
 
Економска класификација 425000-Текуће поправке 

и одржавање: 
- конто 425222-Рачунарска опрема, износ од 

15.000 динара. 
Економска класификација 426000-Материјал: 
- конто 426111-Канцеларијски материјал, износ 

од 27.000 динара и 
- конто 426611-Материјали за образовање, износ 

од 12.000 динара. 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-11/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 

 
 
794  
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 19.09.2019. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„ЗАПАД 2“  У ДЕЛУ К.П.БР. 398 КО ПЕПЕЉЕВАЦ 

  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне  Плана генералне регулације   „Запад 2“ 
у  делу к.п.бр.398 КО Пепељевац  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна плана се односи на: 
 део текста који се односи на границу 

грађевинског подручја, и то: у поглављу 1. Опште 
одредбе плана: 

o 1.4. Опис граница грађевинског подручја 
 и део графичких прилога, и то: 
o планирана претежна намена површина, 
o урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама  
Измене у графичком делу плана се односе на измене 

границе планираног грађевинског подручја и намене 
површина у оквиру обухвата ових измена и допуна 
плана. 

Граница измена и допуна обухвата кат.пар.бр. 398 
КО Пепељевац што чини површину од око 15 а.  

Измене и допуне плана обухватају део Катастарске 
општине Пепељевац. 

 
Члан 3. 

   

Генералним урбанистичким планом Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 3/15), подручје плана 

обухвата део опште стамбене зоне „Запад“.  

У овој зони, осим становања, планирано је увођење 

и других намена, пре свега комерцијалних и привредних 

делатности.  
 

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 ПГР  „Запад 2“ у  делу к.п.бр.398 КО 
Пепељевац, као и на основу Мишљења бр. 501-386/2019-
09 од 18.09.2019. године, Службе за заштиту животне 
средине, Одељења  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 „Запад 2“ у  делу к.п.бр.398 
КО Пепељевац   на животну средину,  а у складу са 
чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измене и допуне  Плана генералне регулације „Запад 2“ 
у  делу к.п.бр.3 98 КО Пепељевац и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-635/19         ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
           Драгица Бојковић, с.р.  
 
 
 
 
795 
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 19.09.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
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 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне  Плана генералне регулације   „Исток  2“ 
у  делу к.п.бр. 28/2 КО Паруновац  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна плана се односи на: 
 делове текста који се односе на урбанистичку 

целину 7.6, и то у поглављу 2. Правила уређења: 
 2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина, 2.1.2. 
Привредно радна зона „Исток“ 

 2.2. Општи услови уређења и изградње 
простора, 2.2.1. Услови за уређење и изградњу 
површина јавне намене, попис парцела и опис локација 
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по урбанистичким целинама и зонама за делове плана за  
директну примену, 

 и део графичких прилога, и то: 
 планирана претежна намена површина, 
 план површина јавне намене, 
 план спровођења, 
 урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама за зоне за које није предвиђена израда плана 
детаљне регулације. 

Измене у графичком делу плана се односе на измене 
намене површина и површина јавне намене, допуне 
грађевинских линија и допуне локација за израду 
урбанистичког пројекта. 

Граница измена и допуна обухвата део урбани-
стичке целине 7.6 - кат.пар.бр. 28/2 КО Паруновац, што 
чини површину од око 4,44 ха.  

Измене и допуне плана обухватају делове КО 
Паруновац. 

 
Члан 3. 

   
Генералним урбанистичким планом Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 3/15), подручје плана 
обухвата део просторне привредно радне зоне „Исток“.  

У овој зони, осим привредних делатности, 
планирано је увођење и других намена, пре свега 
комерцијалних делатности. Уз привредне делатности 
планирана су површине заштитног зеленила.       

 
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 ПГР  „Исток 2“ у  делу к.п.бр.28/2 КО 
Паруновац, као и на основу Мишљења бр. 501-385/2019-
09 од 17.09.2019.године, Службе за заштиту животне 
средине, Одељења  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 „Исток 2“ у  делу 
к.п.бр.28/2 КО Паруновац   на животну средину,  а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измене 

и допуне  Плана генералне регулације „Исток 2“ у  делу 
к.п.бр.28/2 КО Паруновац и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-634/19          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
                                           Драгица Бојковић, с.р. 
 
 

         
 
 
                   

796 
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, 
145/14,8 3/18, 31/19 и 37/19-др.закон), 

Градска управа града Крушевца, дана 19.09.2019. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
„ ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „ЦЕНТАР 2“ У 

КРУШЕВЦУ ЗА ПОДЦЕЛИНЕ Б5 И Г3“ 
  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

„Изменa и допунa Измене Плана детаљне регулације  
стамбено пословног комплекса „Центар 2“ у  Крушевцу 
за подцелине Б5 и Г3  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена и допуна Плана обухваћене су 

подцелине Б5 и Г3 у оквиру Плана - „Измене Плана 
детаљне регулације стамбено пословног комплекса 
Центар 2 у Крушевцу“.  

Простор обухваћен Изменама и допунама Плана 
налази се у ужем градском језгру  и заузима централни 
простор стамбено-пословних блова Б и Г који су 
оивичени Ул.Бријановом, Балканском, Трг копаоничких 
жртава и Ул.Југ Богдановом.  

Границу обухвата Измена и допуна  Плана са севера 
чини к.п.бр. 382/3 Ко Крушевац, са истока постојећа 
саобраћајница Трг копаоничких жртава све до излаза на 
Ул.Балканску, са југа граница подцелине Б5 до излаза на 
Ул. Бријанову и са запада постојећа приступна 
саобраћајница све до улива у Ул. Југ Богданову.  

Граница обухвата Измена и допуна плана поклапа 
се са (спољном) границом подцелина Б и Г. 

Површина обухвата плана је око 0,89ха. 
  

Члан 3. 
   

 Простор предметне Измене и допуне Плана  
обухваћен је Планом генералне регулације „Центар“ у 
Крушевцу  (Сл.лист града Крушевца 12/16).  Такође овај 
простор детаљније је разрађиван у предходном периоду 
кроз Измене Плана детаљне регулације стамбено 
пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу (Сл.лист 
града Крушевца 8/16).   

Планом генералне регулације „Центар“ опредељене 
су зоне за даљу разраду плановима детаљне регулације са 
правилима уређења и грађења, као и смерницама за 
њихову израду или измену постојећих Планова детаљне 
регулације, а у складу са правилима датим у ПГР-у 
„Центар“ 
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Простор Измене и допуне Плана, као део централне 
градске зоне, представља део урбанистиче целине 1.6. и 
део урбанистичке потцелине 1.1.2. са претежном 
наменом становање и комерцијалне делатности. Цео 
овај простор карактерише разноврсност планираних 
компатибилних и пратећих намена (као допуна 
претежне намене): породично становање средње 
густине, јавне функције, пословање, парк, спорт и 
рекрација.   

 Планирање, уређење и заштита подручја плана, 
подразумева детаљну разраду површина у складу са 
смерницама из плана вишег реда и дефинисаним 
претежним наменама. 

Поред планом дефинисане претежне намене, могу 
бити заступљене компатибилне, допунске и пратеће 
намене, уз примену одговарајућих урбанистичких 
параметара.  

 
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 
Измену и допуну Измене  ПДР стамбено – пословног 
комплекса „Центар 2“ у Крушевцу за подцелине Б5 и Г3, 
као и на основу Мишљења бр. 501-384/2019-09 од 
19.09.а  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 „Измена и допуна Измене 
Плана детаљне  регулације стамбено пословног 
комплекса „Центар 2“ у Крушевцу за подцелину Б5 и Г3 
на животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измена 

и допуна Измене Плана детаљне регулације стамбено 
пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу за 
подцелине Б5 и Г3 и објављује се у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-629/19          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
                                          Драгица Бојковић, с.р. 
 
 

 
 
 

797 
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 19.09.2019. 
године, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА „ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР  4“  
У КРУШЕВЦУ - У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ 
ПОДЦЕЛИНЕ Ц1 И ДЕЛУ САОБРАЋАЈНЕ 
ПОВРШИНЕ“ НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације  „Центар 4“ 
у Крушевцу у делу урбанистичке подцелине Ц1 и делу 
саобраћајне површине на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена и допуна плана обухваћен је део 

урбанистичке подцелине Ц1 у оквиру ПДР-а „ЦЕНТАР 
4“ у Крушевцу који обухвата север централне градске 
зоне и ограничен је улицама Балканском, Душановом, 
Таковском, Чолак Антином, до улице Балканске. Измене 
и допуне плана у делу урбанистичке подцелине Ц1 
обухватају катастарске парцеле уз Улицу Шуматовачку 
(к.п. 2305/2) као и део саобраћајне површине уз 
Балканску улицу (к.п. 2310) односно део постојеће к.п. 
2395 (војни комплекс). 

Оквирна површина обухвата измена и допуна 
износи 96 а. 

 
Члан 3. 

   
Планом генералне регулације „Центар“ у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације са правилима уређења и грађења, од којих је 
један ПДР „ЦЕНТАР 4“ у Крушевцу. Предметни план 
обухвата део централне градске зоне и мешовите 
стамбене зоне, који карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: централне функције, 
становање густине 100-200, становање густина преко 
200 ст/ха, пословање, трговина, услуге и сл.  

Измене и допуне плана, обухватају део 
урбанистичке подцелине Ц1 са планираном наменом: 
мирујући саобраћај-парцеле јавне намене и дела 
земљишта дефинисаног као саобраћајна површина на 
коме се планира изградња верског објекта.  

Због новонасталих околности и стварања услова за 
реализацију садржаја на овим локацијама, предлажу се 
измене и допуне Плана.    

 
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 
Измену ПДР „Центар 4“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке подцелине Ц1 и делу саобраћајне 
површине, као и на основу Мишљења бр. 501-381/2019-
09 од 17.09.2019.године, Службе за заштиту животне 
средине, Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
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на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Измена и 
допуна Плана детаљне  регулације „Центар 4“ у 
Крушевцу у делу урбанистичке подцелине Ц1 и делу 
саобраћајне површине на животну средину,  а у складу 
са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

„Измена и допуна Плана детаљне регулације „Центар 4“ 
у Крушевцу у делу урбанистичке подцелине Ц1 и делу 
саобраћајне површине" и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-630/19            ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
                                          Драгица Бојковић, с.р.  
 
 
                
         
798 
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 12.09.2019. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР  6“ У 
ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ Б У КРУШЕВЦУ 

НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја  
Измене и допуне Плана детаљне регулације  „Центар 6“ 
у  делу урбанистичке зоне Б у Крушевцу  на животну 
средину. 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена плана обухваћен је блок Б у оквиру 

ПДР-а „Центар 6“, који је рађен на основу ПГР-а 
„Центар“. Изменама плана обухваћен је централни део 
простора ПДР-а, између улице Луке Ивановића са 
севера и прилазне саобраћајнице са паркинг простором 
са истока и југа.       

Измена плана обухвата површину од око 1829м2.  
  

Члан 3. 
   

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
ПГР-ом ЦЕНТАР су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Измене плана, обухватају 
део урбанистичке зоне Б означене у ПДР-у „Центар 6“ у 

Крушевцу. Преовлађујућа намена у овој урбанистичкој 
целини су „јавне функције, дечија заштита, школство, 
Дом за ученике, спорт и рекреација. Задржавају се 
постојећи објекти јавних функција.“ 

 
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 
Измену ПДР „Центар 6“ у урбанистичке зоне Б у 
Крушевцу, као и на основу Мишљења бр. 501-381/2019-09 
од 29.08.2019. године, Службе за заштиту животне 
средине, Одељења  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 „Центар 6“ у делу урбанистичке зоне 
Б 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). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измене 

и допуне Плана детаљне регулације „Центар 6“ у делу 
урбанистичке зоне Б у Крушевцу и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“.        

 
IV Бр. 350-628/19        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 

                                          Драгица Бојковић, с.р.  
 
 
 
 
 
799 
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 12.09.2019. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „БИВОЉЕ 4“ У КРУШЕВЦУ   

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Бивоље 4 “ у Крушевцу  на 
животну средину. 
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Члан 2. 
 

Границом ПДР-а обухваћен је део стамбеног насеља 
„Бивоље“ односно простор ограничен: 

- на северу: улицом Катарине Ивановић, делом 
Ул.Браноко Радичевић и границом комплекса ОШ 
„Бранко Радичевић“ 

- на истоку: спољном границом катастарских 
парцела бр.3388/7, 4945, 4957, 4958, 4954, 4970/3, 4970/1 
и 4971 све КО Крушевац  

- на југу: улицом Видовданском  (државни пут IБ 
реда бр.38) 

- на западу: улицом Бивољском 
Површина обухвата плана је око 19,7ха. 
  

Члан 3. 
   

 Простор предметног Плана детаљне регулације 
обухваћен је Планом генералне регулације „Исток 1“ у 
Крушевцу.  

 Правила уређења и грађења дефинисана Планом 
вишег реда (ПГР „Исток 1) представљају  смернице за 
израду планова детаљне регулације. 

 
Предметни план, као део опште стамбене зоне, 

заузима крајњи јужни део  Урбанистичке целине 3.2., 
тј.обухвата део урбанистичке потцелине 3.2.2. односно 
део стамбеног насеља Бивоље.  

 
Планиране су следеће претежне, компатибилне и 

пратеће намене: 
 претежна намена: породично становање типа 

ПС-01 и ПС-02,  
 
 допунска (компатибилна) намена: комерци-

јалне делатности тип КД-02, КД-041  
 
 пратећа намена: јавне функције – школство, 

привредне делатности ПД-02 и ПД-03 
Планом се „стварају услови за унапређење 

становања и развој комерцијалних и услужних 
делтности, привредних делатности  (који су еколошки и 
функционално примерене становању) уз максималну  
заштиту простора и рационално коришћења земљишта.  

 
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 
„Бивоље 4“ у Крушевцу, као и на основу Мишљења бр. 
501-378/2019-09 од  03.08.2019.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 „Бивоље 4“ 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). 

 
 

Члан 5. 
       

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Плана 
детаљне регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-633/19          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
                                           Драгица Бојковић, с.р.  
 
 
 
           
800 
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 12.09.2019 године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ШАТОР“ НА ЈАСТРЕПЦУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације  „Шатор “на Јастрепцу  на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Оквирна граница Плана одређена је Планом 

генералне регулације „Излетиште Јастребац“ 
("Службени лист града Крушевца", бр. 12/17) и обухвата 
урбанистичку целину 3. Ова целина се налази у 
централном делу излетишта, источно од језера и бране, 
у контакту са државним путем 2.Б реда бр. 415 
(Крушевац – Велики Јастребац – Прокупље), као 
граница са западне стране, а са источне стране су шуме 
и шумско земљиште. Планом је обухваћен део 
катастарске парцеле бр. 1772/6 КО Буци.    

Површина обухвата Плана је приближно 2,50ха.   
  

Члан 3. 
   
Планом генералне регулације „Излетиште 

Јастребац“ опредељене су зоне за даљу разраду 
плановима детаљне регулације са правилима уређења и 
грађења, од којих је један ПДР Шатор. Предметни план 
обухвата део централне зоне излетишта, која се наслања 
на државни пут са западне стране, а означена је као 
урбанистичка целина 3.   

Планирана претежна намена ове зоне је смештајно 
– туристички садржаји и објекти типа СТ-Х, што 
подразумева хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле, мотеле, 
пансионе, апартмане и сл. Поред планом дефинисане 
претежне намене, могу бити заступљене и друге 
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компатибилне намене: угоститељско – туристички 
садржаји, спорт и рекреација, конгресни, изложбени, 
wellnes центри, spa центри, тј. садржаји у функцији 
планиране претежне намене.  

 
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 
„Шатор“ на Јастрепцу, као и на основу Мишљења бр. 
501-377/2019-09 од 03.09.2019.године, Службе за 
заштиту животне средине, Одељења  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 „Шатор“ на 
Јастрепцу на животну средину,  а у складу са чланом 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Плана 

детаљне регулације „Шатор“ на Јастрепцу и објављује се 
у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

IV Бр. 350-631/19          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
                                          Драгица Бојковић, с.р.  
 

                                                                 
           

801 
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 12.09.2019. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ЗОНЕ I  АКУМУЛАЦИЈЕ 
„ЋЕЛИЈЕ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације за део зоне I  акумулације 
„Ћелије “на територији града Крушевца на животну 
средину. 

 
Члан 2. 

 
Оквирна граница Плана одређена је Простроним 

планом подручја посебне намене слива акумулације 

„Ћелије“ (Службени гласник РС, бр. 95/2015) и обухвата 
зону непосредне заштите (зона I акумулације) која се 
утврђује у односу на коту максималног успора (КМУ) 
акумулације од 284м н.м. и обухвата језеро укључујући 
врх бране (са простором у ширини од 100м низводно од 
круне бране) и приобално подручје у ширини од 10м у 
хоризонталној пројекцији од нивоа воде при КМУ воде 
у језеру, на територији града Крушевца. 

Планом је обухваћен део КО Ћелије у површини од 
приближно 30,0ha.    

  
Члан 3. 

   
Просторним планом подручја посебне намене слива 

акумулације „Ћелије“ (Службени гласник РС, бр. 
95/2015) којим су успостављене зоне санитарне заштите 
изворишта водоснадевања, али и опредељене зоне за 
даљу разраду урбанистичким плановима, од којих је и 
предметни План.  

План обухвата део зоне I акумулације, односно део 
зоне непосредне заштите изворишта водо-снабдевања на 
територији града Крушевца, у оквиру КО Ћелије. За 
површине у овој зони успостављен је режим строгог 
санитарног надзора и предвиђена је израда ПДР-а којим 
ће се ближе одредити површине јавне намене за потребе 
водопривреде, као и дефинисање статуса изграђених 
објеката који се „налазе између КНУ и границе зоне I.   

Просторним планом подручја посебне намене 
прописује се посебни режим заштите, уређења и 
коришћења простора за зоне заштите, као и за подручје 
изван зона санитарне заштите.      

 
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 за 
део зоне I акумулације  „Ћелије“ на територији града 
Крушевца , као и на основу Мишљења бр. 501-379/2019-09 
од  09.09.2019.године, Службе за заштиту животне 
средине, Одељења  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да постоји могућност значајнијих утицаја на 
животну средину, тако да је одлучено да се  приступа 
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације за део зоне I акумулације „Ћелије“ на 
територији града Крушевца на животну средину,  а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Плана 

детаљне регулације за део зоне I акумулације „Ћелије“ 
на територији града Крушевца и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-632/19          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 

                                          Драгица Бојковић, с.р.  
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802 
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), дана 29.08.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) тако да у члану 3. 
ставу 1. тачка 122. мења се и гласи: 

"122. Трг костурница, у односу на Улицу Обилићеву 
и у односу на слепи крак истоименог Трга који се пружа 
од Крмног биља до Улице Ћирила и Методија, тј. правац 
Улица Ћирила и Меодија-крак Трга Костурница према 
Улици Обилићевој има првенство пролаза у односу на 
слепи крак истоименог Трга који се пружа од Крмног 
биља до Улице Ћирила и Методија;" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, изради саобраћајни 
пројекат у складу са режимом саобраћаја утврђеним у 
ставу 1. диспозитива овог Решења и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
           

IV Бр. 344-730/19                        НАЧЕЛНИК, 
                                      Иван Анђелић, с.р.  

 
 

803 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. и 
158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 02.09.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 5/2011 ... 6/2013) тако што се: 

 
- у чл. 4. став 1. након тачке 36. додаје нова тачка 

36.1. која гласи: 
 "36.1. Трг костурница, саобраћајница која се 

пружа од деонице истоименог Трга правац Улица 
Ћирила и Методија- Институт за крмно биље, према 
југозападу затим кружно према североистоку до 
наведене деонице истоименог Трга;" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП за урбанизам и пројектовање 

да сходно чл. 158. став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобраћајни пројекат у 
складу са режимом саобраћаја утврђеним у тачки 1. 
диспозитива овог Решења и достави га овом Одељењу 
ради даље процедуре. 

 
Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

     IV Бр. 344-743/19                        НАЧЕЛНИК, 
                                      Иван Анђелић, с.р.  
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