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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
     КРУШЕВЦА 
 

1  
На основу чл. 13. став 3 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 
19. став 1 тачка 31. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2015. године, уз сагласност Владе Републике 
Србије, донела је 

 
О Д Л У К У 

  
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
СА ГРАДОМ НОВОПОЛОЦК, РЕПУБЛИКА 

БЕЛОРУСИЈА 
 

Члан 1. 
 

У циљу развијања традиционално добрих односа 
између српског и белоруског народа и унапређивања 
сарадње и размене искустава у области: економије, 
индустрије, трговине, саобраћаја, заштите животне 
средине, туризма, културе, образовања, спорта, 
предузетништва, информационих технологија,  планирања 
и другим областима од заједничког  интереса, Град 
Крушевац, Република Србија, успоставља сарадњу са 
Градом Новополоцк,  Република Белорусија. 

  
Члан 2. 

 
Средства за финансирање  сарадње су обезбеђена у 

буџету града Крушевца. 
 

Члан  3. 
 

Ову Одлуку доставити Влади Републике Србије на 
давање сагласности. 

 
Члан 4. 

 
Oвлашћује се Градоначелник града Крушевца да 

потпише Повељу о успостављању сарадње Града 
Крушевца, Република Србија и Града Новополоцк, 
Република Белорусија. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
објавиће се након добијања сагласности од Владе 
Републике Србије.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 011-17/2015                        ПРЕДСЕДНИК  

                       Живан Николић, с.р. 

*     *     * 
 

Влада Републике Србије донела је Решење о 
давању сагласности на Одлуку о успостављању 
сарадње града Крушевца, Република Србија са градом 
Новополоцк, Република Белорусија, дана 23. јануара 
2016. године, под 05 бр 016-404/2016, објављено у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ број 6/2016. 

   
 
 
 
2  
На основу члана 13. став 3 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) и чл. 
19. став 1 тачка 31. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2015. године, уз сагласност Владе Републике 
Србије, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ 

 ГРАДА КРУШЕВЦА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
СА ГРАДОМ ЛИПЕЦК, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА 

 
Члан 1. 

 
У циљу развијања традиционално добрих односа 

између српског и руског народа  и унапређивања сарадње и 
размене искустава у области: економије, индустрије, 
трговине, саобраћаја, заштите животне средине, 
туризма, културе, образовања, спорта, предузетништва, 
информационих технологија, планирања и другим 
областима од заједничког интереса градова, Град 
Крушевац, Република Србија успоставља сарадњу са 
Градом Липецк, Руска Федерација. 

 
Члан 2. 

 
Средства за финансирање  сарадње су обезбеђена у 

буџету Града Крушевца. 
 

Члан  3. 
 

Ову Одлуку доставити Влади Републике Србије на 
давање сагласности. 

 
Члан 4. 

 
Oвлашћује се Градоначелник Града Крушевца да 

потпише Повељу о братимљењу Града Крушевца, 
Република Србија и Града Липецк, Руска Федерација. 
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Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у “Службеном листу града Крушевца“, а 
објавиће се након добијања сагласности од Владе 
Републике Србије.  

      
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - Бр. 011-16/2015                        ПРЕДСЕДНИК  

   Живан Николић с.р. 
  

*     *     * 
 

Влада Републике Србије донела је Решење о 
давању сагласности на Одлуку о успостављању 
сарадње града Крушевца, Република Србија са градом 
Липецк, Руска Федерација, дана 23. јануара 2016. 
године, под 05 бр 016-404/2016, објављено у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 6/2016. 

 
 
 
 
3 
На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
–одлука УС, 54/213, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 
чл. 6. става 1 тачка 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/06…125/14) и 
члана 19. тачка 14. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 1/2015) у члану 9. став 1 табела 
„Коефицијент за намену (Кн)“ мења се и гласи: 

 
„Коефицијент за намену (Кн): 
 

 
Намена објекта 

 

 
Коефицијент

Стамбена 0,8 
Комерцијална 1,0 
Производна 0,7 
Остала 0,8 
Јавна 0,9 
Недостајућа паркинг места 1,5 
 

После става 4 додаје се став 5 који гласи: "Обрачун 
доприноса за недостајућа паркинг места обрачунава се 
множењем коефицијента намене, коефицијента локације 
и тржишне цене уз корективни фактор 2,2, а без 
умањења за недостајућу комуналну инфраструктуру.“ 

 
Члан 2.  

У члану 26. став 3. се брише. 
 

Члан 3.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
                                                                                              

I Број: 418-2/2016               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                Биљана Дачић, с.р. 
 
 
 
 
4 
На основу члана 33. Закона о јавном дугу („Сл. 

гласник РС“ бр. 61/05, 107/09 и 78/11) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, по прибављеном 
мишљењу Министарства финансија број 401-317/2016-
001 од 25.02.2016. године, на седници одржаној дана 
01.03.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА 
 

Члан 1. 
 
Одобрава се задуживање града Крушевца у 2016. 

години за износ до 1.100.000.000 динара, у складу са 
буџетом града Крушевца за 2016. годину, за 
финансирање изградње две производне хале за 
потенцијалне закупце који би покренули текстилну 
производњу и производњу делова за аутоиндустрију. 

 
Члан 2. 

 
За коришћење дугорочног кредита рок отплате не 

може бити краћи од девет година, не рачунајући грејс 
период од једне године, уз каматну стопу која ће бити 
дефинисана уговором о кредиту са најповољнијом 
понудом пословне банке. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију Одлуке задужују се Одељење за 

финансије и Одељење за јавне набавке Градске управе 
града Крушевца.  

Члан 4. 
 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца да у 

име града Крушевца потпише Уговор о кредиту. 
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Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
                                                                                              

I Број: 401-63/2016              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                Биљана Дачић, с.р. 
 
 
 
 
5 
На основу члана 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. 
гласник РС“ бр. 68/15), Одлуке Владе Републике Србије 
о максималном броју запослених на недоређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“ 
бр. 101/15 и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У ЛОКАЛНОЈ 
САМОУПРАВИ – ГРАДУ КРУШЕВЦУ 

 
I – У Одлуци о максималном броју запослених на 

неодређено врме за сваки организациони облик у локалној 
самоуправи – Граду Крушевцу I број: 11-1/2015 од 
28.12.2015. године („Сл. лист града Крушевца“ бр. 9/15), у 
тачки I речи у загради мењају се и гласе: 

 
„(Скупштина града, Градска управа, Градско 

правобранилаштво, јавна предузећа, установе и друге 
организације, које у смислу Закона чине систем локалне 
самоуправе)“. 

 
II – У тачки II редни број 1. мења се и гласи: 
 

Р. 
бр. 

ОРГАНИ, СЛУЖБЕ, ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ  

и др. 

Укупан број 
запослених на 

неодређено 
време

1. Градска управа града Крушевца 290 
 
После тачке 1. додају се нове тачке 1а и 1б. које 

гласе:   

Р. 
бр. 

ОРГАНИ, СЛУЖБЕ, ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ  

и др. 

Укупан број 
запослених на 

неодређено  
време

1а. Скупштина града 2 
1б. Градско правобранилаштво 4 

III – Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                                                                              
I Број: 11-1/2016                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                 Биљана Дачић, с.р.  
 
 
 
 
6  
На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 50/13, 132/14 и 145/14), члана 13. став 2. 
Правилника о условима и начину рада Комисије за 
стручну контролу планских докумената, Комисије за 
контролу усклађености планских докумената и 
Комисије за планове јединице локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ бр. 55/15) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03. 2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о образовњу Комисије за планове града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/15) члан 8. 
став 1. мења се и гласи: 

 
„Члановима Комисије за рад у Комисији припада 

накнада у висини од 10% просечне зараде са порезима 
и доприносима у Републици Србији према последњем 
објављеном податку Републичког завода за статистику, 
за сваку одржану седницу Комисије“.  

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
                                                                                              

I Број: 350-79/2016              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                 Биљана Дачић, с.р.  
 
 
 
7 
На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 01.03.2016. године, донела је 
О Д Л У К У 
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I - СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о 

претварању (конверзији) потраживања настала по 
основу јавних прихода, који су изворни и уступљени 
приходи локалне самоуправе са стањем на дан 
31.12.2012. године са припадајућом каматом до 
31.12.2012. године односно са припадајућим износом 
валоризације у смислу члана 4. Закона о условном 
отпису камата и мировању пореског дуга, у основни 
капитал локалне самоуправе од ИМК „14. Oктобар“ у 
реструктуирању – Крушевац, по основу: 

 
а) Уступљених прихода локалне самоуправе у 

износу од 496.414.836,58 динара, од тога 496.263.060,36 
динара по основу пореза на зараде и 151.776,22 динара 
по основу пореза на пренос апсолутних права на 
непокретности, утврђених на основу обавештења 
Министарства финансија, Пореска управа, Регионални 
центар Крагујевац, Филијала Крушевац бр. 333/13 II од 
11.09.2013. године. 

 
б) Изворних прихода локалне самоуправе у износу 

од 134.459.840,62 динара, на основу прегледа стања на 
рачунима које администрира Одељење за утврђивање, 
наплату и контролу јавних прихода Крушевац, коју је 
донела Скупштина града Крушевца под I број: 433-
240/2013 од 18.09.2013. године („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 7/13).  

 
II - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                                                                              
I Број: 433-136/2016            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                Биљана Дачић, с.р.  
 
 
 
8 
На основу члана 29. став  3.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 52/11 и 68/15), члана 3.став 3. Уредбе  о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних  
школа ("Сл. гласник РС" бр. 80/10),  и члана  19. 
Статута  града Крушевца  ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници од  
24.09.2015. године  донела је 

 
О Д Л У К У 

  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ 

ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о мрежи основних школа на територији 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 
5/2011 и 8/12), у табели "Број и просторни распоред 
основних школа" , тачка 1. допуњује се тако да гласи: 

 
    

Шифра 
школе 

Седиште
 школе 

Назив школе Издвојено 
одељење 

разред-
ност 

1. 1102 Крушевац 
Југовићева 11

Основна школа 
"Вук Караџић" 

 I - VIII 

 Балканска  
број 57 А 

 Основно 
образовање 
одраслих 

I - VIII 

 Благоја 
Паровића бб 

 Основно 
образовање 
одраслих 

I - VIII 

 
Члан 2.  

Ова одлука објављује се у "Службеном листу града 
Крушевца", по добијању сагласности Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                                                                              
I Број: 022-246/2016                            ПРЕДСЕДНИК 

                   Живан Николић, с.р.  
   

*     *     * 
 

Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја донело је Решење о давању сагласности  на  
Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основих школа на 
територији града Крушевца 29. фебруара 2016.године  
под бр 610-00-00101//2016-07/1. 

 
 
 
9 
На основу чл. 7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда 

за заштиту животне средине града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09 и 4/13), чл. 19. Статута 
града Крушевца "Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 
и 8/15), уз сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине Број: 401-00-4006/2016-09 од 
29.02.2016. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

  
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ  

 
Буџетски фонд за заштиту животне средине града 

Крушевца основан је на основу чл. 100. Закона о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 
72/2009 и 43/2011), чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11) и чл. 64. Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник Р. Србије“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13), на 
седници Скупштине града Крушевца дана 20.11.2009. год. 
Оснивањем Фонда постиже се обезбеђивање финансијских 
средстава неопходних за заштиту и унапређење животне 
средине пре свега на локалном нивоу.  

Основни циљеви Фонда су финансирање припреме 
спровођења и развоја програма, пројеката и др. активности 
у области очувања, одрживог коришћења, заштите и 
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унапређења животне средине, као и у области енергетске 
ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. 

Финансијска средства за рад Фонда обезбеђују се из: 
1. осталих прихода буџета Града Крушевца за 

текућу годину, 
2. дела наменских средстава од накнаде за 

загађивање животне средине које загађивач плаћа, у 
складу са чл. 85. Закона о заштити животне средине, 

3. средстава остварених од накнаде, у складу са 
чл. 87. Закона о заштити животне средине, 

4. прилога, донација, поклона и помоћи, 

5. других средстава у складу са Законом. 
Средства Фонда користе се наменски, за 

финансирање акционих планова у складу са 
Националним програмом, односно за финансирање 
програма и планова аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе из чл. 68. овог Закона.  

Фонд за заштиту животне средине, у 2016. год., 
располаже финансијским средствима у висини од 
31.104.094 динара. Програмом коришћења средстава 
Фонда за 2016. год. планиране су следеће активности: 

  
 Извор 

Ред. 
бр. Конто Назив конта 01 13 

 

1. 423419 Пројекат „Промоција заштите животне средине“ подразумева штампање 
брошура, лифлета, плаката, мајица,  новина и осталог  материјала 700.000 257.194 

2. 424911 Остале специјализоване услуге 
(претплата на Еко лист за школе) 31.000  

3. 
511451 Израда пројектно-техничке документације за уградњу биолошких 

пречишћивача у сеоским школама
 

 3.200.000 

424211 Услуге образовања екокоординатора (предшколских и школских 
установа) - програми акредитовани од стране завода за унапређење, 

образовање и васпитање

400.000

4. 424511 Услуге одржавања природних површина (заштита природних добара) 200.000

5. 424611 
Услуге очувања животне средине
(запрашивање комараца и крпеља) 

Сузбијање развијања ларви комараца и уништавање одраслих једники, 
као и уништавање крпеља

1.500.000 

6. 
463211 

Пројекат из области енергетске ефикасности у објектима од јавног интереса: 
Замена преостале  фасадне столарије на ОШ „Драгомир Марковић“ у 

Крушевцу
4.573.110 

511321 
 

- постављање соларних панела на објекту кухиње Пионир             
(ПУ „Ната Вељковић“)

 
 

2.500.000

7. 
423511 

Пројекат из области управљања комуналним отпадом:
Ревизија Локалног плана управљања отпадом на територији града 

Крушевца
 1.000.000 

541291 Набавка мултифункционалног возила у циљу заштите и унапређења 
животне средине  8.200.000 

 
 
 

8. 
 

451291 
„Увођење примарне селекције у ужем градском језгру“

- Спровођење Локалног плана управљања отпадом за период             
2010-2020.год. и Локалног програма заштите животне средине 2015-2024 

(набавка контејнера у циљу заштите и унапређења животне средине“ 
2.042.790 

451291 
- Пројекат социјално-економска инклузија Рома у сиромашним 

подручјима кроз рециклажу (партиципација града Крушевца у одобреном 
пројекту од стране Европске делегације)

2.000.000 
 

9. 424331 

Услуге јавног здравства-инспекција и анализа
(Завод за  заштиту јавног здравља) 

- испитивање степена загађености површинских вода (100.000), 
- испитивање степена загађености речних и отпадних вода ,(900.000), 

- испитивање квалитета воде акумулације Ћелије (1.000.000) 
- анализа ваздуха (1.200.000), 
- испитивање буке(400.000), 

- испитивање алергогеног полена у ваздуху (200.000), 
- испитивање квалитета земљишта на садржај пестицида и тешких метала 

(400.000), 
-остало- анализе по налогу инспекције у случајевима када је непознат 

загађивач (300.000)

1.800.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.700.000 

 13.246.900 17.857.194 
                                                                                             УКУПНО: 31.104.094 
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Измене и допуне Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. 
годину објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                                                                              
I Број: 501-18/2016        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

               Биљана Дачић, с.р.  
 
 

 
10 
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 и 
145/14), члана 32 Закона о лаколној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевац“, бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
П Л А Н 

  
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КОШЕВИ“  
У КОШЕВИМА 

  
А -  ОПШТИ ДЕО   
 
УВОД 
 
У области развоја привредних делатности за простор 

града је од значаја реактивирање или редефинисање 
постојећих привредних комплекса и радних зона до 
постизања планираног степена искоришћености простора 
и стварање услова за активирање планираних 
потенцијалних праваца развоја у циљу повећања 
запослености и привлачења инвестиција.  

Квалитетна организација привредних активности према 
захтевима тржишта, интересима инвеститора, потенција-
лима и могућностима локалне заједнице подразумева пре 
свега да постојећи привредни ресурси, као што је ова 
постојећа индустријска зона буду максимално искоришћени 
и стављени у функцију развоја привреде. 

Очекује се остваривање веће производње робе, развој 
нових производних и услужних програма за које постоје 
потребе на тржишту и интересовање инвеститора. Ово је 
оствариво уз примену флексибилности у одређивању 
намена које се могу реализовати у оквиру дозвољене 
намене-индустрије и у оквиру услова планског подручја.  

Очекивани ефекат је и унапређење услова пословања и 
остваривање услова за отварање нових радних места, 
повећање животног стандарда као и могућност укључивања  
ове индустријске зоне у режим "Слободне зоне".  

Флексибилнијим начином планирања омогућено је 
унапређење постојећег начина организације и коришћења 
простора, подизање квалитета локације (планирани 
садржаји, регулација, одређивање површине јавне намене, 
изградња недостајућих инфраструктурних система и 
уређење зелених површина у функцији санитарне заштите).  

Опремањем простора инфраструктуром омогући ће 
се ефикасније функционисање постојећих објеката као 
и адекватно функционисање планираних пословних и 
производних објеката  чија се реализација планира. 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ 
 
 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015) 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Сл. гл. РС“, бр. 64/2015) 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Индустријска зона Кошеви“ у Кошевима I Број:       
350-119/2015 од 25.03.2015. 

 Одлука о приступању изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације индустријска зона 
Кошеви у Кошевима на животну средину I Број: 350-
102/2015 од 20.03.2015. 
 

Плански основ 
 Просторни план града Крушевца („Сл. лист 

града Крушеваца“, бр. 4/2011), 
 

1.2. Извод из планских докумената вишег реда 
 
Извод из Просторног плана Града Крушевца -  
У области развоја привредних делатности за простор 

града је од значаја реактивирање или редефинисање 
постојећих привредних комплекса и радних зона до 
постизања планираног степена искоришћености простора 
и стварање услова за активирање планираних 
потенцијалних праваца развоја у циљу повећања 
запослености и привлачења инвестиција.  

Простоним планом града Крушевца дефинисано је: 
„... циљ просторне организације привредних 

активности је стварање просторних услова за развој 
савремене привредне структуре, са повољним условима 
за нове инвестиције и јачање конкурентности." 

Основни циљеви привредног развоја су: 
 Рационално коришћење и активирање просторних 

могућности постојећих индустријских комплекса и радних 
зона.  

 Подстицај развоју индустријских зона, техно-
лошких паркова, бизнис инкубатора, комерцијалних и 
услужних активнисти у планираним привредно-радним 
зонама. 

 Инфраструктурно опремање и развој преду-
зетничких зона и појединачних локација у руралном 
подручју, у насељима са испољеним локационо-
развојним потенцијалом (Кошеви, Читлук, Каоник, В. 
Шиљеговац, ... ).    

Посебни циљеви привредног развоја су: 
 активирање постојећих индустријских комплекса 

до постизања оптималног степена искоришћености 
простора, 
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 диверзификација активности кроз развој малих 
и средњих предузећа“ 
 

У делу Правци развоја привреде у Просторном 
плану Града Крушевца утврђено је и: 

 
 „... У складу са утврђеним потенцијалима и 

ограничењима привредног развоја и развојним 
концепцијама у просторно-планским документима 
вишег реда, циљ просторне организације привредних 
активности је стварање просторних услова за развој 
савремене привредне структуре, са повољним условима 
за нове инвестиције и јачање конкурентности.“ 

 
„Остварење наведених циљева подразумева 

реализацију стратешких задатака:  
 
 утврђивање оквира привредног развоја уз 

развој и унапређење стратешки организованих 
привредно - радних зона,  
 

 афирмација постојећих изграђених 
индустријских комплекса као погодности развоја у 
ширем окружењу, 
 

 ...“инфраструктурно унапређење постојећих 
привредно - радних зона и стварање услова 
(институционалних, имовинских и правних) за 
формирање нових, као и унапређење производње 
увођењем нових технологија..." 

1.3. Опис обухвата Плана са пописом 
        катастарских парцела 
 
Простор обухваћен Планом, налази се између насеља 

Читлук и Кошеви, на удаљености од око 7км од центра 
Крушевца. Непосредне контактне границе су: са севера 
железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега и државни пут 
првог Б реда бр.23 (путни правац Крушевац-Краљево), са 
истока река Пепељуша, са запада општински пут и са југа 
пољопривредно земљиште. 

Граница простора које обухвата предметни План: 
граница почиње у крајњој северозападној тачки Плана 
на к.п.бр. 4045/1 одакле иде ка истоку, сече и пролази 
кроз к.п.бр.4045/1, наставља истим правцем јужном 
границом поменуте парцеле до тромеђе кат. парцела 
4045/1, 4040/1 и 914/1. Граница скреће према југу и иде 
источном границом к.п.бр. 914/1 до тромеђе кат. 
парцела 914/1, 972 и 914/5. Одатле граница наставља 
према западу јужном границом парцеле бр. 914/1 до 
тромеђе  кат.парцела 914/1, 940/1 и 4057 (пут). Даље 
граница скреће према северу и иде западном границом 
к.п.бр. 914/1 до тромеђе кат.парцела 4045/1, 914/1 и 
4057 и наставља према северу све до почетне тачке 
Плана. 

Планом су обухваћене кат.парцеле бр: целе - 928, 
914/1, 914/3 и делови кат.парцела бр.4045/1 све КО 
Пепељевац. 

 
Укупна површина простора Плана износи приближно 28ха 9 ари. 

 

 
 

шири приказ индустријске зоне Кошеви 
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1.4. Преглед прикупљених података и услова 

имаоца јавних овлашћења и надлежних 
институција 

 
За потребе израде предметног Плана прибављени 

су и коришћени подаци и услови издати од стране 
имаоца јавних овлашћења, надлежних органа и 
организација и то: 

 
  Јавно предузеће Путеви Србије, бр. 903-8367/15-1 
од 29.04.2015. 
  Железница Србије, Сектор за стратегију и развој, 
бр.13/15-786 од 28.05.2015. 
 Електросрбија, привредно друштво за дистри-
буцију електричне енергије  бр.3227/4 од 15.04.2015. 
  ЈП Водовод Крушевац  бр.50/2 од 29.04.2015. 
  Јавно комунално предузеће ЈКП Градска топлана 
бр. 4490 од 27.04.2015. 
  Телеком Србија, предузеће за телекомуникације, 
а.д. регија Крагујевац ИЈ Крушевац, бр.135808/12 -
2015 од 06.05.2015. 
  Министарство унутрашњих послова РС, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење у Крушевцу 07/19 
бр.217-86/15 од 16.04.2015. 
 Завод за заштиту природе Србије, РЈ Ниш  
03бр.020-77/2 од 29.05.2015. 
  Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Управа за пољопривредно земљиште 
бр.320-11-03295/2015-14 од 23.04.2015. 
  Министарство пољопривреде и заштитне животне 
средине, Агенција за заштиту животне средине, 
бр.748/2015 од 07.05.2015. 
  Министарство одбране РС, Сектор за материјалне 
ресурсе, Управа за инфраструктуру, инт.бр.1637-2 од 
28.05.2015. 
  Директорат цивилног ваздухопловства РС, бр.5/3-
09-0058/2015-0002 од 04.05.02015. 
  Републички Сеизмолошки Завод РС, бр:02-237-
4/15 од 21.04.2015. 
  ЈП Склоништа бр.42-5/15-1 од 15.04.2015. 

 
 

2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 

2.1. Природне карактеристике планског  
       подручја 
 
Рељеф - терен је готово раван са максималним 

нагибом од 1% према северу и североистоку. 
Апсолутна надморска висина износи од 147.40мНм до 
149.5мНм. 

Геолошка структура - геолошки састав земљишта 
сачињавају терцијални седименти састављени 
претежно од глиновитих и песковитих материјала. 

Педологија - основни тип земљишта је алувијум 
настао од речног наноса реке Пепељуше и Западне 
Мораве. На изграђеном делу локације, услед насипања 
терена дошло је до незнатне деградације у структури  и 
квалитету педолошког слоја земљишта. 

Ерозија - река Пепељуша због нерегулисаног 
корита и недостатка заштите обале и приобаља врши 
перманентну ерозију обале и земљишта.  

Сеизмика - на основу извршене микросеизмичке 
регионализације, од стране Републичког Сеизмолошког 
завода основни степен сеизмичког интезитета износи 
VIII степени Меркалијеве скале. 

Вегетација - на предметној локацији нема 
примерака спонтане и аутохтоне вегетације.                   
Такође извршено је озелењавање слободних површина, 
делимично у облику заштитног зеленог појаса према 
насељу, дрвореда у прилазном и западном делу 
локације и травнатих површина унутар предметног 
простора. 

 
2.2. Стечене каратеристике планског подручја 
 
2.2.1. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје представља целокупно 

подручје обухваћено Планом, односно граница 
грађевинског подручја се поклапа са границом Плана.  

 
2.2.2. Намена површина и објеката 
 
У процесу развоја индустрије на овој локацији 

највећи део објекта је изграђен у њеном централном 
делу. Због тешких економских прилика и 
вишегодишњег застоја у реализацији планираних 
садржаја, иста је изграђена у малом обиму и делимично 
опремљена комуналном инфраструктуром. Велика 
површина ове локације заправо  је остала слободна и 
неизграђена.  

 
На простору Плана реализовани су следећи 

објекти: 
складишни објекти 
- Силоси за смештај сунцокрета и других 

житариаца. У блоку силоса као функционална целина 
изграђени су и објекти: пријемно истоварна железничка 
и камионска кип рампа, машинска кућа П+13 за 
дистрибуцију у силосе, сушара за сушење сунцокрета,  

- Котларница капацитета 9.5Mw, угљара, трафо 
станица  

- Подно складиште за сунцокрет  
- Резервоари за смештај сировог уља (6x2000t) 
- Објекти биодизел, привремено складиште јестивог 

уља 
 собраћајни објекти: 
 - Колске саобраћајнице, манипулативни платои, 

индустријски железнички колосек, колска вага (50t), 
интерна бензинска пумпа са резервоарима од 30m3 и 
10m3 

привремени и остали објекти:  
- Објекат портирнице, објекат ХДЗ, одбрамбени 

земљани насип, ограда  и заштитно зеленило. 
На предеметној локацији путем претходних 

активности (изградња собраћајне и инфраструктурне 
мреже, изградња објеката и складишних капацитета) 
ангажовано је само око 3,9 ха, што износи 13,7 % од 
укупне површине планског подручја, односно око 
86,3% је слободних површина. 
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Основне урбане одлике простора обухваћеног 
Планом су: 

 изграђеност простора у мањем обиму 
 позитивно остварена постојећа урбанистичка 

организација површина и намена унутар локације 
 повезаност локације са железничким и 

друмским саобраћајем 

 адекватна организација собраћајне мреже 
унутар локације са одговарајуће изведеним профилима 

 делимично изграђена инфраструктурна мрежа 
унутар локације  

 нерационално коришћење простора посматрано 
кроз индекс заузетости парцеле  
 

 
Биланс површина 

 
Табела 1 - Урбанистички показатељи - постојеће стање 

 
Ознака  

урб. целине 
намена површина БГП  

(м2) 
БРГП 
(м2) 

Из  
(%) 

А 

Складиштење, помоћни и пратећи објекти 14.310 14.310 5,00% 
Саобраћајне и манипулативне површине 25.140 - 8,75% 
Заштитно зеленило 6.456 - 2,25% 
Неизграђени простор 241.094 - 84,00% 

укупно обухват плана 286.917 14.310 100% 
 
 
2.2.3. Јавно и остало зеленило 
 
У границама Плана нема опредељених и 

реализованих површина под јавним зеленилом. 
Остало зеленило је заступљено у виду великих 

травнатих површина са превасходно декоративном улогом 
и у виду заштитног зеленила. Заштитно зеленило је 
површине 6456,0м2 и налази се у јужном делу локације. 

 
2.3.  Јавне површине, садржаји и објекти  
        јавне намене 
 
У границама простора обухваћеног Планом не 

постоје јавне повшине, саджаји и објекти јавне намене. 
 
2.4. Трасе, коридори и капацитети 
       инфраструктуре 
 
2.4.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом директно је повезан са 

општинским путем Мачковац-Кошеви, а преко њега 
остварена је и индиректна веза  са  државним путем 
првог Б реда бр.23 (путни правац Крушевца-Краљево).  

На простору унутар локације постоји делимично 
изграђена мрежа приступних, односно интерних 
саобраћајница и манипулативних површина. У зони 
улаза у локацију изведен је  паркинг за путничка возила 
запослених и посетилаца. 

Локација поседује сопствени индустријски 
железнички колосек који је повезан са пругом Сталаћ - 
Крушевац - Краљево - Пожега,  који је у потпуности 
девастиран. 

 
2.4.2. Водопривредна инфраструктура,  
           хидротехничке инсталације и објекти 
 
Хидротехника- заштита од плављења 
Ниво подземних вода и бујичарски карактер реке 

Пепељуше стварају проблеме код нивелације и заштите 

од вода. Сходно наведеним разлозима изграђен је канал 
и заштитни насип дуж јужне границе локације. Tакође 
постоји земљани канал дуж северне границе локације 
са пропустом испод постојеће интерне саобраћајнице. 
Извршена је и заштита леве обале реке Пепељуше у 
зони локације до коначне израде регулације корита 
реке. 

У 1995 години В.П. „СРБИЈАВОДЕ“ - Београд 
урадило је Главни пројекат регулације реке Пепељуше 
од км. 1+090 до км. 1+991.45. На основу овог Пројекта 
усвојена је траса регулиције корита са комплетном 
геометријом протицајног профила и свим елементима 
потребним за пренос на терен. Из Водопривредних 
услова и Мишљења хидро-метеоролошког завода 
Србије преузети су хидролошки и хидраулички 
елементи за Пепељушу. 
- површина слива ............................... F = 327 km2 
- просечно падавина годишње .......... h = 750mm 
- средња велика вода ......................... Qsvv = 42 m3/sec 
- средња вода .....................................  Qsv = 1.59 m3/sec 
- вода повратног периода 100 година Q1% = 145 m3/sec 

 
Водовод 
Сирова индустријска и противпожарна вода је 

изведена са недовољним капацитетом. Санитарна вода 
обезбеђена је из водоводне мреже града Крушевца 
доводом Ø 300мм.  

 
Фекална канализација 
Отпадне воде оптерећене фекалним садржајем из 

мокрих чворова одводе се у атмосферску канализацију 
без третмана. Канализација технолошких отпадних 
вода није изведена. 

 
Атмосферска канализација 
За изведене објекте постоји атмосферска канали-

зациона мрежа која је директно уливена у реку 
Пепељушу. 



10                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   02.03.2016.  

 

2.4.3. Електроенергетика 
У оквиру простора обухваћеног Планом постоје 

следећи електоенергетски објекти и водови:  
- ТС10/0,4kV „Уљара“, снаге 4х1000 kVА, 

кабловски вод 10kV „Кошеви - Уљара“  
- Напајање постојећих објеката изведено је 

подземним кабловским водовима 1kV.  
- Осветљење саобраћајница изведено је светиљкама 

спољне расвете на металним стубовима.  
- Постојећа ТС10/0,4kV, кабловски водови 10kV, 

кабловски водови 1kV места стубова јавне расвете су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
уцртана у катастарско-топографском плану. 

 
2.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
У границама Плана постоји ТК мрежа која је 

приказана у оној мери у којој је предметна мрежа 
уцртана у катастарско-топографском плану. 

Постојећи објекти унутар предметног простора 
прикључени су на  постојећу ТТ мрежу.  

 
2.4.5.  Енергофлуиди - снабдевање топлотном 
            енергијом 
 
Преко постојеће локације, изведен је део 

магистралног гасовода Крушевац-Трстеник, као и део 
разводног градског гасовода "ЗАПАД" (гасовод 
средњег притиска) са прикључним шахтом за МРС. Оба 
гасовода су од челичних цеви.  

 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених 
       објеката, споменика културе  и природе и 
       амбијенталних целина 
 
У границама Плана, као ни у његовој непосредној 

околини, нема евидентираних нити заштићених  
непокретних културних добара, односно споменика 
културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште. 

"Увидом у Централни регистар заштићених 
природних добара, документацију Завода, а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у обухвату граница предметног Плана 
нема заштићених, нити природних добара планираних за 
заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што су теренска истраживања и др.). 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Републике Србије. На предметном подручју нема 
објеката геонаслеђа са списка Инвентара Геонаслеђа 
Србије (2005-2008) - наведено у условима Завода за 
заштиту природе Србије, 03 бр.020-77/2 од 29.05.2015. 

  
Б -  ПЛАНСКИ ДЕО   
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења простора Плана 
 
Достигнутим нивоом изградње на постојећем 

простору индустрије Кошеви ангажовано је до сада 
само око 3,9 ха што представља 13,7 % од укупне 
површине Плана. У овако урбанистичко формираном 

простору створени су позитивни услови за даљу 
изградњу  садржаја у складу са  наменом простора - 
индустрија. 

Обзиром на постојеће просторне могућности у 
оквиру планског подручја могуће је планирати више 
појединачних пословних и производних комплекса 
различитих површина који могу чинити самосталне 
функционалне целине, уз тежњу да се задрже постојећи 
садржаји за њихов даљи развој. Такође, могућа је 
изградња већег броја објеката у оквиру простора једног 
комплекса  уз поштовање дозвољених намена и 
параметара датих Планом. 

Планирањем уз примену принципа 
флексибилности у одређивању намене површина и  
објеката дата је могућност организације по систему 
вишефункционалних мешовитих производно-
комерцијалних комплекса.  

Планом је предвиђено дефинисање трајне 
регулације, односно стварање услова за одређивање 
површина јавне намене као и унапређење развоја 
инфраструктурних система и објекта како би се 
постигло ефикасније функционисање и рационалније 
коришћење грађевинског земљишта.  

Планирано је увођење примарне јавне 
саобраћајнице (јавна површина) уз северну границу 
плана за прихват саобраћаја са сабирне саобраћајнице и 
осталих интерних приступних путева, саобраћајних и 
манипулативних површина.  

Изведене интерне приступне саобраћајнице и 
манипулативне површине задржаће се свуда где је 
могуће остварити њихово уклапање у саобраћајну 
организацију будућих производних комплекса. Тамо 
где се не може остварити уклапање постојећих траса 
интерних саобраћајница могуће их је укинути, 
реконструисати или извести нове трасе интерних 
саобраћајница. Ове саобраћајне површине ће се преко 
сабирне и примарне јавне саобраћајнице повезати у 
логичну саобраћајну матрицу. Такође, планирано је 
задржавање постојећег интерног железничког колосека. 

Карактер делатности, заштита окружења у 
контакту са индустријом, противпожарна заштита и 
расположиви простор за дугорочни развој условили су 
и обавезу планирања  зелених површина у оквиру 
локације.  

Као равнотежа простора опредељеног за изградњу 
и нове садржаје, планиране зелене површине биће у 
функцији заштитног зеленила, односно санитарне 
заштите и заштите животне средине. 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне 

целине  са планираном наменом површина и 
објеката  и  могућим компатибилним наменама  

 
3.2.1. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке целине 
 
На основу анализе постојећег стања и сагледавања 

потенцијала простора за даљи развој, планираних 
интервенција и дефинисане намене Просторним 
планом града Крушевца, предметни простор сагледан је 
као јединсвена целина А. Иста је на основу својих 
карактеристика подељена на подцелине А1, А2 и А3. 
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3.2.2. Планирана намена површина са билансом 
површина 

 
 Подцелина А1   
планирана намена ове подцелине је индустрија. 
На површини основне намене дозвољена је 

изградња објеката индустрије, пословања, производње, 
администрације, складиштења, магацина индустријских 
производа, сервиса, комуналних објекта, објеката 
саобраћајне привреде, енергетике, инфраструктурних 
објеката, шпедиције и сл.  

 
могуће компатибилне намене 
На површини основне намене дозвољена је 

изградња компатибилних намена: занатство и услуге, 
занатски центри, трговина, бензинске станице, објекти 
пратећих садржаја, помоћни објекти, (гараже, 
радионице, оставе, портирнице, надстрешнице, 
тремови), површине за спорт и рекреацију  и сл. 

Интерне саобраћајнице, манипулативне површине, 
простори за паркирање, зелене површине, пејзажно 
уређење, фонтане, мобилијар и урбана опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

Дозвољене су све групе делатности, које су 
међусобно компатибилне и које не угрожавају људе и 
животну средину (земљиште, ваздух, вода). 

Активирањем неизграђеног простора могуће је 
планирати више појединачних производних комплекса 
различитих површина који могу чинити самосталне 
функционалне целине, уз тежњу где је то могуће да се 
задрже постојећи садржаји за њихов даљи развој. 
Могућа је изградња већег броја објеката у оквиру 
простора једног комплекса, уз поштовање дозвољене и 
компатибилне намене до постизања планираног 
индекса заузетости простора. 

 Подцелина А2 
 
планирана намена - сервисни садржаји  
Планирана намена определила је овај простор за 

реализацију сервисних садржаја  организованих у виду 
"централног  сервисног блока", а који ће бити у 
функцији комплетне индустријске зоне. Као изузетна 
повољност и допуна ових садржаја могуће је задржати 
постојећу интерну бензинску станицу и  колску вагу. 

У оквиру овог простора могућа је реализација објекта 
сервисних садржаја: информациони и контролни пункт, 
објекти енергетске и комуналне инфраструктуре, објекти 
саобраћајне инфраструктуре (паркинг површине за 
путничка и теретна возила, манипулативни платои) 
трафостанице, мернорегулационе станице и сл. 

 
могуће компатибилне намене 
Зелене површине, пејзажно уређење, фонтане, 

мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати у 
оквиру ове подцелине. 

 
 Подцелина А3  
планирана намена - саобраћајне површине  
 
Овај простор опредељен је за:  
 примарну јавну саобраћајницу и појас заштитног 

зеленила уз северну границу, (јавна    површина)   
 сабирну саобраћајницу (површина за остале намене) 

и  
 пружно земљиште у оквиру зоне инфра-

структурног и заштитног пружног појаса (јавна 
површина) 

 

Биланс површина 
 

Ознака 
урб. 

целине 

Ознака  
урб. 

подцел. 

П (м2)        
Урб. 

подцелине  

П (м2) 
намене намена БГП (м2) БРГП 

(м2) Из (%) спратност 

А 

А1 264.357 

245.754 

индустрија, 
производња,складиште
ње, помоћни и пратећи 
објекти 

98.301 294.903 
до  40% 

*изузетно 
50% 

од П до 
По+П+2 

саобраћајне и 
манупулативне 
површине 
(73.726м2) 

- - 20-30% - 

зелене површине 
(73.726м2) - - 20-30% - 

14.245 заштитно зеленило - - - - 
4.358 ППОВ - јавна 

површина 653 653 до 15% П 

А2 6.382  

сервисни садржаји 1276 - 20% П 
манипулативне 
површине и платои 
(638м2) 

- - 10% - 

зелене површине 
(4468м2) - - 70% - 
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А3 16.178 

5.630 јавна саобраћајница - - 34,8% - 
1.621 заштитно зеленило - - 10% - 
1.984 пружно земљиште -  12,3%  
6.387 сабирна саобраћајница - - 39,5% - 

  556   зелена површина 
(разделно острво) - - 3,4% - 

Обухват плана 286.917 
 

  * Планирани индекс заузетости од 50% ближе је објашњен у којим случејевима са примењује и дат је у 
правилима изградње за подцелину А1  

 
биланс површина П (м2) % 
обухват плана 286.917 100% 
површине јавне намене  
јавна саобраћајница 5.630 1,9 
заштитно зеленило   1.621 0,6 
пружно земљиште 1.984 0,7 
постројење за пречишћавање отпадних вода - ППОВ 4.358 1,5 
укупно: 13.593м2 3,7% 
 
површине за остале намене 
индустрија,производња,складиштење, помоћни и пратећи 
објекти и сервисни садржаји 99.577 34,8 
саобраћајнa инфраструктура 80.762 28,1 
заштитно зеленило 14.245 4,9 
зелене површине 78.740 27,5 
укупно:  273.324 96,3% 

 
 
3.3. Услови за уређење површина и објеката 

јавне намене 
 

3.3.1. Површине и објекти јавне намене (опис 
локације за јавне површине, садржаје и објекте) 

примарна саобраћајница-јавна површина  
У складу са потребама флексибилније организације 

индустријске зоне планирана је реконструкција и 
продужетак постојеће трасе саобраћајнице која је 
позиционирана уз северну границу плана и која је 
опредељена као јавна површина. Планиран је нови 
појас регулације обзиром да ће иста имати карактер 
примарне јавне саобраћајнице (јавна површина). Уједно 
ова саобраћајница планирана је за прихват саобраћаја 
са сабирне саобраћајнице и осталих интерних 
саобраћајних и манипулативних површина.  

Планирана јавна површина тј. саобраћајница 
опредељена је путем: 

 пописа катастарских парцела  
 регулационих елемената (ширина регулационог 

појаса, регулационе линије) 
 нумеричких елемената за геодетско 

обележавање (аналитичко-геодетски елементи за 
пренос на терен) 

 планом површина за јавне и остале намене 

пружно земљиште-јавна површина 
Део земљишта између регионалног пружног 

правца и јавне саобраћајнице опредељен је као 
површина јавне намене обзиром да представља део 
инфрструктурног и заштитног пружног појаса. 

заштитно зеленило уз примарну саобраћајницу-
јавна површина 

Земљиште уз јавну саобраћајницу (северна граница 
планског подручја) опредељено је као појас заштитног 
зеленила. 

 
постројење за пречишћавање отпадних вода 

ППОВ-јавна површина 
Део земљишта уз североисточну границу Плана (на 

крају примарне саобраћајнице), са најнижом висинском 
тачком, опредељен је као површина за изградњу 
постројења за пречишћавање отпадних вода.  

На простору обухваћеном границом Плана не 
планирају се објекти и садржаји јавне намене, за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са 
посебним законом. 

 
3.3.2. Попис парцела за јавне површине 
Јавне површине - припадајуће катастарске парцеле 

и делови парцела које чине јавну површину одвојене су 
регулационом линијом од површина за остале намене. 
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пружно земљиште 
Грађевинска парцела јавне намене бр. 1. - цела 

к.п.бр. 914/3 КО Пепељевац 
 
јавна саобраћајница и заштитно зеленило 
Грађевинска парцела јавне намене бр. 2 - део 

к.п.бр. 4045/1 и  дела 914/1 обе КО Пепељевац 
 
локација постројења за пречишћавање отпадних 

вода 
Грађевинска парцела јавне намене бр. 3 - део 914/1 

КО Пепељевац 
 
3.4. Услови за уређење и изградњу комуналне  
       инфраструктуре 
 
3.4.1. Услови за уређење саобраћајница са  
          нивелацијом терена 
 
Саобраћаnице 
Планирано је увођење примарне саобраћајнице - 

јавне саобраћајнице уз северну границу плана за 
прихват саобраћаја са сабирне саобраћајнице и осталих 
интерних саобраћајница и манипулативних површина.  

Изведене интерне саобраћајнице и манипулативне 
површине задржаће се свуда где је могуће остварити 
њихово уклапање у саобраћајну организацију будућих 
производних комплекса. Тамо где се не може остварити 
уклапање постојећих траса интерних саобраћајница 
могуће је укинути, реконструисати или извести нове 
трасе интерних саобраћајница.  

Прикључци интерних саобраћајница морају бити 
остварени преко примарне јавне саобраћајнице или 
сабирне саобраћајнице. Ове саобраћајне површине ће 
се преко сабирне и примарне јавне саобраћајнице 
повезати у логичну саобраћајну матрицу.  

Правила изградње за саобраћајнице дата су у: 
тачки 4.2.1. Правила грађења за саобраћајне површине 
у оквиру урбанистичке подцелине А1 и тачки 4.4. 
Правила грађења за урбанистичку подцелину А3. 

 
Нивелација  
Нивелација је урађена водећи рачуна о томе да 

падови буду довољни да се атмосферска вода одведе са 
саобраћајница, а да притом земљани радови буду 
минимални, како би вредност инвестиција била 
јефтинија. 

Нивелационим решењем дефинисани су нивелациони 
услови на изграђеним и неизграђеним површинама и 
извршено њихово усклађивање. 

Нивелација терена је решена са три депресије. 
Прва од њих се налази на северном делу комплекса и 
она ће скупљати атмосферске воде које ка њој долазе.  

Следећа депресија је на крајњем истоку локације и 
она је задужена за највећу сливну површину. 

У паду ка интерној индустријској прузи је решен 
најмањи део површине, и атмосферску воду ће овде 
скупљати два канала са обе стране железничке пруге. 
Ови канали ће користити мрежу већ изграђених канала, 
одводити атмосферску воду у реку Пепељушу. 

Испоштоване су притом и коте саобраћајница које 
су у овом комплексу већ изграђене, као и коте интерне 
индустријске пруге која кроз њега пролази. 

Нивелационо решење саобраћајница условљено је 
начином прикључка јавне  саобраћајнице на општински 
пут Мачковац – Кошеви. Ради добијања што бољег 
нивелационог решења узета је у обзир и конфигурација 
терена, хидротехнички услови као и прописани 
технички услови.  

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова према 
графичком прилогу бр. 3. 

Новопланиране саобраћајнице приказане су 
графички као саобраћајно, регулационо и нивелационо 
решење са апсолутним котама у тачкама осовине прелома 
саобраћајнице, уздужним падовима и растојањима. 
Уздужни падови се крећу од 0.3%  до 0,74%. 

Из нивелационог плана и на основу идеја 
сагладавања планираних саобраћајница, може се 
закључити да све саобраћајнице испуњавају прописане 
техничке услове, па су самим тим техничке оправдане и 
могуће. Из срачунатих просечних падова терена на  
овом подручју може се закључити да је предвиђена 
намена површина узела у обзир природне услове – 
конфигурацију терена. 

 
3.4.2. Услови за уређење железничке  
          инфраструктуре 
 
Општи услови 
- Железничко подручје је земљишни простор на 

коме се налази железничка пруга, објекти, постројења и 
уређаји који непосредно служе за вршење железничког 
саобраћаја, простор испод мостова и вијадукта, као и 
простор изнад трасе тунела. 

- Железничка инфраструктура обухвата: доњи и 
горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, 
телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, 
електроенергетска и остала постројења и уређаје на 
прузи, опреме пруге, зграде железничких станица са 
припадајућим земљиштем и остале објекте на 
железничким службеним местима који су у функцији 
организовања и регулисања железничког саобраћаја са 
земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и 
ваздушни простор изнад пруге у висини од 12м, односно 
14м код далековода напона преко 220kV, рачунајући од 
горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата 
и изграђени путни прелаз код укрштања железничке 
инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе 
стране колосека  у ширини од 3,0м рачунајући од осе 
колосека, укључујући и простор између колосека када се 
на путном прелазу налази више колосека. 

- Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод 
пруге и ваздушни простор у висини од 14м. Пружни 
прелаз обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке 
објекте, инсталације и приступно пожарни пут до 
најближег јавног пута. 

- Инфраструктурни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе 
крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 
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- Заштитни пружни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе 
крајњих колосека. 

 
Посебни  услови за израду плана 
- Не планирати претварање пружног земљишта у 

грађевинско земљишта или промену намене истог, већ 
предметно земљиште мора остати јавно грађевинско 
земљиште са постојећом наменом за железнички 
саобраћај и реализацију развојних програма железнице. 

- Индустријски колосек јесте железнички колосек 
који се прикључује на јавну железничку 
инфраструктуру у станици и служи за допремање и 
отпремање робе за власника односно носиоца права 
коришћења тог колосека. 

- Одредбе закона којима се уређује изградња, 
одржавање и заштита железничке инфраструктуре 
сходно се примењују и на индустријску железницу. 

- Не планирати нове укрштаје друмских 
саобраћајница са постојећом железничком пругом, већ 
саобраћајне токове усмерити на постојећи путни прелаз 
преко железничке пруге Сталаћ-Краљево-Пожега у 
km21+804. 

- Могуће је планирати друмску саобраћајницу 
паралелно са пругом, али тако да размак између 
железничке пруге и пута буде толики да се између њих 
могу поставити уређаји и постројења потребни за 
обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи 
најмање 8м рачунајући од осовине најближег колосека 
до најближе тачке горњег строја пута. 

- Планирати објекте на растојању већем од 25м 
рачунајући од осе крајњег колосека железничке пруге 
Сталаћ-Краљево-Пожега 

- У заштитном пружном појасу, на удаљености 50м 
од осе крајњег колосека, или другој удаљености у 
складу са посебним прописом не могу се планирати 
објекти као што су: рудници, каменоломи у којима се 
користе експлозивна средства, индустрија хемијских и 
експлозивних производа, постројења и други слични 
објекти. 

- Уколико је предвиђена изградња комуналне 
инфраструктуре, укрштај водовода, канализације, 
продуктовода и других цевовода са железничком 
пругом је могуће планирати под углом од 90˚, а 
изузетно се може планирати под углом не мањим од 
60˚. Дубина укопавања испод железничке пруге мора 
износити минимум 1,80 метара, мерено од коте горње 
ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви 
цевовода (продуктовода); 

- Могуће је планирати уређење зелених површина 
унутар предметног простора при чему треба водити 
рачуна да високо растиње мора бити на растојању 
већем од 10 м рачунајући од спољне ивице пружног 
појаса; 

- У инфраструктурном појасу не планирати 
формирање депонија, отпадних материјала као ни трасе 
инсталација за одвођење површинских и отпадних 
вода, тако да теку ка трупу железничке пруге; 

- За градњу објеката у заштитном пружном појасу 
и појасу индустријког колосека као и за сваки продор 
комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге 
и индустријског колосека (цевовод, гасовод, оптички и 
електроенергетски каблови и друго) неопходно је 

прибавити техничке услове од „Железнице Србије“ ад, 
Сектор за стратегију и развој, као и сагласност на 
пројектну документацију за градњу у заштитном 
пружном појасу у коридиру железничке пруге; 

 
Претходни услови издати од стране "Железница 

Србије" Акционарско друштво, Сектор за стратегију и 
развој бр. 13/15-786 од 28.05.2015. чине саставни део 
Плана односно документационе основе. 

 
3.4.3. Услови за уређење и изградњу  

водопривредне инфраструктуре, хидротехничких 
инсталација и објеката 

 
Регулација водотока 
Река Пепељуша је сврстана у I категорију водотока 

на подручју Града Крушевца. Самим тим она је у 
надлежности Републичке дирекције за воде и потребно 
је извршити њену регулацију према важећој пројектној 
документацији 

 
Водоводна мрежа 
У складу са будућом наменом простора планиран 

је  прикључак на постојећи магистрални вод ø300 на 
северној граници планског подручја. Димензија 
прикључка износи мин. ø150мм. Примарна водоводна 
мрежа биће формирана у примарној јавној 
саобраћајници (правцем запад-исток) и сабирној 
саобраћајници (правцем север-југ). Са овако формиране  
примарне водоводне мреже могуће је извршити 
прикључивање сваког појединачног пословног или 
производног комплекса који буде формиран. 

Планирана водоводна мрежа задовољава потребе 
за санитарном питком и противпожарном водом.  

За сваки новоформирани пословни или производни 
комплекс могуће је остварити један прикључак на 
примарну мрежу, односно остварује се јединствени 
водоводни прикључак чија се потрошња мери 
водомерима смештеним у шахту на 1.5м од 
регулационе линије.  

У зависности од пожарних оптерећења пословних 
или производних комплекса, у оквиру истих, формира 
се унутрашња разводна мрежа у облику прстена 
(уколико је објекте потребно гасити спољном 
хидрантском мрежом) или граната (уколико није 
потребна спољна хидрантска мрежа). У случају потребе 
у оквиру сваког појединачног комплекса уградити 
постројења за повишење притиска. 

 
Канализација отпадних вода 
У примарној јавној саобраћајници (правцем запад-

исток) и сабирној саобраћајници (правцем север-југ) 
формирати примарну канализациону мрежу. 
Минимална димензија уличног колектора износи 
ø200мм.  

Ради експлоатационе контроле на свим преломима 
трасе у вертикалном и хоризонталном погледу, као и на 
правцима не дужим од 160D, максимално 40м, 
поставити ревизионе силазе са поклопцима за тежак 
саобраћај, D400.  

На формирану примарну канализациону мрежу 
извршити прикључивање отпадних вода сваког 
појединачног пословног или производног комплекса.  
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За сваки новоформирани пословни или производни 
комплекс могуће је остварити један прикључак на 
канализациону мрежу, односно остварује се 
јединствени канализациони прикључак. 

На спољну канализациону мрежу се могу 
прикључивати само оне отпадне воде које по степену 
загађења одговарају отпадним водама из домаћинства. 
Уколико појединачни  комплекси услед технолошког 
процеса за продукт имају отпадне воде које превазилазе 
МДК (максимално дозвољене количине) за домаћинства, 
морају се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
пречистити предтретманом до потребних вредности МДК. 

Пошто у близини планског подручја не постоји 
изграђена канализациона мрежа јавне канализације, 
отпадне воде са целог простора се одводе до 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода 
за локацију– ППОВ. Планира се изградња типског 
постројења типа Биодиск и сл.  

Ово постројење се може градити као блоковско, 
односно могуће га је дограђивати у складу са повећањем 
оптерећења простора потрошача. Због најповољнијих 
услова  у нивелационом смислу (најнижа тачка терена)  
планирана је изградња ППОВ на крајњем североисточном 
делу планског подручја, а према графичком прилогу бр.5 
План хидротехничких инсталација.  

Пречишћене отпадне воде из постројења  упуштају 
се у регулисани водоток, реку Пепељушу. Мора се 
обезбедити стална контрола квалитета пречишћених 
вода, што се поверава надлежној организацији. 

 
Атмосферска канализација 
Подручје обухваћено Планом се од продора и 

изливања атмосферских вода штити мрежом отворених 
и затворених канала: 

 са јужне стране изграђен је прибрежни канал са 
одводом директно у реку Пепељушу,  

 са западне (дуж пута) и са северне стране, 
постављен је јарак са одводом све до пропуста испод пруге.  

 источну границу представља река Пепељуша, 
водоток I реда, чија је регулација планирана.  

У оквиру саме локације изграђена је атмосферска 
канализациона мрежа, са димензијом главног колектора 
ø700мм и одводом у реку Пепељушу. Примарна мрежа 
се задржава.  

Новопланирана атмосферска канализација се гради 
у деловима примарне јавне саобраћајнице. У делу 
сабирне саобраћајнице од улаза на северо-западу до 
интерне железничке пруге постављају се појединачни 
сливници са одводом до постојећег јарка, а на делу од 
железничке пруге до најниже тачке у североисточном 
делу локације затвореним колектором са одводом до 
реке Пепељуше. Минимална димензија колектора 
износи ø300мм.  

Ради експлоатационе контроле на свим преломима 
трасе у вертикалном и хоризонталном погледу, као и на 
правцима не дужим од 160D, максимално 50м, 
поставити ревизионе силазе са поклопцима за тежак 
саобраћај, D400. 

У складу са даљим развојем планског подручја, 
укидањем постојећих и формирањем нових интерних 
саобраћајница у оквиру појединачних пословних и 
производних комплекса, атмосферске воде одвести до 
постојећих колектора и канала. 

У канализациону мрежу атмосферске канализације 
смеју се упуштати само воде које потичу од атмосферских 
падавина и приликом упуштања у реципијент ни на који 
начин не смеју утицати на погоршање његове категорије. 
Приликом димензионисања мреже атмосферске 
канализације усвојити меродавни пљусак трајања 20мин, 
интензитета q=135/sec/ha.  

 
3.4.4.  Услови за уређење и изградњу  
            електроенергетских  водова и  
            објеката 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунате су према потреби од 140W 
по м2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу.  

Pjg = p x S x k  
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

На основу претпостављених површина новоплани-
раних пословних објеката, потребна је једновремена снага  

 
Pj=7613,28kW 

 
Постојећа ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 

конзум, задржавају се на садашњем нивоу. 
Овим планом предвиђен је оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање електричном 
енергијом планираних објеката. Тачна места изградње биће 
дефинисана појединачно, како се буде указивала потреба за 
изградњом, у зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
7613,28kW, за напајање планираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом потребно је 
изградити нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA и за њих 
прикључне кабловске водове 10кV и то: 

 у целини А, осам (8) ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000 kVA сличне типу МБТС-БС 

 стубове постојеће спољне расвете који су 
угрожени изградњом нових саобраћајница потребно је 
изместити у профил новопланираних саобраћајница 

 спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

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. 
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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 енер. 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. 

 
3.4.5. Услови за уређење и изградњу  
          телекомуникационе инфраструктуре 
Овим Планом предвиђена је изградња нове ТК 

мреже за новопланиране објекате.  
 
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 енер. 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 телекомуника-
ционог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуни-
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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 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 телекомуника-
ционог 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. 

 
3.4.6.  Енегофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
Снабдевање објеката, на предметној локацији, 

топлотном енергијом за грејање, припрему санитарне 
топле воде и хлађење планирано је из следећих извора: 
обновљиви извори енергије и природни гас.   

У оквиру планског подручја, планирано је лоцирање 
МРС у блоку А2, чиме се омугућава развој дистрибу-
тивне потрошачке мреже капацитета 3000 м3/х.  

Дистрибутивни гасовод планира се у коловозу, на 
дубини 1,3 m од нивелете уређеног терена. 

Планирана траса наставака гасовода дата је у 
графичком прилогу. 

Планске основе, за напред наведене радове, су: 
Просторни план града Крушевца и Стратешки уговор о 
партнерству града Крушевца и Србијагаса на 
гасификацији.  

 
заштитне зоне гасовоада 
Заштитна зона разводног гасоводног прстена је 

3+8м, и у њој нема грађења нових објеката.  
Заштитна зона дистрибутивног гасовода  је 1м.  
На местима укрштања са другим инсталацијама, 

као допунска мера заштите, предвиђа се уградња 
армирано-бетонских плоча,  у случају да није могуће 
остварити потребну дубину укопавања. 

 
3.5.  Услови за уређења зеленила на јавним и 

површинама остале намене 
Уређење зеленила у обухвату плана засновано је на 

уређењу и планирању зелених површина: 
 у оквиру комплекса  
 уређењу зеленила специфичног карактера у 

виду зоне заштитног зеленила 
 уређење зеленила уз јавну саобраћајницу 
Општи услови уређења зеленила у обухвату плана 

заснивају  се на следећем: 
-  уређењу и избору зеленила у складу са 

планираном наменом  
-  планирању у односу на положај подземних и 

надземних инсталација 
- испуњењу еколошких захтева у погледу избора 

вегетације резистентне на услове индустрије и начину 
организације у функцији оптималне заштите животне 
средине  

 
Зеленило у оквиру јавне површине чини линеарно 

зеленило уз планирану јавну саобраћајну површину у 

оквиру појаса регулације. Планирају се дрворедне 
саднице дуж трасе саобраћајнице на свим местима која 
нису оптерећена комуналним инсталацијама. Избор  
врста свести на стабла лоптасте или пирамидалне 
крошње. Обавезно је да стабла буду чиста од грана до 
висина од мин.2,20 до 2,50м. Места садница, врста и 
њихов број биће детаљно разрађен кроз Пројекат 
партерног уређења.  

 
Зеленило у оквиру површина остале намене чини 

зеленило са декоративном, заштитном и хигијенско-
санитарном улогом.  

Заштитно зеленило је планирано уз јужну и 
западну границу плана.Овај тип зеленила се уређује као 
баријера у виду зелених компактних  засада листопадне 
и четинарске вегетације (заштита од буке, 
аерозагађења,  заштита од ветра, гасова, прашине, 
подземних вода, еолске ерозијe, вибрација, 
рекултивација деградираних површина). 

Услови за уређење зелених и слободних површина 
на нивоу парцеле детаљније су описани у посебним 
правилима грађења за подцелине А1 и А2. 

 
3.6. Степен комуналне опремљености  грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијске 
и грађевинске дозволе 

Локацијски услови издају се ако грађевинска 
парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у 
складу са рангом и правилима за најмању дозвољену 
ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је 
планирана минимално водоводна или 
електроенергетска мрежа. (Правилник о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу "Сл. 
гл.РС“,бр.22/2015). 

  
3.7. Услови и мере заштите простора 

обухваћеног Планом 
  
3.7.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара  
Увидом у постојећу документацију - "План 

заштите и ревитализације културног наслеђа на 
територији Просторног плана Крушевца" који је 
израдио Завод за заштиту споменика културе из 
Краљева на предметном простору плана нема 
евидентираних нити заштићених непокретних 
културних добара, односно споменика културе и не 
постоји евидентирано археолошко налазиште. 

 
3.7.2. Услови и мере заштите природних добара 
"Увидом у Централни регистар заштићених 

природних добара, документацију Завода , а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у обухвату граница предметног Плана 
нема заштићених, нити природних добара планираних за 
заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што су теренска истраживања и др.) 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Републике Србије. На предметном подручју нема 
објеката геонаслеђа са списка Инвентара Геонаслеђа 
Србије (2005-2008) - наведено у  условима Завода за 
заштиту природе Србије, 03 бр.020-77/2 од 29.05.2015. 

3.7.3. Услови и мере  заштите  животне средине  
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У складу са чл. 9 Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације ''Индустријска зона Кошеви'' у Кошевима (I 
број: 350-119/2015. усвојеној на седници одржаној 
25.03.2015. године) и на основу Одлуке о приступању 
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације "Индустријска зона Кошеви" у Кошевима на 
животну средину I Број: 350-102/2015од 20.03.2015. 
приступљено је Стратешкoj процене утицаја на 
животну средину Плана. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације ''Индустријска зона Кошеви'' у 
Кошевима на животну средину урадило је Друштво за 
пројектовање, урбанизам и екологију, "Andzor 
Engineering" d.o.o из Новог Сада под бројем СП-453-1/15 
и чини саставни део документационе основе Плана. 

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите 
животне средине морају бити поштоване назначене мере 
заштите које се могу постићи применом датих 
урбанистичких параметара, комуналном опремљеношћу 
земљишта и планираним слободним и зеленим 
површинама. 

 
Ваздух 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва.  

Планом је предвиђено стварање услова за 
реализацију планираних намена, инфраструктурно и 
комунално опремање и уређење подручја, што 
подразумева временски ограничене утицаје на квалитет 
ваздуха у фази припремних и осталих радова на 
реализацији планираних пројеката. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у 
ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13-30) и 
одговарајућим Уредбама које регулишу ову област; 

Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 
Плана:  

 подстицање коришћења еколошки 
прихватљивијих енергената, обновљивих извора 
енергије и увођење енергетске ефикасности; 

 обострано/једнострано озелењавање саобраћајница 
свих рангова и категорија и озелењавање свих 
површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, 
платоа); 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција, у складу са 
важећим Законом и подзаконским актима; 

 
Заштита земљишта од загађивања 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом 

ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко 
падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода 
у земљиште.  

Мере заштите у поступку регулисања начина 
прикупљања комуналног отпада који се не рециклира 
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне 
средине. 

Прикупљање комуналног отпада вршиће се 
постављањем контејнера за сакупљање комуналног 
отпада.  

 Власници објеката који ће се градити су 
обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде у 
оквиру парцеле на којој се објекат налази 

 Локација мора да омогући несметани приступ 
возила за одвоз смећа. Контејнери морају бити 
постављени у заштићеним нишама. 

Евакуацију комуналног и индустријског отпада 
вршити у складу са важећим прописима. 

 
3.7.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
Потребно је континуирано спроводити мере 

заштите и одбране од природних непогода, које настају 
као последица климатских, хидролошких  и сеизмичких 
карактеристика на овом простору. 

При изради техничке документације водити рачуна 
о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(Сл.лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
Саставни део Плана су услови издати од стране 
Републичког Сеизмолошког Завода РС, бр:02-237-4/15 
од 21.04.2015. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају да буду реализовани и према прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
3.7.5. Услови и мере заштитe 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 пожра, 

 уз инвестиционо-техничку документацију урадити 
главни пројекат заштите од пожара 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слобоне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара.  

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), Закону о експлозивним материјама, запаљивим 
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течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр.44/77 и 
18/89), Правилнику о изградњи постројења за течни 
нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног 
нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/71 и 26/71) 
Правилнику о изградњи постројења за запаљиве 
течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих 
течности ("Сл. лист СФРЈ", бр. 20/71 и 23/71), 
Правилник о техничким нормативима за пројектовање, 
грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. 
лист СФРЈ", бр.10/90 и 52/95), Правилнику о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона 
("Сл. лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику 
о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91), 
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), и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 07/19 бр.217-86/15 од 16.04.2015. год.  

 
3.8. 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 морају се применти одредбе 
Правилника о техничким стандардима приступачности 
(„Сл. гласник РС“ бр. 46/2013). 

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 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. 

 
3.9. Попис објеката за које се пре санације или 

реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови за предузимање мера техничке 
заштите и других радова  

У границама плана нема објеката за које је потребно 
пре санације или реконструкције израдити конзерваторске 
услове за предузимања мера техничке заштите. 

 
3.10. Мере енергетске ефикасности изградње 

При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 
повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енегетски 
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.). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије за грејање, 
припрему санитарне топле воде и хлађење  од :  

 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде и  
 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
 

Опште мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 рационална употреба квалитетних енергената и 
повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга, 

 рационално коришћење необновљивих 
природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

 побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града  

 у јавним комуналним предузећима, установама 
и јавним објектима у надлежности града применом 
мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу; 

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

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
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 свим 

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

 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 
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пумпи са променљивим бројем обртаја; побољшање 
енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом 
модерних подстаница, уградњом термостатских 
вентила, делитеља топлоте, увођењем система наплате 
према потрошњи. 

 
3.11. Локације за које је обавеза израда пројекта 

парцелације, односно  препарцелације, 
урбанистичког пројекта и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

Израда пројекта парцелације односно 
препарцелације обавезна је   за формирање грађевинске 
парцеле јавне намене за реализацију примарне јавне 
саобраћајнице и за реализацију постројења за 
пречишћавње отпадних вода. 

У границама плана нису посебно предвиђене 
локације за даљу разраду Урбанистичким пројектом 
или локације за које се расписује конкурс. 

Локације се могу ближе разрадити Урбанистичким 
пројектом на захтев инвеститора или изузетно за 
потребе реализације садржаја са сложенијим и 
захтевнијим технолошким процесима производње и 
организације. 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектон-
ску разраду локације може се радити и за утврђивање 
промене и прецизно дефинисање планиране намене у 
оквиру планом дефинисане компатибилности. 

 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
4.1. Општа правила грађења на простору Плана 
- Регулациона линија је линија која раздваја 

површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта.  

- Положај објекта на парцели дефинише се 
грађевинском линијом у односу на: 

 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 

 
- Хоризонтална регулација, односно положај објекта 

одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у 
односу на регулациону линију јавне саобраћајнице, 
сабирне саобраћајнице, границе катастарских парцела и 
интерног индустријског железничког колосека. 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком делу плана 
за урбанистичке подцелине у зависности од планиране 
намене и ранга саобраћајнице.  

- Сви објекти могу имати подрумске или 
сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 

- Постојећи објекат (објекти) се може порушити и 
заменити новим објектом (објектима), чија изградња 
мора бити у складу са параметрима утврђеним овим 
планом. 

- У оквиру парцела или комплекса није дозвољено 
формирање површина за отворене депоније, већ је 
потребно планирати посебне просторе за сакупљање, 

примарну селекцију и одношење комуналног и 
индустријског отпада. 

- Складиштење материјала и робе на отвореном 
делу парцеле не сме бити организовано у делу парцеле 
према јавним површинама, улазима у парцеле и 
објекте, већ мора бити визуелно заклоњено. 

 
4.2. Правила грађења за урбанистичку 

подцелину А1 
 
1. врста и намена објеката који се могу  
     градити  
 
- Дозвољена је изградња објеката индустрије, 

пословања, производње, администрације, складиштења, 
магацина индустријских производа, сервиса, комуналне 
објекте, објекте саобраћајне привреде, енергетике, 
инфраструктурни објекти,  шпедиције и сл.  

- Применом принципа флексибилности у 
одређивању намене површина и  објеката могућа  је 
организација по систему вишефункционалних 
мешовитих производно-комерцијалних комплекса.  

- За производне објекте обавезна је израда 
Технолошког пројекта. 

 
2. компатибилне намене 
- Дозвољена је изградња компатибилних намена: 

занатво и услуге, занатски центри, трговина, бензинске 
станице, објекти пратећих садржаја, помоћни објекти, 
(гараже, радионице, оставе, портирнице, надстрешнице, 
тремови), површине и објекти за спорт и рекреацију  и 
сл. 

- Компатибилне намене могу бити и 100% 
заступљене на парцели и на њих се примењују правила 
за изградњу дефинисана овим планом. 

- Интерне саобраћајнице, манипулативне 
површине, простори за паркирање, зелене површине, 
пејзажно уређење, фонтане, мобилијар и урбана опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
3. изградња посебних објеката  
- Дозвољена је изградња посебних објеката које се 

не урачунавају у корисну БРГП, као што су: фабрички 
димњаци, водоводни торњеви, рекламни стубови, 
јарболи и сл. 

- Посебни објекти морају бити позиционирани на 
парцели у оквиру грађевинских линија, изузев 
рекламних стубова, јарбола који се могу поставити и у 
појасу између регулационе и грађевинске линије. 

- Посебни објекти постављају се тако да не 
представљају опасност по безбедност и да не ометају 
значајно сагледљивост објеката. 

 
4. намена објеката чија је изградња забрањена   
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.   
- Објекти чија је изградња забрањена су сви 

објекти који својим радом угрожавају и нарушавају 
параметре животне средине. Забрана изградње објеката 
важи и за све објекте који у процесу процене утицаја на 
животну средину, не обезбеди сагласност на Студију о 
процени утицаја објеката на животну средину. 
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- Посебна забрана изградње објеката важи за 
следеће делатности:  

 Погони и постројења тешке индустрије и то:  
*прерада нафте и нафтинх деривата (рафинерије и сл.) 
*све делатности из домена металургије (црна и 

обојена) 
*тешка хемијска индустрија (производња 

синтетичких смола; производња вештачких влакана; 
производња боја и лакова; производља 
пољопривредних хемикалија и неорганских киселина) 

 Наменска индустрија (производња оружја и 
експлозивних материјала)  

 Прерада и рециклажа опасног отпада 
 Складиштење и прерада материјала који имају 

јонизујуће зрачење 
Складиштење комуналног отпада (депоније) 
- Забрањена је изградња било којег постројења који 

је у обавези да поседује интегрисану  дозволу 
(интегрисана контрола и спречавање загађења) - тзв 
"IPPC" дозвола а све у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04). 

 
5. правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
- На простору Плана поред изградње нових објеката 

дозвољена је: реконструкција, доградња (доградња и 
надградња ван постојећег габарита), адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта и 
пренамена већ изграђених објеката и садржаја у складу са 
правилима датих планом. 

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом, који се 
односи на дозвољену намену,  индекс изграђености, 
планирану спратност и др.  

- Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 

конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.   

- Било која интервенција на постојећем објекту или 
изградња новог не сме угрозити функционисање и 
стабилност суседног објекта. 

 
6. положај објекта у односу на регулацију  
- Минимално растојање између грађевинске и 

регулационе линије је 10.00 метара, за објекте које се 
налазе уз јавнe  саобраћајнице.  

- Поред обавезне грађевинске линије у односу на 
јавну површину, планом регулације дата је и 
грађевинска линија планираних објеката у односу на 
постојећу сабирну саобраћајницу  која износи 5.0м    

- Планирани објекти се постављју фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња.   

- У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се постављати објекти портирнице, 
информациони и контролни пунктови за потребе 
комплекса, рекламни панои и јарболи. 

 
7. положај објеката у односу на интерне 

саобраћајнице и индустријски колосек унутар 
комплекса 

- Минимално растојање грађевинске линије 
објеката у односу на регулацију интерних 
саобраћајница унутар комплекса (постојећих које се 
задржавају и планираних) износи 3,0м  

- Минимално удаљење од осовине интерног 
индустријског колосека износи 3,0м. 

 
8. положај објекта у односу на границе 

грађевинске парцеле 
- Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је половина висине вишег објекта, а не мање од 
5,0м због формирања противпожарног пута уз обавезну 
садњу најмање једног реда дрвореда. 

 
 

 

Комерцијално-пословни и производни комплекси-позиционирање објеката 
 

 



22                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   02.03.2016.  

 

 

9. типологија објеката 
- Објети могу бити слободностојећи, повезани или 

груписани на различите начине  (путем грађевинских 
елемената или интерних саобраћајница) у јединствени 
пословни или производни комплекс. 

- Могуће је међусобно повезивање етажа  између 
објекта  уз обавезно остављање минималне висине 
пролаза од 4,5м у приземној етажи. 

 - У оквиру планиране површине за изградњу 
(унутар грађевинских линија) могућа је изградња 
једног или више појединачних објеката претежне и/или 
компатибилне намене. 

 
10.  међусобно растојање објеката 
- Међусобно растојање објеката је минимално 

трећина висине вишег објекта, али не мање од 4,0м 
 
11. највећи дозвољени индекс заузетости  
-  Дозвољени индекс заузетости парцеле је 40%.  
- На парцели чија је површина или ширина мања 

10% од минималне површине или ширине дате планом, 
могуће је утврдити изградњу или доградњу са 10% 
мањим  дозвољеним индексом заузетости.  

- Изузетно, индекс заузетости може бити и већи 
уколико је то неопходно за одвијање технолошких 
процеса или повећање капацитета. У таквим 
случајевима  индекс заузетости може бити макс. 50% 

- Потребне саобраћајне и манипулативне површине 
могу бити различите  у зависности од врсте објеката и 
примењене технологије. Параметри за планирање ових 
површина су од 20-30% у односу на површину  парцеле.  

 
12. највећа дозвољена  спратност  објекта 
- У зависности од врсте и намене објекта његова 

вертикална регулација дефинисана је прописаном 
спратношћу и то за:  

*производне, пословне, административне, објекте 
пратећих садржаја и остале  непроизводне објекте  
може бити од П до По+П+2   

*магацине, складишта отвореног и затвореног типа 
спратност је П до П+Пк  

- Спратност објеката свих врста може бити и већа 
услед посебних технолошких услова и утврђује се 
локацијским условима према чл. 65. Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Сл. гл. РС“, бр. 22/15)  

- Такође, за силосе, вертикалне резервоаре и 
цистерне, транспортне торњеве, машинске куће и сл. 
висина објекта се утврђује у сваком конкретном случају 
у зависности од технологије која ће се примењивати.  

- Објекти могу имати подрумску или сутеренску етажу, 
ако нема сметњи геотехничке и хидротехничке природе  

- Наведене дозвољене спратности односе се како за 
објекте основне намене тако и за објекте компатибилне 
намене.  

- Висина просторија утврдиће се у сваком 
конкретном случају, у зависности од намене објекта и 
технологије у току израде техничке документације. 

 

13. кота пода приземља 
- Кота пода приземља се одређује у односу на коту 

нивелете јавног или приступног пута, односно према 
нултој коти објекта 

- 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 објекта уколико не постоје посебни 
техничко-технолошки захтеви 

- Уколико постоји потреба  за већом висином коте 
пода приземља услед посебних техничко-технолошки 
захтеви (утоварно-истоварне рампе, транспортне траке 
и лифтови, посебни захтеви због технологије и опреме 
у производњи и сл.) иста ће се утврдити накнадно за 
сваки конкретни случај. 

- За објекте који имају индиректну везу са јавним 
путем преко приступног пута, кота приземља утврђује 
се локацијским условима у сваком конкретном случају. 

 
14. услови за изградњу других објеката на 

парцели 
- Применом принципа флексибилности у 

одређивању намене површина и  објеката могућа  је 
организација више објеката на парцели по систему 
вишефункционалних мешовитих производно-
комерцијалних комплекса и то: 

* претежне намене  
* претежне и компатибилне намене 
* компатибилне намене 
- Дозвољена је изградња  и посебних објеката које 

се не урачунавају у корисну БРГП, као што су: 
фабрички димњаци, водоводни торњеви, рекламни 
стубови, јарболи и сл. 

- Компатибилне намене могу бити и 100% 
заступљене на парцели и на њих се примењују правила 
за изградњу дефинисана овим планом. 

 
15. услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели и простора за паркирање 
- Свака грађевинска парцела мора имати приступ 

на јавну саобраћајну површину. Приступ јавној 
саобраћајној површини може бити директан или 
индиректан преко интерне сабирне саобраћајнице.   

- Обавезно је обезбедити противпожарни пут 
минималне ширине 3,5м за једносмерну комуникацију, 
односно минимално 6,0м за двосмерно кретање. 

- Потребне саобраћајне и манипулативне површине 
могу бити различите  у зависности од врсте објеката и 
примењене технологије. Параметри за планирање ових 
површина су од 20-30% у односу на површину парцеле.  

- На простору плана нема посебно опредељених 
површина за јавно паркирање. За паркирање возила за 
сопствене потребе власници објекта обезбеђују простор 
за паркирање 

на сопственој парцели, ван површине јавног пута. 
- Број потребних паркинг места се одређује на 

основу намене и врсте делатности и то по једно 
паркинг место (ПМ) на следећи начин:  

*пословни, комерцијални и административни 
објекти - 1ПМ на 70м2 корисног простора 
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*производни, магацински и индустријски објекти -
1ПМ на 200м2 корисног простора  или  половина броја 
запошљених у најбројнијој смени 

 
16. услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

- Планом су одређене трасе планираних 
инфраструктурних водова, а њихова међусобна 
удаљеност и место полагања дефинисаће се главним 
пројектом уз поштовање параметара датих Планом. 

 
17. услови за уређење зелених и слободних 

површина на парцели 
- У оквиру парцела планирати подизање појасева 

заштитног зеленила са првенствено хигијенско-
санитарном улогом. Овај тип зеленила се уређује као 
баријера у виду зелених компактних  засада листопадне 
и четинарске вегетације (заштита од буке и 
аерозагађења). 

- На парцели је потребно обезбедити минимално 
20% зелених површина (декоративно и заштитно 
зеленило) 

- У оквиру слободних зелених површина могуће је 
планирати просторе за спорт и рекрацијију: терени за 
мале спортове (кошарка, одбојка, мали фудбал  и сл.) 
системе стаза и просторе за одмор. 

- Код избора биљног материјала, осим уобичајних 
правила (отпорне на услове средине индустрије), треба 
се трудити да буду укључене и биљке са посебним 
"санитарним деловањем" (фитоцидне врсте)  и потпуно 
искључене биљке које имају алергена својства. 

 
18. правила за архитектонско обликовање 

објеката 
- Основни захтеви у погледу архитектонског 

обликовања објеката, степен разуђености габарита 
објекта, тип крова, кровна конструкција, материјал за 
обраду спољних делова објекта, обрада спољних отвора 
и сл. препуштају се избору инвеститора. 

- Планираном изградњом и интервенцијама на 
постојећим објектима остварити урбану и архитектон-
ску хармоничност комплекса. 

- Обзиром да су објекти по својој намени 
производни, складишни и сл. препорука је да исти 
имају једноставнију форму, што није обавезујуће 
уколико се задовоље параметри дати овим планом. 

- Применити начела унапређења енергетске 
ефикасности, применом техничких мера, стандарда и 
услова пројектовања, изградње и употребе објеката, у 
складу са наменом објеката и карактером локације. 

- Избор и врста крова (коси, раван), кровне 
конструкције и кровни покривач прилагодити условима 
изградње у индустрији.  

- За изградњу објеката користити тврде, инертне и 
ватроотпорне материјале, односно дозвољено је 
коришћење свих врста материјала који подлежу 
важећим стандардима, технички и биолошки 
исправних. 

- За обраду објеката (отвори, фасаде и сл) могуће је 
користити материјале који одговарају будућој намени 
објеката, тј. дозвољено је коришћење свих врста 
материјала (природни и вештачки), који подлежу 
важећим стандардима, технички и биолошки 
исправних. 

- Обавезна је примена одговарајућих стандарда, 
техничких прописа и система за грађевинску структуру 
и конструкцију. 

 
19. ограђивање парцеле 
-  Ограда парцеле се поставља на регулациону 

линију , односно по граници парцеле тако да ограда, 
стубови ограде и капије буду на земљишту власника 
ограде. 

- Грађевинска парцела може да се ограђује зиданом 
или транспарентном оградом висине до 2.2м. 

- Уколико постоје  технолошки или безбедоносни 
захтеви за ограђивање појединачних објеката или 
делова комплекса могуће је ограђивање заштитном 
транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2м 

 
20.  инжењерскогеолоши услови  
- За потребе израде техничке документације 

извршти инжењерскогеолошка испитивања. 
 
21. фазна изградња 
- Могуће је фазно уређење и  изградња уз обавезу да 

свака фаза мора да обезбеди несметано функционисање 
локације, дела локације или објекта. 

 
4.2.1. Правила грађења за саобраћајне 

површине у оквиру урбанистичке подцелине А1 
- Прикључци интерних саобраћајница морају бити 

остварени преко примарне јавне саобраћајнице или 
сабирне саобраћајнице. Саобраћај са интерних 
саобраћајница и манипулативних површина мора биту 
усмерен ка сабирној или примарној јавној 
саобраћајници. Ове саобраћајне површине ће се преко 
сабирне и примарне јавне саобраћајнице повезати у 
логичну саобраћајну матрицу. 

- Изведене интерне саобраћајнице и 
манипулативне површине задржаће се свуда где је 
могуће остварити њихово уклапање у саобраћајну 
организацију будућих производних комплекса. 

- Тамо где се не може остварити уклапање 
постојећих траса интерних саобраћајница могуће је 
укинути, реконструисати или извести нове трасе 
интерних саобраћајница.  

- Минимална регулациона ширина интерних 
саобраћајнице је 6,0м.  

- Радијуси кривина интерних саобраћајница износе 
12.0м. 

- Унутар производних и пословних комплекса 
саобраћајно решење и режим саобраћаја решавају се у 
односу на планирану технологију, а ширина 
саобраћајница са радијусима кривина у односу на 
меродавна возила која ће се користити.   

- Ширина и дужина манипулативних површина 
мора бити таква да обезбеђује несметано кретање и 



24                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   02.03.2016.  

 

маневрисање теретног возила без угрожавања других 
саобраћајних површина или објеката. 

- Минимални унутрашњи радијус скретања за 
противпожарна возила је 7.0м, а минимални спољни 
радијус скретања  је 10.5м. 

- Планирани инфраструктурни водови се 
постављају у профилу саобраћајнице. 

- Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

-  Коловозну конструкцију саобраћајнице извести 
за меродавна саобраћајна оптерећења. 

- При изради техничке документације, предвидети 
потребну саобраћајну (хоризонталну и вертикалну) 
сигнализацију, према усвојеном режиму саобраћаја 

 
4.3. Правила грађења за урбанистичку 

подцелину А2 
 
1. врста и намена објеката који се могу градити  
- Дозвољена је  изградња објеката сервисних 

садржаја: информациони и контролни пункт, објекти 
енергетске и комуналне инфраструктуре, објекти 
саобраћајне инфраструктуре (паркинг површине за 
путничка и теретна возила манипулативни платои) 
трафостанице, мернорегулационе станице и сл. 

- Објекте сервисних садржаја организовати у виду 
"централног  сервисног блока", а који ће бити у 
функцији комплентне индустријске зоне Кошеви 

-  Као изузетна повољност и допуна ових садржаја 
могуће је задржати постојећу интерну бензинску 
станицу и  колску вагу. 

 
2. могуће компатибилне намене 
- Зелене и парковске површине, пејзажно уређење, 

фонтане, мобилијар и урбана опрема, спортско-
рекреативни терени (партерни), компатибилни су са 
свим наменама и могу се без посебних услова 
реализовати у оквиру ове подцелине. 

- Компатибилне намене могу бити и 100% 
заступљене на парцели и на њих се примењују правила 
за изградњу односно уређење дефинисана овим планом. 

 
3. намена објеката чија је изградња забрањена  
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном за ову подцелину. 
 
4. положај објекта у односу на регулацију 
- Минимално растојање између грађевинске и 

регулационе линије је 10.00 метара, за објекте које се 
налазе уз јавну  саобраћајницу. 

- Поред обавезне грађевинске линије у односу на 
јавну површину, планом регулације дата је и 
грађевинска линија у односу на постојећу сабирну 
саобраћајницу  и износи 5.0м   

- Минимално удаљење од осовине интерног 
индустријског колосека износи 3,0м. 

- У оквиру планиране површине за изградњу 
(унутар грађевинских линија) могућа је изградња 
једног или више објеката  планиране намене. Објекти 

се постављју унутар простора у оквиру које је могућа 
изградња. 

 - У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се постављати објекти: портирнице, 
информациони и контролни пунктови за потребе 
комплекса, рекламни панои и јарболи. 

 
5. највећи дозвољени индекс заузетости  
-  Дозвољени индекс заузетости  је 20% на нивоу 

подцелине. 
 
6. највећа дозвољена  спратност  објекта 
- Планирана спратност објеката је П. 
 
7. услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

- Планом су одређене трасе планираних 
инфраструктурних водова, а њихова међусобна 
удаљеност и место полагања дефинисаће се главним 
пројектом уз поштовање параметара датих Планом. 

 
8. услови за уређење зелених и слободних 

површина  
-  У оквиру подцелине потребно обезбедити 80% 

зелених површина (декоративно и заштитно зеленило) 
- Планирати врсте и распоред зеленила у односу на 

положај подземних и надземних инсталација 
 - Планирати уређење зелених површина и 

подизање баријера у виду зелених компактних  засада 
листопадне и четинарске вегетације (заштита од буке и 
аерозагађења). 

- У оквиру зелених површина могуће је планирати 
просторе за спорт и рекрацијију: терени за мале 
спортове (кошарка, одбојка, мали фудбал  и сл.) 
системе стаза и просторе за одмор. 

- Код избора биљног материјала, осим уобичајних 
правила (отпорне на услове средине индустрије), треба 
се трудити да буду укључене и биљке са посебним 
"санитарним деловањем" (фотоцидне врсте)  и потпуно 
искључене биљке које имају алергена својства. 

 
4.4. Правила грађења за урбанистичку 

подцелину А3 
1. врста и намена објеката који се могу 

градити  
- Дозвољена је изградња примарне јавне 

саобраћајнице у оквиру опредељеног појаса регулације. 
У оквиру овог појаса уређује се и површина под 
заштитним зеленилом (према  граф.прилозима бр.3 и 4) 

- Минимални профил примарне јавне саобраћајнице је 
9,5м и чини га:  

* ивичњак 0,5м 
* коловоз 7,0м 
* тротоар 2,0м  
- Дозвољена је реконструкција и изградња, 

односно наставак трасе сабирне саобраћајнице. - Део 
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трасе сабирне саобраћајнице која се  планирана за 
продужетак мора бити у минималном профилу од 7,0м. 

- Минимални радијуси кривина су 12,0м 
-  Коловозну конструкцију саобраћајница извести 

за меродавна саобраћајна оптерећења. 
- При изради техничке документације, предвидети 

потребну саобраћајну (хоризонталну и вертикалну) 
сигнализацију, према усвојеном режиму саобраћаја 

 
2. намена објеката чија је изградња забрањена  
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном за ову подцелину. 
- На тротоару у граници Плана није дозвољено 

постављање објеката који би угрозили несметано 
кретање пешака, изузев урбаног мобилијара 
(превасходно корпи за одпатке).  

 
3. прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру 
-  Планирани инфраструктурни водови се 

постављају у профилу саобраћајнице. 
- Неопходно је постављање инфраструктурних 

водова пре извођења саобраћајнице. 
- Прикључак објеката на инфраструктурну мрежу 

реализоваће се према условима надлежних предузећа. 
- Међусобна удаљеност инфраструктурних водова 

и место полагања дефинисаће се главним пројектима уз 
поштовање параметара датих Планом. 

 
4.5. Правила урбанистичке парцелације 
Основни концепт Плана захтева пре свега 

парцелацију и препарцелацију постојећих катастарских 
парцела, како би се добиле грађевинске парцеле 
пропорционалних површина, са могућношћу остваривања 
организације више појединачних комплекса у оквиру 
планског подручја. Овим би се омогућила организација 
простора по систему вишефункционалних мешовитих 
производно-комерцијалних комплекса.  

Овакав концепт проистиче пре свега из потребе 
да се у потпуности активира овај простор и усклади 
са реално животним потребама, захтевима 
тржишта, интересима инвеститора, потенција-
лима и могућностима локалне заједнице, а све у циљу 
остваривања услова за квалитетаније и рационал-
није коришћење простора, рад, развој нових 
производних и услужних програма за које постоје 
потребе на тржишту и интересовање инвеститора. 

 
4.5.1. Општи услови за парцелацију и 

препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
- Дозвољена је препарцелација и парцелација свих 

парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане Планом и обезбеђивање приступа, што ће 
бити утврђено кроз израду пројекта препарцелације и 
парцелације, а на основу  Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14 и 145/14). 

- Грађевинска парцела одређена је регулационом 
линијом према јавној површини, међним линијама 
према суседним парцелама и аналитичко-геодетским 
елементима преломних тачака. 

- Новоформирана регулациона линија, дата у 
Плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 
границу парцеле, односно поделу између јавне 
површине и површина за остале намене. 

- Свака грађевинска парцела мора имати приступ 
на јавну саобраћајну површину (директно или 
индиректно преко приступног пута). 

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

 
 

Ширина фронта парцеле неправилног облика 
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- Грађевинска парцела се формира деобом или 
спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом.  

- На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела, на 
основу пројекта препарцелације, на начин и под 
условима утврђених планом.  

- На једној катастарској парцели може се 
образовати већи број грађевинских парцела, који се 
могу делити парцелацијом до минимума утврђеног 
применом правила о парцелацији или укрупнити 
препарцелацијом, а према планираној или постојећој 
изграђености, односно планираној или постојећој 
намени грађевинске парцеле.  

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 

Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања.  

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kVa мора имати димензије 6 x 5м, а снаге 
2x630 kV, 7 x 6м. 

 
4.5.2. Посебна правила урбанистичке  
          парцелације  
 
Урбанистичка подцелина А1. 
 
- Минимална површина парцеле за реализацију 

планираних садржаја је 1500,0м2  
- Минимална ширина парцеле је 30м 

 
 

 
 
 

Комерцијално-пословни и производни комплекси-величина парцеле 
 
 

Урбанистичка подцелина А2. 
 
- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 

снаге:  
* 1x630kV мора имати мин. површину од  6 x 5м  
 
* 2x630 kV,  мора имати мин. површину од 7 x 6м. 
 
- За грађење, односно постављање осталих објеката 

у складу са планираном наменом за подцелину А2 (као 
што су електроенергетски и електронски објекти, 
комуникационе мреже и уређаји, стубне трафо станице, 
мерно регулационе станице и сл.) формирање парцеле 
вршиће се у складу са чланом 69. Закон о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014 и 145/2014). 

 
4.6. Смернице за спровођење Плана  
Спровођењем Плана се обезбеђује уређење 

простора и изградња објеката у планском обухвату на 
основу планских решења и правила, као и Законом о 
планирању и изградњи.  

 
Изградња у складу са одредбама плана  
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Свака изградња објеката и извођење грађевинских 
и других радова мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом.  

Спровођење плана вршиће се:  
-  директном применом Плана, односно применом 

правила грађења и уређења датих овим Планом  
- урбанистичко-техичким документима: пројектом 

парцелације, препарцелације, елаборатом геодетских 
радова под условима датим у Плану  и тачкама 3.11. и 4.5   

- урбанистичким пројектом под условима  датим у 
тачки 3.11. (Локације за које је обавезна израда пројекта 
парцелације, односно препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса)  

 - 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.  

- Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
Интервенције на постојећим објектима  
- На простору у границама Плана ради стварања 

услова коришћења објеката дозвољена је: адаптација, 
санација, доградања,  реконструкција (извођење радова 
у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту 
објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање 
објекта, (детаљно описано у  тачки 5 - Правила за 
реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих 
објеката, поднаслов 4.2. Правила грађења за 
урбанистичку подцелину А1,). 

 
Други елементи од значаја за спровођење Плана 
- Постојећи објекат се може порушити и заменити 

новим објектом, чија изградња мора бити у складу са 
параметрима утврђеним овим Планом. 

- Приликом изградње комуналне инфраструктуре, 
опремања и уређења простора могућа су мања одступања 
због усклађивања елемената техничког решења постојеће 
и планиране инфраструктуре, конфигурације терена, 
решавања правно-имовинских односа и сл. 

- Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

 
Свака промена захтева у односу на планирану 

врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
овим планом која је у супротности са истим надлежни 
орган управе ће обуставити, односно уколико је објекат 
изграђен наложити рушење. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града Крушевца. 
Измене и допуне овог плана може вршити искључиво 
СО Крушевац на начин и по поступку утврђеном за 
његово доношење у складу са Законом. 

 
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи  

План генералне регулације (са елементима детаљног 

плана) Индустрије „Плима М“, локација у Кошевима  
(„Сл. лист града Крушевца“ бр.11/08) 

 
Аналитичко геодетски елементи, координате за 

пренос површина јавне намене 
 

1. 7520298.71   4826760.73   
2. 7520293.67   4826761.48   
3. 7520289.45   4826762.65   
4. 7520297.81   4826747.11   
5. 7520298.30   4826749.43   
6. 7520299.44   4826751.14   
7. 7520303.20   4826751.04   
8. 7520306.97   4826751.21   
9. 7520310.72   4826751.66   

10. 7520351.04   4826757.96   
11. 7520445.19   4826772.69   
12. 7520461.76   4826775.20   
13. 7520661.74   4826806.55   
14. 7520701.83   4826812.82   
15. 7520868.19   4826838.83   
16. 7520871.76   4826838.89   
17. 7520875.20   4826837.99   
18. 7520878.27   4826836.18   
19. 7520880.74   4826833.60   
20. 7520882.41   4826830.46   
21. 7520883.16   4826826.98   
22. 7520885.38   4826798.04   
23. 7520894.80   4826799.20   
24. 7520892.50   4826829.13   
25. 7521043.41   4826817.42   
26. 7521125.31   4826776.96   

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-80/2016        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
 Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
 
11 
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 и 
145/14), члана 32. Закона о лаколној самоуправи („Сл. 
гласник РС", бр. 129/07) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист  града Крушевац“, бр. 8/08), 
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Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
ИЗМЕНУ ПЛАНА 

 
 ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКОВА  

А3 И А4 У СТАМБЕНО ПОСЛОВНОМ  
КОМПЛЕКСУ РАСАДНИК 1 У КРУШЕВЦУ  

 
(Измене дела урбанистичког пројекта блокова 

А3-А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1) 
 

I  ОПШТИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Положај и опис граница подручја које се  
       уређује Планом  
 
Подручје које се уређује Планом детаљне 

регулације налази се непосредно уз централно градско 
подручје са јужне стране, у зони вишепородичног 
становања великих густина. У непосредном контакту је 
са спортско рекреативним  центром и парком Багдала. 

Граница подручја са западне стране иде у правцу 
старе трасе улице Радомира Јаковљевића (Косовска) 
обухватајући исту, са северне стране границом к.п. бр. 
2425/5, са источне стране  у правцу улице 3 Српске  
бригаде (Чеховљева) обухватајући исту, са јужне 
стране између вишеспратне стамбене зграде бр.2  и 
пословно-тржне зграде са склоништем, затим преко 
парцеле 2425/3 у правцу ограде од кухиње Пионир РО 
„Ната Вељковић“. 

Граница Измена ПДР дефинисана је Одлуком о 
изради измене Плана детаљне регулације дела блокова А3 
и А4 у стамбено-пословном комплексу „Расадник 1“ у 
Крушевцу, („Службени лист града Крушевца“, број 4/11). 

Подручје обухваћено изменом ПДР налази се у КО 
Крушевац и заузима површину од 1,50 хектара.  

 
Опис границе Плана 
Граница почиње у северном делу комплекса од 

четворомеђе к.п. 2426/14, 2442/4, 2442/1 и 2426/1 и у 
смеру казаљке сата иде према истоку, јужном границом 
к.п. 2442/4 и даље у истом правцу пресецајући Ул. 
Чеховљеву (2442/1) до источне границе исте. Затим се 
ломи под правим углом према југу источном границом 
к.п. 2442/1 и 2425/1 (ограда Економске школе - к.п.2442/2) 
до места дефинисаног графичким прилогом на граници 
наведених парцела, где се ломи према западу, поново 
пресецајући Ул. Чеховљеву, затим пресеца к.п. 2425/1 
према графичком прилогу до границе к.п. 2425/1 и 2425/3 
и даље у истом правцу пресецајући к.п.2425/3, као и к.п. 
2657/11 (део улице Косовске) - према графичком прилогу, 
до западне границе исте. 

Граница се ломи према северу западном границом 
к.п.2657/11 (део улице Косовске), до места где скреће 
према истоку пресецајући к.п. 2657/10 (део улице 
Косовске) до тромеђе к.п.2657/10, 2426/1 и 2426/14, чијом 
јужном границом долази до места одакле је и почела.  

Описаном границом обухваћени су делови 
следећих к.п. 2442/1, 2425/1, 2425/3, 2657/11 и 2657/10, 
као и целе к.п. 2426/15, 2426/1, 2426/2, 2424, 2426/3, 

2426/12, 2426/4, 2426/5, 2426/6, 2426/7, 2425/6, 2425/7, 
2426/8, 2426/9, 2426/10, 2426/11, 2425/9, 2425/10, 
2425/11, 2425/12,  2425/13, 2425/14, 2425/15 и 2425/16.  

1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
 
Правни основ  
 Одлуком о изради измене Плана детаљне 

регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном 
комплексу „Расадник 1“ у Крушевцу („Службени лист 
града Крушевца“, број 4/11). 

 Закон о планирању и изградњи  („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- 
одлука УС и 132/2014, 145/14). 

 
Плански основ  
 Генерални  план Крушевца 2021 („Сл. лист 

општине Крушевац“, бр. 4/05) 
 
Урбанистичка документација израђена у предходном 

периоду: 
 Регулациони план стамбено-пословног комплекса 

„Расадник 1“ у Крушевцу (Измене и допуне ДУП-а 
Расадник 1 из 1990. год.) 

 Урбанистички пројекат блокова А3 и А4 у 
стамбено-пословном комплексу „Расадник 1“ у 
Крушевцу 

 План детаљне регулације дела блокова А3 и А4 
у стамбено-пословном комплексу ,,Расадник 1“ у 
Крушевцу (измена дела урбанистичког пројекта 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
„Расадник 1“ у Крушевцу). 

 
2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ  
   СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја  
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике  
Терен односно земљиште обухваћено планом је 

равно што изузетно погодује изградњи планираних 
садржаја и креће се од коте 163.50 (на северу) до коте 
164.80 (на југу). 

Доминантни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
2.1.2. Хидролошке карактеристике тла  
Хидролошка карактеристика тла је мале 

пропустљивости па се површинска вода која понире 
задржава врло близу површине терена.  

 
2.1.3. Сеизмолошке карактеристике тла   
Извршеном сеизмичком микрорегионализацијом 

Крушевац је у подручју са Максималним могућим 
интезитетом потреса до 8 степени по Меркалијевој скали. 
Обзиром на услове тла и интезитет потреса неопходно је 
утврђивати тзв сеизмички ризик за сваки објекат посебно. 

 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површина јавне намене 
  
2.2.1. Грађевинско подручје  
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Границе обухвата Плана, уједно представљају и 
границу обухвата грађевинског подручја. 

  
2.2.2. Постојећа организација простора и намена 

површина 
 
Подручје обухваћено Планом лоцирано је јужно у 

односу на централно градско језгро, у зони 
вишепородичног становања великих густина у оквиру 
стамбеног насеља Расадник 1 

Простор Плана ограничен је са југозападне  и 
северозападне  стране секундарним и примарним 
градским саобраћајницама, улицом Косовском и улицом 
Чеховљевом.  Улица Косовска је део некада примарне 
саобраћајнице ул. Радомира Јаковљевића који  је  остао у 
оквиру насеља као секундарна саобраћајница, за прилаз 
паркинзима  и као пешачка улица. 

Укупан простор карактеришу, углавном, објекти 
вишепородичног становања спратности  до По+П+8+Пк, 
стамбено-пословни објекат са склоништем спратности од 
Су+П+1 и приземни објекти индивидуалних гаража у 
низу. Простор Плана представља  део ширег блока 
ограниченог улицама, Косовска, Чеховљева, Достојевског 
са индентичним садржајима објеката вишепородичног 
становања По+П+8+Пк, објектом кухиње ,,Пионир“,  
приземним објектима индивидуалних гаража, паркинг и 
зеленим површинама. 

Планско подручје, у непосредном контакту са 
објектима средњошколске установе, Грађевиске  и 
Економске школе преко Чеховљеве улице. Бонитет 
ових објеката је такав да су испуњени основни 
нормативи становања, а просторни распоред  омогућава 
рационално  коришћење простора са аспекта урбане 
економије. 

Саобраћајна матрица подручја је у потпуности 
успостављена, осим у прилазним саобраћајница између 
гаража, које су тренутно на нивоу земљаног пута.  

У контанктним зонама, садржајима од функцио-
налног утицаја, могу се сматрати зоне и типови  
становања којима је ово планско подручје окружено. 

 
2.2.3. Зеленило, спорт и рекреација 
Постојеће зеленило у обухвату плана реализовано 

је кроз  мање површине парковског типа (подцелина А, 

подцелина Б), блоковско и линеарно зеленило. 
Површине за спорт и рекреацију налазе се у оквиру 
парковских површина и школе у контактним зонама. 

 
2.2.4. Површине јавне намене  
Постојеће површине јавне намене, односно објекте 

јавне намене и јавне површине, дефинисани Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС) у 
границама Плана чине:  

 Јавне површине - постојеће саобраћајнице - 
улице, јавни паркинг простори,   јавно зеленило  

 Јавни објекти – склониште 
 
2.3. Подела на  урбанистичке целине  и зоне 

према урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама 

План је подељен на 2 урбанистичке целине 
(подцелина А и подцелина Б), без потребе даље поделе 
на мање делове.   

 
Урбанистичка подцелина  А  
Ограничена је ул. Косовском (стари назив 

Радомира Јаковљевића), делом  улицом Чеховљева 
(стари назив 3 Српске бригаде), границом са блоком Б. 
Ову целину карактерише потпуна изграђеност.  

Детаљна намена  - становање 
 
Преовлађујућа намена - вишепородично становање 

великих густина преко 200ст/ха.  
Већи део простора чине објекти намењени 

вишепородичном становању као и објекти пратеће намене-
индивидуалне гараже. Остатак простора се кориси за 
прилазне саобраћајнице и као уређене зелене површине. 
Паркизи су изграђени углавном по ободу подцелине уз 
главне саобраћајнице и у мањем  броју  у централном 
простору. У овој урбанистичкој подцелини потребе за 
паркирањем-гаражирањем  су у потпуности задовољене. 
Као посебан проблем треба истаћи неизграђене приступне 
саобраћајнице између индивидуалних гаража и неуређене 
зелене површине око истих.  

 
Табела 1.  Урбанистички показатељи - постојеће стање 

 

Површина подцелине A (бруто површине) 0.83ha 

Од тога:  
Парковске и зелене површине 0.32ha 
Вишепородично становање (постојеће) 0.064ha 
Гаражни простор-објекти  0.039ha 
Саобраћајнице, паркирање, пешачке стазе 0.40ha 
 Степен искоришћености 15%  
 Степен изграђености 0.80 

Спратност П (По+П+8+Пк)
 

  
Изграђеност:  
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 Бруто површина под објектима 1030m2 
 Бруто развијена површина објеката од тога: 6790m2 
       - стамбени          6400m2 
       - гараже     390m2 
- Површина за саобраћајнице и паркирање 3700m2 
- Неизграђени простор и зеленило 3200m2 
 Објекти (15%), Паркирање и саобраћај (45%), зелнило (40%)  
 Број домаћинства 80 
 Број становника 240 
 Густина становања - број st./ha 290 

 
 
Урбанистичка подцелина Б  
Ограничена је ул. Косовском (стари назив 

Радомира Јаковљевића), делом  улицом Чеховљева 
(стари назив 3 Српке бригаде), границом са 
подцелином А и простором кухиње „Пионир“. Ову 
целину карактерише делимична изграђеност. 

 
Детаљна намена - пословање (пословно-стамбени)  
Преовлађујућа намена- Пословање 
 

 У приземној етажи  објекта склоништа са пословним  
простором, према улици Чеховљевој као и  на 
југозападној страни налазе се пословне просторије – 
локали  различите намене: трговина, услуге, агенције итд.     

На делу објекта орјентисаном према гаражама  не 
постоје отвори на обекту осим излазно степениште из 
простора вишенаменског склоништа. 

Слободне површине у оквиру  подцелине су 
делимично уређене. 
 

 
Табела 2. Урбанистички показатељи-постојеће стање 

 

Површина подцелине Б (бруто површине) 0.67ha 

Од тога:  
Парковске и зелене површине 0.26ha 
Склониште и пословни простор 0.16ha 
Гаражни простор-објекти  0.025ha 
Саобраћајнице, паркирање, пешачке стазе 0.20ha 
 Степен искоришћености  27%  
 Степен изграђености 0.30 

Спратност  П, (Су+П+1)   
 

 
Изграђеност:                          

 

 Површина под објектима 1850m2 
 Бруто развијена површина објеката од тога: 1950m2 
       - пословни 950m2 
       - склониште 650m2 
       - гараже 250m2 
- Површина за саобраћајнице и паркирање 2000m2 
- Неизграђен простор и зеленило 2600m2 
  Објекти (27%), Паркирање и саобраћај (30%), зеленило (33%)  
 Број домаћинстава - 
 Број становника - 
 Густина сатновања - број st./ha - 
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2.4. Трасе, коридори и капацитети 
       инфраструктуре 
 
2.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне 
          површине 
 
Подручје у границама плана са источне стране је 

ограничено Чеховљевом улицом ширине 7.0м са 
управним паркинзима наслоњеним на исту ка комплексу 
са 52 паркинг места за путничке аутомобиле. Са северне 
стране комплекс је ограничен са везном улицом између 
Косовске и Чеховљеве улице са двостраним управним 
паркинзима и 22 паркинг места.  

Са западне стране комплекс је ограничен Косовском 
улицом (стара Радомира Јаковљевића) која је приступна и 
пешачка, где се саобраћај колски и пешачки одвија 
интегрално на истој коловозној површини. Са десне 
стране од поменуте улице у оквиру комплекса  изведена 
су три низа гаража управних на предметну улицу са 
приступне две колске саобраћајнице по 6.0м.  

Унутар комплекса постоје из улице Чеховљеве 
економски прилази објектима вишепородичног становања 
који се слепо до објекта завршавају. Регулациони елементи 
дати су на графичком прилогу. Обзиром да се све постојеће 
комуникације унутар комплекса задржавају по габариту, 
функцији и намени и да су нивелационо већ везане за 
контактне садржаје и објекте, нивелација постојећих 
саобраћајница се у потпуности здржава. 

 
2.4.2. Водопривредна инфраструктура,  
          хидротехничке инсталације и објекти 
  
Примарна хидротехничка инфраструктура је 

изграђена у оквиру комплекса. У ободним улицама, 
Косовској и Чеховљевој је изграђена улична 
канализациона мрежа отпадних вода на коју је могуће 
прикључити новопланиране објекте. 

Улична водоводна мрежа је изграђена у 
Чеховљевој улици са могућношћу прикључивања 
новопланираних објеката. 

Дуж улице Косовске је каналисан један од 
примарних градских колектора атмосферске 
канализације, кожетински поток, затвореним каналом 
ф800мм. У Чеховљевој улици је изграђена атмосферска 
канализација са одводом према Кожетинском потоку. 

 
2.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: ТС10/0,4kV 
„Расадник К1-К6“, снаге 1х630 kVА, кабловски водови 
10kV „Расадник К1-К6 – Економска школа“ и 
„Расадник К1-К6 – Расадник Ф1“ 

Напајање постојећих објеката изведено је 
подземним кабловским водовима 1kV. 

Осветљење саобраћајница изведено је светиљкама 
јавне расвете на металним стубовима. 

Постојећа ТС10/0,4kV, кабловски водови 10kV, 
кабловски водови 1kV места стубова јавне расвете су 

приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
2.4.4. ТК мрежа 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
2.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Подручје стамбено-пословног комплекса опремљено 

је дистрибутивном гасном мрежом ,,Расадник 1“ 
власништво ,,Србијагас“ - Нови Сад и топловодном 
мрежом, власништво ЈКП ,,Градска Топлана“ - Крушевац. 

У левом тротоару улице  Достојевског налази се 
полиетиленски цевовод PE Ø125x10 mm за природни 
гас. У левом тротоару Чеховљеве улице налази се 
магистрални вреловод DN 250 за врелу воду. 

Прикључке на цевоводима за снабдевање 
топлотном енергијом изводе дистрибутери у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 

 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених 
       објеката, споменика културе и природе и 
       амбијенталних целина 
 
У обухвату предметног Плана нема евидентираних 

и заштићених објеката, споменика културе  и природе и 
амбијенталних целина 

 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА 
    ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења простора  
 
Овим Планом детаљне регулације  свакако се 

задржава основна урбанистичка матрица. То се односи 
на улице са већ утврђеним трасама и профилима.   

Сви објекти на простору плана су реализовани на 
основу планске документације осим једног објекта зидане 
гараже и једног објекта мотажне гараже од лима. Ови 
објекти су предвиђени за уклањање ради реализације 
прилазних саобраћајница и паркинг простора. 

Као посебна планска интервенција планирана је 
реконструкција и надградња објекта склоништа са 
пословним простором у оквиру подцелине Б и изградња 
потребног броја паркинг места и других пратећих 
садржаја, уз поштовање утврђених параметара за уређење 
и изградњу. 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне целине   
        са планираном наменом површина и објеката   
        и могућим компатибилним наменама  

 
На основу стечених услова и планираних потреба, 

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

 
 

Подцелина „А“ 
 

Намена:  
Начин реализације: 
Спратност:                           

Преовлађујућа намена-вишепородично становање 
Компатибилна, паркирање, гаражирање, блоковско зеленило 
Реализовано до По+8+Пк 
 

Индекс заузетости: 
Тип изградње: 

До 30 
Слободностојећи

 

Табела 3.  Урбанистички показатељи - планирано стање 
 

Површина подцелине A (бруто површине) 0.83ha 
Од тога:  
Парковске и зелене површине 0.32ha 
Вишепородично сатновање (постојеће) 0.064ha 
Гаражни простор-објекти  0.039ha 
Саобраћајнице, паркирање, пешачке стазе 0.40ha 
  Степен искоришћености 15%  
  Степен изграђености 0.80 
    Спратност  П,  (По+P+8+Пk)

 

Изграђеност:                            
 Бруто површина под  објектима  1030m2 
 Бруто развијена површина објеката од тога: 6790m2 
       - стамбени 6400m2 
       - гараже  390m2 
- Површина за саобраћајнице и паркирање 3700m2 
- Неизграђен  простор и зеленило 3200m2 
 Објекти (15%), Паркирање и саобраћај (45%), зеленило (40%)  
 Број домаћинства 80 
 Број становника 240 
 Густина сатновања - број st./ha 290 

 
 
Специфичност ове урбанистичке подцелине  је 

разнородност садржаја са преовлађујућом наменом за 
породично и  вишепородично становање великих густина 
преко 200ст/ха, спратности По+П+8+Пк и пратећом 
наменом: пословање, услужне делатности, гаражни и 
паркинг простор, зеленило, специјална намена- 
склониште.  Основна урбана одлика овог блока је мали 
степен изграђености простора јер су објекти велике 
спратности,  као и степен искоришћености на целом 
простору од 19%  што омогућава  довољно простора за 
паркирање, саобраћајнице и зелене површине.   

Постојећа грађевинска структура вишепородичних 
стамбених објеката, грађена по свим стандардима прописима и  
тренутно се налази у добром  стању. Осим текућег 
одржавања  објеката нису потребне друге интервенције у 
простору. Објекат  склоништа са пословним простором је у 
лошем стању па захтева озбиљну реконструкцију.  

На подручју  плана за потребе 80 постојећих  
стамбених јединица и 700м2 пословног простора 
изграђена су  82 ободна паркинга  и 38  гаражних места. 
Планиране су зоне  за  изградњу  93 паркинг места.       

На  простору урбанистичке подцелине „А“ за 
потребе 80 стамбених јединица изграђена су 58 ободна 
паркинга  и 23 гаражна места  што подмирује потребе 
за паркирањем. Планом је омогућена изградња   23  
паркинг места у (зона 6).            

На простору урбанистичке подцелине „Б“ планирана 
је реконструција и надградња постојећег објекта склоништа 
са пословним простором (Су+П+1)  до максималне 
спратности  Су+П+6, на основу  плана вишег реда,  
простор плана је  у урбанистичкој зони 2 (ВС-04) слободно 
стојећи објекти вишепородичног становања (П+5 до П+6). 

Планирана изградња не утиче на промену  
амбијенталне  вредности  ове урбанистичке  подцелине, 
напротив, оживљава  пословање и услужне  делатности 
које сада нису у функцији. Изградњом нових паркинга 
уређују се запуштене површине на простору  плана. 
Постојеће комуникације задржавају се по габариту, 
функцији и намени, нивелационо  су везане за контакне 
садржаје и објекте, тако да се задржава нивелација 
постојећих саобраћајница  Задржавају се постојеће 
јавне површине на простору плана. Планира се 
реализација зелених и парковских површина  око  
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објекта са склоништем и на слободном простору који 
остаје приликом реализације планираних саобраћајница  

и паркинга. 
 

Подцелина ,,Б“ 
 

 

 
Намена: 
 
 
 
Начин реализације: 
Спратност:                         

 
Преовлађујућа намена - вишепородично становање 
Компатибилна намена – комерцијални садржаји, блоковско зеленило, 
паркирање, склониште 
 
Изградња до планиране спратности 
до Су+П+4, Су+П+5, Су+П+6 

Индекс заузетости: 
Тип изградње 

до 30 
Слободностојећи објекат 

 
 

Табела 4. Урбанистички показатељи - планирано стање  
 

Површина подцелине Б ( бруто површине) 0.67ha
Од тога: 
Парковске и зелене површине 0.18ha
Склониште и пословни простор 0.16ha
Гаражни простор - објекти 0.025ha
Саобраћајнице, паркирање, пешачке стазе 0.30ha
  Степен искоришћености 27% 
  Степен изграђености 1.3 
   Спратност  П, (Су+П+4) до (Су+П+6)   
Изграђеност:                           
 Бруто површина под објектима 1850m2

 Бруто развијена површина објеката од тога:      7620m2

     - пословни  950m2

     - склониште 650m2

     - гараже                    250m2

     - стамбени  5770м2

- Површина за саобраћајнице и паркирање 3000m2

- Неизграђен простор и зеленило 1800m2

 Објекти (27%), Паркирање и саобраћај (45%), зеленило (28%) 
 Број домаћинства 70
 Број становника 210
 Густина становања - број st./ha 313

 
 
На простору подцелине „Б“ за потребе 700 м2 

пословног простора (17 локала) изграђено је 15 гаража и 24 
паркинг места. У овом блоку планирана је  изградња  
стамбеног простора бруто површине 5770м2 (нето 
површине је 4600 м2) што подразумева 70 стамбених 
јединица просечне површина 63.50м2. У овиру блока ,,Б“ 
омогућена је изградња 70 нових паркинг места (зона 1, 2, 3, 
4). На основу плана вишег реда, власници-инвеститори 
стамбених објеката и обезбеђују простор за паркирање на 
постојећој грађевинској парцели изван површине јавног 
пута и то 1 паркинг или гаражно место на 1 стан и 1 
паркинг или гаражно место на 70м2 корисне површине 
пословног простора.  

 комерцијалне услуге подразумевају: угоститељство, 
пословање, туризам, банке, трговина..... 

 индекс заузетости дат је на нивоу блока 
3.3. Услови за уређење и изградњу саобраћајне и 
        комуналне инфраструктуре 
 
3.3.1 Регулација саобраћајне мреже са 
           нивелацијом терена 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
У функционалном смислу саобраћајнице Косовска, 

Николе Тесле, Достојевског представљају ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, док све остале 
улице служе као приступне саобраћајнице и за одвијање 
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унутарблоковског саобраћаја. Елементи регулације 
саобраћајница дати су на графичком прилогу бр. 6. 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија  саобраћајницама (ул.  Косовска), као и ул. 
Достојевског и ул. Николе Тесле а остале 
саобраћајнице служе за непосредни приступ парцелама 
од стране корисника. 

Техничке карактеристике саобраћајница 
Постојеће стање саобраћајне инфраструктуре се у 

потпуности задржава по габариту, функцији и намени 
на основу изведеног стања.  

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

Разрадом поменутог простора саобраћајнице у 
регулационом смислу нису посебно дефинисане, већ су 
задржане са постојећим техничким карактеристикама, и то: 

 Улица Чеховљева; 
 Улица Косовска  
Измена у режиму саобраћаја је да се улица 

Косовска (бивша Радомира Јаковљевића) затвара за 
колски саобраћај у делу северног низа гаража до 
паркинга на северу комплекса.Сви тротоари су 
денивелисани у односу на коловоз. 

Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

Кретање возила јавног превоза могуће је свим 
примарним саобраћајницама, као и ул. Чеховљевом. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тргови, тротоари, пешачке стазе и сл.). 

Посебне обавезе према кретању хендикепираних 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и унутарблоковских саобраћајница са ободним  
саобраћајницама предвиђају се прелазне рампе за 
повезивање тротоара и коловоза. 

Паркирање 
Простор обухваћен регулационим планом захтевао 

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

 у посматраном простору јужно од комлекса 
гаража планира се изградња паркиралишта са управном 
шемом паркирања и 38 паркинг места и прилазом из 
улице Косовске у нивоу.  

 иза средишног низа гаража планирано је 
уређење још 9 паркинг места са подужном шемом 
паркирања и прилазом из улице Косовске и Чеховљеве 

 планирана је изградња 13 паркинга са управном 
шемом паркирања, са западне стране објекта 
склоништа-пословног простора и прилазом из улице 
Чеховљеве. 

 планирана је изградња 10 паркинга са управном 
шемом паркирања, са планирана је изградња 13 
паркинга са управном шемом паркирања, са западне 
стране објекта склоништа-пословног простора и 
прилазом из улице Чеховљеве. 

 северне стране објекта склоништа-пословног 
простора и прилазом из улице Чеховљеве. 

 Планирана је изградња 20 паркинг места са 
управном  шемом паркирања у зони улице Косовска( 

Радомира Јаковљевића) која има карактеристике  
колско пешачке- улице. 

Нивелација 
Основна нивелациона решења урађена су на 

државној карти размере 1:500 
Комплекс је саобраћајно непосредно повезан са 

локалним улицама – Косовска улица и Чеховљева 
улица. 

Нивелационим решењем дефинисани су 
нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних  падова према 
графичком прилогу. 

Нивелационо решење саобраћајнице условљено ће 
бити начином прикључка приступне саобраћајнице на 
саобраћајнице ул. Чеховљеве и Косовске улице. Ради 
добијања што бољег нивелационог решења узето је у 
обзир и конфигурација терена, хидротехнички услови 
као и прописани технички услови.  

Новопланиране саобраћајнице приказане су графички 
као саобраћајно, регулационо и нивелационо решење 
комплекса са апсолутним котама у тачкама осовине 
прелома саобраћајнице, уздужним падовима и 
растојањима. Уздужни падови се крећу од  0.3%  до 0,85%. 

Из нивелационог плана и на основу идеја 
сагладавања планираних саобраћајница, може се 
закључити да све саобраћајнице испуњавају прописане 
техничке услове, па су самим тим техничке оправдане и 
могуће. Из срачунатих просечних падова терена на  
овом подручју може се закључити да је предвиђена 
намена површина узела у обзир природне услове – 
конфигурацију терена. 

 
3.3.2. Водопривредна инфраструктура, 
          хидротехничке инсталације и објекти 
На примарну уличну хидротехничку инфраструктуру 

је могуће извршити прикључивање новопланираних 
објеката. На планираном паркингу дуж Косовске улице 
планира се изградња атмосферске канализације са 
уливом у Кожетински поток. 

 
3.3.3. Електроенергетика 
Максималну годишњу једновремену снагу за 

планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 
 

199088.0 015.186.235.065.05.3 







 mxxn

n
nxPjs  

 
где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо потребну снагу 
На основу претпостављених површина новопланираних 

пословних објеката, потребна је једновремена снага  
 

Pj=344kW 
 
Постојећа ТС10/0,4kV, које покрива постојећи 

конзум, задржава се на садашњем нивоу. 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
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како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
344kW, за напајање новопланираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом потребно је 
изградити нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х630kVA и за њих 
прикључне кабловске водове 10кV и то: 

- у подцелини  Б једну (1) ТС 10/0,4кV снаге до 
1х630 kVA сличне типу МБТС-БС 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
3.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране пословне и стамбене објекате  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
3.3.5. Снабдевање топлотном енергијом 
Подручје стамбено-пословног комплекса опремљено 

је дистрибутивном гасном мрежом „Расадник 1“, 
власништво „Србијагас“ - Нови Сад и топловодном 
мрежом, власништво ЈКП „Градска топлана“- 
Крушевац. 

У левом тротоару улице Достојевског налази се 
полиетиленски цевовод PE Ø125x10 mm за природни 
гас. У левом тротоару Чеховљеве улице налази се 
магистрални вреловод DN 250 за врелу воду. 
Прикључке на цевоводима за снабдевање топлотном 
енергијом изводе дистрибутери у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

 
3.4.  Услови уређења зеленила на јавним и  
        површинама остале намене 
Зелене површине у границама плана припадају 

категорији зеленила јавног коришћења, односно 
зеленилу у стамбеним зонама и линеарном зеленилу. 
Све површине се Планом у највећој мери задржавају 
осим измена којима је неуређено зеленило смањено 
због изградње гаража и паркинга. Реконструкција и 
ревитализација зелених површина може се изводити 
само пројектима партерног уређења који подразумева и 
валоризацију постојећег зеленила и предлог мера за 
његово унапређење.   

У оквиру овог простора могу се организовати 
садржаји за одмор, забаву, рекреацију и сл. Дозвољена 
је изградња садржаја и мобилијара за одмор (мањи 
платои, чесма, клупе и сл.), садржаја и опреме за 
рекреацију (пешачке и бициклистичке стазе, фитнес 
справе, игралишта за децу и сл.). 

Линеарно зеленило се планира на тротоарима и 
паркинзима са циљем ублажавања негативног утицаја 
саобраћаја и микроклиматских услова. Избор врста 
ускладити са профилом саобраћајнице. Саднице не 
смеју да имају крупне плодове који могу да повреде 
пролазнике као ни цветове, плодове и друге делове који 
су отровни или изазивају алергије. Осим травњака у 
партеру се могу садити и жбунасте и цветне врсте.  

Правила уређења: 
1. Процентуално учешће зеленила (неизграђени 

простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 30%  

2. Нису дозвољени садржаји рекреације и забаве 
који имају негативан утицај на околне стамбене објекте.  

3. Није дозвољено увођење колског саобраћаја 
ван зоне која је дефинисана Планом.   

3.5. Услови и мере заштите простора 
3.5.1. Услови и мере заштите непокретних културних 

добара 
На предметном простору плана нема 

евидентираних нити заштићених  непокретних 
културних добара, односно споменика културе и не 
постоји евидентирано археолошко налазиште који 
подлежу заштити.   

3.5.2. Услови и мере заштите природних добара 
Предметни простор у границама Плана не представља  

подручје значајних вегетационих карактеристика. Увидом 
у Регистар заштићених природних добара констатовано је 
да нема заштићених и евидентираних природних добара.  

3.5.3. Степен комуналне опремљености 
          грађевинског земљишта 
Комплетна комунална опремљеност грађевинског 

земљишта подразумева постојање водовода, фекалне 
канализације, решено одвођење атмосферских вода, 
трасу електроенергетских водова, трасу топловода 
непосредно уз парцелу, као и телекомуникационих 
кабловских веза и уличне расвете. Степен комуналне 
опремљености у границама обухвата Плана је такав да 
омогућава издавање локацијских, односно 
грађевинских дозвола  

3.5.4. Услови и мере  заштите  животне средине  
У складу са чл.6,  Одлуке о изради измене Плана 

детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено-
пословном комплексу,,Расадник 1“ у Крушевцу  I 
бр.350-747/2014 од 29.12.2014. год. није потребно 
приступити изради стратешке процене утицаја на 
животну средину.  

3.5.5. Услови и мере заштите од елементарних 
непогода 

Потребно је континуирано спроводити мере 
заштите и одбране од природних непогода, које настају 
као последица климатских, хидролошких  и сеизмичких 
карактеристика на овом простору. 

При изради техничке документације водити рачуна 
о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(Сл.лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
Ради заштите од земљотреса, планирани објекти морају 
да буду реализовани и према прописима и техничким 
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким 
подручјима. 

 
3.5.6. Услови и мере заштитe 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, 
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 водоводна мремрежа, 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 
урадити главни пројекат заштите од пожара 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слобоне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара.  

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), 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. 30/91), 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), 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 07/19 бр.217-94/15 од 16.04.2015 год.  

 
3.6. 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 морају се применти одредбе 
Правилника о техничким стандардима приступачности 
(Сл. гласник РС бр. 46/2013). 

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 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 од1:20 (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, 

 
3.7. Попис објеката за које се пре санације или 

реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови за предузимање мера техничке 
заштите и других радова  

У границама плана нема објеката за које је 
потребно пре санације или реконструкције израдити 
конзерваторске услове за предузимања мера техничке 
заштите. 

Мере техничке или друге мере заштите утврдиће се 
у сваком конкретном случају, односно за сваки објекат 
појединачно приликом подношења захтева за извођење 
одређене врсте радова на том објекту. 

Одређене мере техничке заштите објеката  
утврђиваће се у зависности од врсте и намене објекта, 
врсте радова, близине суседних објеката, статичке 
стабилности, примењеног конструктивног система, 
позиције и стања инсталација и инфраструктуре. Мере 
заштите могу се утврђивати и за потребе  рушења, 
односно санације услед дејства силе-природних 
непогода, угрожености статичности објекта услед 
дотрајалости и уграђености лоших грађевинских 
материјала, због изградње нових објеката и другачије 
организације на парцели.  

3.8. Мере енергетске ефикасности изградње  
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енегетски 
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.). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије за грејање, 
припрему санитарне топле воде и хлађење  од:  

 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

 60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више 
станова,   

 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде и  
 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
 
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, 
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• побољшање енергетске ефикасности и рационално 
коришћење енергије на нивоу града – у јавним комуналним 
предузећима, установама и јавним објектима у 
надлежности града применом мера на грађевинском 
омотачу, систему грејања и унутрашњем осветљењу;  

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

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 свим објектима 

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

• 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, уградњом термостатских 
вентила, делитеља топлоте, увођењем система наплате 
према потрошњи 

 
3.9. Локације за даљу разраду урбанистичким  
        пројектом   
На основу закључка комисије за планове 

планирану надградњу треба предвидети као 
јединствену архитектонску целину уз могућност фазне 
градње. У случају фазне градње обавезна је израда 
урбанистичког пројекта са разрадом локације за 
обухват целог Плана. Урбанистичким пројектом 
дефинисати фазност градње објеката, регулацију и 
нивелацију, приступ локацији, начин решења 
паркирања и друге специфичне услове. У идејном 
архитектонском решењу објекта  дефинисати улазе у 
објекат и назначити  фазе планиране изградње имајући 
у виду  јединствену архитектонско-грађевинску целину 
објекта. 

 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све урбанистичке 

подцелине  у границама плана. 
Правила грађења су дата као општа која се односе 

на све целине-обухват плана  и као посебна која се 
односе само на појединачне подцелине. 

 
 

4.1. Општа правила урбанистичке регулације 
 
Намена објеката 
Дозвољена је реконструкција, надградња, 

адаптација, санација и пренамена већ изграђених 
објеката у складу са правилима датих Планом. 

Стамбени објекти могу бити намењени  вишепоро-
дичном 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. 

На истој грађевинској парцели могућа је изградња 
и других објеката у функцији основних објеката.   

Пејзажно уређење, скулптуре, фонтане, мобилијар 
и урбана опрема компатибилна је са свим планираним 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на 
свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је градња 
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. 

 
Положај објекта  
 Положај објекта дефинисан је грађевинском 

линијом која је дефинисана у односу на регулациону 
линију. Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора 
оивиченог грађевинском линијом. 

 Подземна грађевинска линија за подземне 
објекте (делови објекта, подземна гаража, склониште) 
може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије, као и изван основног габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у функционисању 
објеката, инфраструктуре или саобраћајне мреже. 

 
Урбанистички показатељи 
 Вредност урбанистичких показатеља индекс 

заузетости и спратност су дати у поглављу 3.2 за сваку 
урбанистичку целину и примењују се са осталим 
правилима која се односе за тај блок тј. подблок. 
Гараже у подземним етажама не рачунају се у индекс 
изграђености парцеле. 
  

      Вертикална регулација 
 Висина објекта дефинисана је прописаном 

спратношћу за сваку урбанистичку целину, блок. 
 Сви објекти могу имати подрумске или 

сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 

 Свака изградња галерије или међуспратних 
етажа у објекту сматра се засебном спратном етажом 
(рачуна се као изградња спрата) 

 
      Кота пода приземља                                                        
 Кота пода приземља се одређује у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
нултој коти објекта.  
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 За објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену (пословање или делатност) кота пода приземља 
може бити максимално 0.20м виша од коте тротоара 
(денивелација до 1.2м савладава се унутар објекта) 

 У осталим случајевима кота пода приземља се 
утврђује применом правила из Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Сл.гл.РС“, бр.22/2015). 
 

Спољне степенице 
 Отворене спољне степенице могу се 

постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 
линија увучена мин 3.0м у односу на регулациону 
линију и ако савлађује висину до 0.9м. Степенице које 
савлађују висину преко 0.9м улазе у габарит објекта. 

 Степенице које се постављају на бочни или 
задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге 
функције у дворишту. Корисна ширина пролаза на 
парцели поред једне стране објекта мора бити најмање 
2.5м без физичких препрека. 
 

Приступ парцели 
 Свака  новоформирана грађевинска парцела 

мора да има приступ на пут или другу јавну површину 
намењену саобраћају. Ширина приватног пролаза за 
парцеле које немају директан приступ јавном путу не 
може бити мања од 2,5м. 

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1.6м, односно регулациону линију  више од 
1.2м, под условом да је грађевинска линија на минимум 
3.0м од регулационе линије, односно када најмања 
ширина тротоара износи 3.0м, а на висини изнад 3.5м. 
У том случају, укупна површина грађевинских 
елемената не може бити већа од 50% уличне  фасаде 
изнад приземља. 

 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) могу прећи регулациону линију 
максимално 30% од ширине тротоара у случају када 
ширина тротоара износи од 1.2м до 3.0м 

 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прећи регулациону линију у 
случају када ширина тротоара износи до 1.2м 
 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску односно регулациону линију и 
то: 

 Излози локала – 30цм, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3.0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољен испад излога локала у 
приземљу) 

 Излози локала – 90цм, по целој висини у 
пешачким зонама 

 Транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже максимално 2.0м 
по целој ширини објекта са висином изнад 3.0м, 1.0м 
од спољне ивице тротоара 

 Платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом 1.0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3.0м, 

 Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 Међусобна удаљеност слободностојећих 

вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом 
низу, износи најмање ½ висине вишег објекта. 
Удаљеност се може смањити на 1/4 уколико објекти на 
наспрамним фасадама не садрже отворе простора за 
становање.Ова удаљеност не може бити мања од 4м ако 
један од зидова објекта садржи отворе простора за 
дневно осветљење за стамбене и пословне просторије. 

 
Ограђивање парцелa 
 Грађевинске парцеле за вишепородично становање 

могу се живом оградом максималне висине 0,9м. 
      Одводњавање површинских вода                                         
 одводњавање површинских вода са грађевинске 

парцеле утврђује се нивелационим решењем на нивоу 
блока, уз обавезу да се површинске воде са једне 
грађевинске парцеле не могу усмеравати према другој 
грађевинској парцели. Објекти који се налазе  на међи 
или њеној непосредној близини морају решити 
одводњавање вода са кровних равни тако да ничим не 
угрожавају суседну парцелу. 
 

Интервенција на постојећем објекту или 
изградња новог 

 било која интервенција на постојећем објекту 
или изградња новог не сме угрозити функционисање, 
стабилност или фасаду суседног објекта 

 свака доградња, надградња или реконструкција 
постојећег објекта мора бити изведена у складу са 
техничким прописима и тако да ничим не угрози  
стабилност постојеће конструкције, односно 
стабилност објекта у непосредном контакту. 

 Приликом било какве интервенције на 
постојећем објекту важиће услови као и за  
новопланиране објекте. 
 

Доградња лифтова и степеништа 
Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката под 
следећим условима: 

 Да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
 Да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
 Да не угрожава функцију и статичку 

стабилност постојећег и суседног објекта. 
 Да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 

Архитектонско обликовање и примена 
материјала 

 Обавеза је остварити урбанистичку и 
архитектонску хармоничност са окружењем. 

 Обликовање планираних објеката и 
материјализација фасаде, избор материјала, обрада 
отвора и сл. препуштају се избору инвеститора и 
креативности пројектанта објекта 
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 кровови се изводе као коси, двоводни и 
вишеводни, уз примену адекватног нагиба према 
примењеном кровном покривачу, стим да је нагиб 
крова и покровни материјал потребно прилагодити 
архитектури објекта 

 изградњом косих кровова водити рачуна да 
нагиб кровних равни буде минимално потребан, тј. да 
кровови буду минимално „стрми“ 

 Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

 За обраду фасада објеката могу се користити 
све врсте, како природних тако и вештачких 
материјала. Посебно водити рачуна о обради фасада 
објеката (фасадној профилацији, детаљима фасаде) са 
циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности објекта. 

 За изградњу објекта дозвољено је коришћење 
свих врста материјала који подлежу важећим 
стандардима, технички и биолошки исправним. 
 

Пејзажно уређење 
 Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина у обухвату  плана износи 25% 
Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру 
 Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

Када правила грађења и уређења дата овим планом 
не дефинишу у довољној мери неопходне параметре 
примењиваће се одредбе Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/2015). 

 
Изградња објеката компатибилне намене 
 изводи се према општим и посебним правилима 

градње преовлађујуће намене, утврђеним  за целину, 
подцелину. 

 
4.2. Посебна правила урбанистичке регулације 
 
4.2.1. Посебна правила градње за урб.  
          подцелину А 
 
Намена 
 На простору овог блока нису планирани нови 

објекти. У блоку су изграђени објекти вишепородичног 
становања и објекти у функцији саобраћаја-индивидуалне 
гараже 
 

Положај објекта  
 Према утврђеној грађевинској линији у односу 

на улицу Чеховљеву. 
 

Вертикална регулација 
 Забрањена је изградња поткровних етажа изнад 

планиране спратности 
 

Хоризонтална регулација 
 Положај планираних садржаја дат је 

грађевинском линијом.  
 

Надградња постојећих објеката 
 Није планирана надградња објеката 

вишепородичног становања. Могући су радови на 
текућем одржавању објеката. 
 

Тип становања 
  Вишепородични стамбени,  примењиваће се 

параметри утврђени за ову под целину. 
 

Паркирање 
Потребан број паркинг места решити у оквиру 

грађевинске парцеле  
 
4.2.2. Посебна правила градње за урбанистичку 
          подцелину Б 
 
Намена 
 У поземној етажи простор за вишенаменско 

склониште. Приземна етажа има  пословну намену. 
Спратни део планиран за стамбену изградњу. Предвидети 
реконструкцију у приземљу објекта у функцији 
стабилности (изградња нових темеља, стубова, степеништа, 
ојачање постојећих конструктивних елемената.  
 

Вертикална регулација 
 Треба имати у виду висину постојеће приземне 

етаже објекта склоништа са пословним простором изнад 
које је урађен раван кров у више нивоа  и усвојити 
највиши део крова (мин. 5,0м)  за  основу надградње.  
 

Хоризонтална регулација 
 Планирани објекти не смеју прећи  грађевинску 

линију утврђену према графичком прилогу нарочито 
према главној улици, осим за потребе ојачања 
постојећих конструктивних елемената (темеља, 
стубова), у функцији стабилности планираног објекта. 
У односу на бочне грађевинске линије могућа су 
одступања која се односе на удаљеност од суседних 
објеката уколико се пројектом покаже да не постоје 
отвори на бочној фасади.  
 

Међусобна удаљеност објеката 
 Међусобна удаљеност слободностојећих 

вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање пола висине вишег 
објеката. Ово растојање се може смањити на четвртину 
висине вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе на стамбеним просторијама 
(као и атељеима и пословним просторијама). 

 Вишеспратни слободностојећи објекат не може 
заклањати директно осунчање другом објекту више од 
половине трајања директног осунчања 
 

Ограђивање парцела 
 Није дозвољено ограђивање парцела  

 
Паркирање 
 Потребан број паркинг места обезбедити  на 

парцели изван границе јавног пута 
 

Пејзажно уређење 
 Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 20% 
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Надградња постојећих објеката 
 Реализација планиране надградње постојећих 

објеката могућа је само у случају да се изврши провера 
и докаже статичка стабилност  објеката  

 Габарит етажа које се надграђују мора бити 
такав да ни на који начин не угрози суседне објекте, 
нарочито ако на фасадама суседних објеката постоје 
отвори. Максимално дозвољен габарит етаже која се 
надграђује, не сме прећи габарит последње изведене 
етаже на постојећем објекту.Нису дозвољени било 
какви испади на будућим надграђеним етажама 

 Планирану надградњу постојећих вишепоро-
дичних стамбених објеката извести у свему према 
Правилнику о условима и нормативима за пројекто-
вање стамбених зграда и станова („Сл. гл. РС“ бр. 
58/2012 од 13.06.2012.) 
 

Изградња других објеката на парцели 
 Дозвољава се изградња пратећих садржаја у 

функцији пословања и становања, нових паркинг места, 
зеленила и других елемената партерног уређења.   

 
4.3. Правила за паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника изван површине јавног пута, са 
капацитетима сходно намени и врсти делатности која 
се обавља према важећим Правилницима и 
нормативима и то на следећи начин: 

 Стамбени објекти у целинама:  
- са породичним и вишепородичним становањем 1 

паркинг место по стану 
 банка, здравствена, пословна, образовна или 

административна установа – 1 ПМ на 70m² корисног 
простора; 

За паркирање возила за сопствене потребе, 
власници новосаграђених објеката свих врста 
обезбеђују на сопственој грађевинској парцели. 

Није допуштено привремено  ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

 
4.4. Правила грађења за електроенергетске 
       објекте 
 
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 0,3 
м.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 енер. 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 
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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. 

 
4.5. Правила грађења за телекомуникационе 
       објекте 
 
 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 енер. 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 телекомуникационог 
кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од 
најмање 0,6 м. Укрштање телекомуникационог 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 телекомуникационог 
кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4м. 

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

 

4.6. Правила грађења за објекте енергетског 
       снабдевања    
Дубина укопавања топловодних прикључака 

планира се на дубини 0,8 m од нивелете уређеног терена 
до коте врха цеви. На местима укрштања са другим 
инсталацијама, као допунска мера заштите, предвиђа се 
уградња армирано-бетонских плоча,  у случају да није 
могуће остварити потребну дубину укопавања 

 
4.7. Правила грађења за зеленило  
1. Пешачке површине могу се градити само од 

квалитетног застора и морају бити доступне особама са 
посебним потребама 

2. Простор испод справа за игру деце мора да буде 
од меког застора у складу са стандардима из ове области 

3. У оквиру зеленила у стамбеној зони могу се 
градити вртно-архитектонски елементи (фонтане, 
перголе, светиљке, мобилијар, ограде, степеништа, 
потпорни зидови, чесме и сл.) 

 
4.8. Правила урбанистичке парцелације 
 
Општа правила парцелације  
 Дозвољена је препарцелација и парцелација свих 

парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане Планом и обезбеђивање приступа, што ће бити 
утврђено кроз израду Пројекта препарцелације и 
парцелације, а на основу  Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- 
одлука УС и 132/2014) 

 Новоформирана регулациона линија, дата у 
Плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 
границу парцеле, односно поделу између површине 
јавне намене и остале намене земљишта. 

 Свака грађевинска парцела мора имати приступ 
на саобраћајницу (директно или индиректно преко 
приватног пролаза) 

 
Величина парцеле 
 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња вишепородичног стамбеног 
објекта спратности П+3 износи 6.0ара, минимална 
ширина фронта парцеле за слободностојећи објекат је 
20м, за прекинут и непрекинут низ је 15м 

 Минимална површина грађевинске парцеле на 
којој је могућа изградња вишепородичног слободно-
стојећег стамбеног објекта спратности до П+6 је 15.0 
ари, минимална ширина фронта парцеле је 30м 

 Минимална површина грађевинске парцеле на 
којој је могућа изградња вишепородичног стамбеног 
објекта спратности П+6 у непрекинутом низу износи 
10.0 ари, минимална ширина фронта парцеле је 25м 

 Минимална површина грађевинске парцеле за 
објекте комерцијалне намене износи 6.0ари.  

 Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kVa мора имати димензије 6 x 5м, а снаге 
2x630 kV, 7 x 6м. 
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5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 Уколико се укаже потреба да је за поједине 

локације за градњу неопходна додатна ближа разрада и 
усаглашавање са планираним параметрима и наменом 
Надлежни орган може захтевати израду урбанистичког 
пројекта ближе разраде локације у границама Плана 

 До привођења простора планираној намени на 
постојећим објектима дозвољено је искључиво текуће 
одржавање објекта како би се створили услови за 
његово несметано коришћење. 

 Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гл. РС“, бр. 
22/2015) је једино могућа само у случају за параметре 
који нису Планом одређени. 
 

 Етапност изградње: 
 планирану надградњу предвидети као 

јединствену архитектонску целину уз могућност фазне 
градње. У случају фазне градње обавезна је израда 
урбанистичког пројекта са разрадом  локације за 
обухват целог Плана. 

• привођење парцела планираној намени, одмах по 
усвајању Плана; 

• израда пројеката парцелације-препарцелације за 
потребе спровођења, реализације плана; 

• експропријација већег броја парцела планираних 
као грађевинско земљиште за јавне намене и њихово 
проглашење; 

 Сваку започету изградњу на простору Плана 
која је у супротности са планом надлежни орган управе 
ће обуставити. 

 Ступањем на снагу овог плана престаје да важи  
План детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у 
стамбено пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу 
(измена дела урбанистичког пројекта  блокова А3 и А4 
у стамбено-пословном  комплексу „Расадник 1“ у 
Крушевцу) („Сл.лист града Крушевца“ бр.4/2011). 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном листу града Крушевца'' 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-81/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
 
12 
На основу члана 25. и 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 и 145/14), чл. 31. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ИЗЛЕТИШТА ЈАСТРЕБАЦ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана генералне регулације 

излетишта Јастребац (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2.  
                 

План обухвата оквирно, површину од приближно 
100 ha у катастарској општини Буци, на око 20 km. од 
центра Крушевца према  југу, односно обухвата крајњи 
јужни део територије града Крушевца, на правцу 
државног пута II Б реда бр. 415 (Крушевац - Велики 
Јастребац... - Прокупље). Непосредно окружење 
предметног плана чини шумско земљиште и шуме, а 
удаљеност од насеља Буци и насеља Велика Ломница је 
око 6,0км. План обухвата потез Равниште, простор 
око акумулације (језера), са изграђеним смештајним и 
другим објектима и отвореним спортским теренима у 
оквиру излетишта на Јастрепцу, око средњег тока 
Прокупачке реке на око 500-600м. надморске висине.   

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА: Планом су обухваћене 
катастарске парцеле које су биле у обухвату раније 
рађених планских докумената, када је формирано 
излетиште Јастребац, са вештачком акумулацијом на 
Прокупачкој реци. 

Граница Плана обухвата следеће катастарске 
парцеле бр. 1780, 1781/1, 1781/2, 1820, 1782, 1783, 1784, 
1785, 1786, 1793, 1794, 1795/1 и делове катастарских 
парцела бр. 1806, 1772/1, 1760/1, 1774, 1796, 1829, 1830 
све К.О. Буци.       

Граница обухвата Плана приказана је у графичком 
прилогу и може се сматрати прелиминарном.   

У току израде Плана могуће су корекције обухвата, 
тако да ће коначна граница бити дефинисана у фази 
припреме Нацрта Плана.  

 
Члан 3.  

 
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРУШЕВЦА 

(„Службени лист града Крушевца“, бр. 4/2011)  
 
Највиша тачка на територији града Крушевца је 

врх Ђулица 1.491м. на планини Јастребац, на крајњем 
југу. Велики Јастребац је средње висока хорст планина, 
„најшумовитија и најводнија планина на Балкану са 
очуваном природом“. Вештачка акумулација - језеро на 
Јастрепцу са браном на Прокупачкој реци у оквиру 
излетничког комплекса на потезу Равниште, на око 
20км од Крушевца... „језеро је намењено за потребе 
задржавања наноса и туризма. Дужина језера је 200м, 
ширина 35м, дужина бране је 40м, са највишом 
висином 8м... Засипање је врло интензивно... 
неопходни против ерозивни радови на сливном 
подручју акумулације, језера.“  

„Термо минерални извори... - Буци - хладна кисела 
вода;... Шуме у државној својини налазе се у јужном 
делу територије (планина Јастребац) и чине целовит 
шумски масив северне падине планине на надморској 
висини од 300 - 1492м, са преовлађујућим високим 
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шумама 63%, што указује на перманентно, 
организовано и планско газдовање шумама ... 14.319ха 
(52%) компактан шумски масив ...којим управља и 
газдује ЈП „Србијашуме“. У оквиру државних шума се 
налзе и површине са посебним начином газдовања: 
заштићена околина и предео изузетних одлика 
манастира Наупаре и резерват природе Прокоп“  

„Природни резерват беле брезе Прокоп на 
Јастрепцу, ...површине 5,91ха на деловима 
катастарских парцела 1772/1 и 1760/1 КО Буци... 
ограђено и уређено ловиште површине око 400ха... 
ловно узгојни центар...“ 

Посебни циљеви рационалног коришћења 
простора: 

 Спречавање ненаменског коришћења 
природних ресурса, а посебно шума, пољопривредног 
земљишта, површинских и подземних вода; 

 Постизање већег степена искоришћености 
унутар грађевинских подручја и спречавање 
неоправданог ширења; 

 Коришћење природних ресурса у складу с 
начелима одрживог развоја, а посебно у домену 
експлоатације природних ресурса, пољопривредне 
производње, економског коришћења шума и 
коришћења шума за посебне намене (туризам и 
рекреација).“ 

 
Циљеви развоја туризма заснивају се на следећем: 
 развој туризма усклађен са очувањем животне 

средине и заштитом природних вредности, од велике је 
важности за одрживи туризам; 

 планска подршка развоју туристичких 
потенцијала, интензивнији развој туризма и рекреације 
на свим перспективним локалитетима,... 

 комунално и инфраструктурно опремање 
туристичких локација и реализација пројекта 
туристичке сигнализације; 

 укључити природне потенцијале и могућности 
производње здраве хране у туристичку понуду; 

 развој концепта целогодишњег туризма, ...уз 
развијање посебних видова, као што су спортско-
рекреативни, научно-истраживачки, ловни, сеоски, 
етно-агро туризам, повезан са производњом здраве 
хране, рекреације ... са циљем да Крушевац промовише 
своје природне потенцијале, ...“ 

 „изградња непроходне деонице пута Р-223 од 
излетишта на Јастрепцу до границе подручја према 
Прокупљу;“ 

 „планирање бициклистичких и пешачких стаза,... 
 планирању и опремању смештајних и пратећих 

капацитета,... 
 планирање објеката за ловни и риболовни 

туризам.“  
„Приоритет у области туризма представља развој 

.... и планина Јастребац.“  
Подлога за израду Плана је по правилу оверен 

катастарско - топографски план у размери 1:2500, 
1:1000 или 1:5000.  

 
Члан 4. 

 
Основни концепт у урбанистичком планирању је 

рационално коришћење постојећих, природних и 
створених ресурса, а посебно простора који се ангажују 

за одређене намене. Посебни циљеви рационалног 
коришћења простора су заштита природних ресурса, 
посебно шума, пољопривредног земљишта, површин-
ских и подземних вода и њихово коришћење у складу с 
начелима одрживог развоја. Важећим планским 
документима планирано је „коришћење природних 
ресурса у складу с начелима одрживог развоја, а 
посебно у домену експлоатације природних ресурса, 
пољопривредне производње, економског коришћења 
шума и коришћења шума за посебне намене (туризам и 
рекреација)“. Један од приоритета развоја туризма на 
територији града Крушевца представља планина 
Јастребац , односно активирање простора и објеката у 
оквиру излетишта Равниште, као и „планска подршка 
развоју туристичких потенцијала,... интензивнији 
развој туризма и рекреације на свим перспективним 
локалитетима.“  

Такође, „развој концепта целогодишњег туризма, 
...уз развијање посебних видова, као што су спортско-
рекреативни, научно-истраживачки, ловни, сеоски 
етно-агро туризам, повезан са производњом здраве 
хране, рекреације... са циљем да Крушевац промовише 
своје природне потенцијале, ...“ 

Развој туризма усклађен са очувањем животне 
средине и заштитом природних вредности, уз 
рационално коришћење простора и комунално и 
инфраструктурно опремање туристичких локација, 
основа су развоја одрживог туризма. 

Планирани садржаји усаглашени су са основним 
концептом намене површина овог подручја, чиме се 
остварују основни циљеви уређења и заштите простора. 

  
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је развој одрживог 

туризма, комунално и инфраструктурно опремање ове 
туристичке локације, односно активирање простора 
излетишта и планска подршка развоју посебних видова 
туризма, као и заштите и унапређења природних 
потенцијала града Крушевца.    

План генералне регулације је основ за дефинисање 
обухвата грађевинског подручја, претежне намене 
земљишта по целинама и зонама, планиране коридоре и 
капацитете за саобраћајну и другу инфраструктуру, као 
и посебне мере заштите културно-историјских  
споменика и заштићених природних целина. План 
садржи неопходне урбанистичке параметре, односно 
правила уређења и правила грађења по целинама и 
зонама у складу са дефинисаним наменама у планском 
обухвату и  посебно издвојене зоне за које се обавезно 
доноси план детаљне регулације.   

Општи циљ израде Плана је стварање планског 
основа за дефинисање услова коришћења земљишта, 
односно зона заштите, уређење простора, као и 
унапређење комуналне инфраструктуре, дефинисањем 
траса и капацитета саобраћајне и остале 
инфраструктуре за планиране намене у обухвату плана. 

    
Основни циљеви израде Плана су: 
 сагледавање могућности организовања 

планираног комплекса и уклапање у програмска и 
стратешка опредељења развоја града из планских и 
других докумената; 
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 одређивање грађевинског подручја и претежне 
намене земљишта; 

 дефинисање правила коришћења земљишта, 
општих и посебних мера заштите, правила уређења и 
грађења и развоја саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре; 

 стварање услова за реализацију планираних 
садржаја у оквиру комплекса и активирање  излетишта 
Јастребац.  

Члан 6.  
Концептуални оквир планирања представља пре 

свега разрада стратешких планских решења из планова 
вишег реда, односно стварање планског основа за 
одређивање грађевинског подручја и дефинисање 
претежне намене простора у обахвату плана. Планом ће 
се дефинисати пре свега начин коришћења и заштите 
планског подручја и правила уређења и грађења према 
одређеним  зонама и целинама, као и правци развоја 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

Намена простора обухваћеног Планом је 
опредељена Просторним планом града Крушевца, као 
излетиште, потенцијална туристичка локација и 
простор са очуваном природом „атрактиван за 
туристичко активирање“ и „значајан туристички пункт“ 
коме треба посветити посебну пажњу. 

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на организовању излетничког комплекса, 
који се састоји од више самосталних функционалних 
целина, међусобно повезаних, које имају различите 
намене у оквиру раније формираног излетишта на 
потезу Равниште. Планско уређење подразумева пре 
свега заштиту приридних ресурса овог подручја: шума, 
пољопривредног земљишта и површинских вода и 
коришћење простора у складу са начелима одрживог 
развоја. Посебно је важно уређење и коришћење шума 
за намене туризма и рекреације, као и уређење и 
комунално опремање туристичких локација и изградња 
туристичке инфраструктуре у циљу презентације 
природних потенцијала и интензивнијег развоја 
туризма и рекреације.    

Намена простора обухваћеног Планом је у складу 
са циљевима развоја туризма и заштите и презентација 
природних добара, са циљем изградње туристичке 
инфраструктуре и планског уређења излетишта и 
заштите природних ресурса.    

План представља основ за дефинисање услова 
коришћења земљишта, зона заштите и уређења простора, 
као и унапређење комуналне инфраструктуре, 
дефинисањем траса и капацитета саобраћајне и остале 
инфраструктуре за планиране намене, у складу са 
прописаним садржајем, стандардима и програмским 
циљевима у оквиру комплекса.  

 
Члан 7. 

 
Средства за израду Плана, обезбедиће се из буџета 

града Крушевца или Министарства трговине, туризма и 
телекомуникације-Сектор за туризам, а на основу 
субвенција и донација намењених за развој туризма у 
2016. години а чији је конкурс у току. 

Носилац израде Плана је надлежни орган Градске 
управе за послове урбанистичког планирања.    

Јавна набавка за израду планског документа није 
расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 

оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Оквирна процена финансијских средстава израде 
Плана је: 

- израда Плана - 1.800.000,00 динара без ПДВ-а; 
- израда стратешке процене утицаја плана на 

животну средину око 15% од цене израде плана.  
У процену није укључена израда геодетских и 

евентуално геолошких подлога и претходних студија. 
Рок за израду Плана је 90 дана од дана спроведеног 

поступка раног јавног увида и прибављања свих 
подлога, услова и података од надлежних органа, 
организација и јавних предузећа, који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора 
и изградњу објеката у складу са Законом. 

Ближа динамика израде Плана у оквиру рока из става 
6 овог члана, биће уређена писаним уговором  између 
Обрађивача и наручиоца Плана, односно између 
Обрађивача, наручиоца Плана и Министарства трговине, 
туризма и телекомуникације - Сектор за туризам.  

 
Члан 8. 

 
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 Нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Зa потребe израдe Планa приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 10. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 11. 
 

У року од 12 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 
забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне 
регулације. 

Забрана изградње у року од 12 месеци престаје да 
важи ако се План усвоји пре истека тог рока. 

 
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: 350-82/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја Плана генералне регулације излетишта Јастребац 
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  Број 1 

 

13 
На основу члана 32. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 12.  ст. 
8. и 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом , давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/12 и 48/15), члана 4. и 24. Одлуке о поступку 
издавања и формирања  закупнине за  коришћење 
пословног простора ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/09 – пречишћен текст, 3/09, 8/12 и 5/15) и члана 19. 
тачка 13. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА  
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 
 I - У Решењу о утврђивању висине закупнине за 

коришћење пословног простора („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/2012, 10/2013 и 1/15) у тачки I у 
табеларном приказу, колоне „ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА“ и  
„ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
КОЈЕ КОРИСТЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ ГРАД КРУШЕВАЦ“, се бришу.  

 
После табеларног приказа, додају се три нова става 

који гласе: 
 
„Цена закупа за пословне зграде и пословне 

просторије хуманитарним организацијама  које имају за 
циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, 
удружењима грађана из области здравства, културе, 
науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, 
парламентарним политичким странкама, који пословни 
простор не користе за стицање прихода, добровољним 
организацијама које учествују у спасилачким акцијама, 
одређује се у висини од 20% од  процењене тржишне 
висине закупнине. 

Цена закупа за пословне зграде и пословне 
просторије агенцијама, дирекцијама, службама и другим 
правним лицима чији је оснивач носилац права јавне 
својине, ради обављања послова из њиховог делокруга, 
на основу  образложене одлуке надлежног органа 
носиоца права јавне својине, одређује се у висини од 
30% од процењене тржишне висине закупнине. 

Процену тржишне висине закупнине из претходна 
два става врши ЈП „Пословни центар“ Крушевац.“  

 
 II  - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 361-5/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                            Биљана Дачић, с.р. 
 

14 
На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима 

(“Сл. гл. РС”, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 
54/2011) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/2008, 5/2011 и 8/2015), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник, чланови и секретар 

Градске изборне комисије и њихови заменици и то:  
За председника: 
ДРАГОЉУБ АРСИЋ, дипломирани правник из 

Крушевца,  „Покренимо Крушевац“,                   
За заменика председника: 
ИНЕС ШЉИВИЋ, дипломирани правник из 

Крушевца, „Покренимо Крушевац“, 
  
За члана: 
НАТАША ЛУКОВИЋ,  дипломирани правник из 

Крушевца,  „Покренимо Крушевац“,  
За заменика члана: 
РАДИША ШИЉИЋ, приватни предузетник из 

Крушевца,  „Покренимо Крушевац“, 
 
За члана: 
СРЂАН М. МИЛИВОЈЕВИЋ,  дипломирани правник 

из Крушевца,  „Покренимо Крушевац“,  
За заменика члана: 
ИВАНА ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник из 

Крушевца,  „Покренимо Крушевац“, 
 
За члана: 
СУНЧИЦА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани економиста 

из Крушевца, „Покренимо Крушевац“,   
За заменика члана: 
МАРКО БЕКЧИЋ, дипломирани  правник из 

Крушевца „Покренимо Крушевац“, 
 
За члана: 
ВЕДРАН СТЕВАНОВИЋ, дипломирани правник из 

Крушевца,  „Покренимо Крушевац“,   
За заменика члана: 
ВЛАДАН МИЛОВАНОВИЋ, дипломирани правник 

из Крушевца,  „Покренимо Крушевац“,  
 
За члана: 
мр МИЛИВОЈЕ ЈЕВРЕМОВИЋ, дипл.  инжењер 

технологије из  Крушевца, „др Катанчевић Промене“, 
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За заменика члана: 
БИЉАНА ПАВЛОВИЋ,  дипломирани правник из 

Крушевца, „др Катанчевић Промене“, 
За члана: 
ЖИВОРАД ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипломирани правник 

из Крушевца,  Демократска странка  
За заменика члана:  
Др АНДРЕЈА КАТАНЧЕВИЋ, дипломирани правник 

из Крушевца, Демократска странка 
    
За члана:  
САНДРА БОЈИЋ, дипломирани правник из 

Крушевца,  "Самостални ДСС-Покрет ветерана",  
За заменика члана: 
МАРИНА РАТКОВИЋ, проф. физичке културе   

"Самостални ДСС-Покрет ветерана", 
 
За члана: 
ЗДРАВКО МИЛОЈЕВИЋ, из Крушевца, Социјалистичка  

партија Србије,   
 За заменика члана:  
АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, дипл. економиста из 

Крушевца, Социјалистичка  партија  Србије, 
 
За члана: 
БОЈАН СРЕМЧЕВИЋ, професор физичке културе из 

Крушевца, Јединствена Србија,  
За заменика члана: 
НОВАК ДАБЕТИЋ, економиста из Паруновца, 

Јединствена Србија, 
 
За члана: 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ, дипломирани правник  из 

Крушевца, Заједно за Србију  
За заменика члана: 
ЗВЕЗДАН ЂУРЂЕВИЋ, дипломирани правник  из 

Крушевца, Заједно за Србију 
 
За секретара: 
ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из 

Крушевца,  
За заменика секретара: 
ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ, адвокат из Крушевца. 
 

II - Доношењем овог решења престаје да важи 
Решење о именовању Градске изборне комисије  ("Сл. 
лист града Крушевца бр. 7/12). 

 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 013-1/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                            Биљана Дачић, с.р. 
 
 
 
15 
На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" број 72/09, 52/11, 55/13) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“  

У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ САША МИТИЋ, представник 

локалне самоуправе, дужности члана Школског одбора 
Основне школе "Доситеј Обрадовић"  у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ ДРАГАН СИЈИЋ, приватни 

предузетник из Крушевца, као представник локалне 
самоуправе, за члана Школског одбора Основне школе  
"Доситеј Обрадовић"  у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-68/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
 
16 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр.72/09), члана 4. Одлуке о усаглашавању 
организације рада Крушевачког позоришта у Крушевцу 
са Законом о јавним службама („Сл. лист града 
Крушевца“, број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10), и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Крушевачког позоришта у Крушевцу за 
2015. годину. 

 
II -  Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
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I Број: 022-55/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 

17 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/09), члана 4. Одлуке о усаглашавању 
организације рада Народне библиотеке Крушевац са 
Законом о јавним службама („Сл. лист града 
Крушевца“, број 1/09 - пречишћени текст и 6/10), и 
члана 19. Статута града  Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Народне библиотеке Крушевац за 2015. годину. 
 
II - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-56/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 

 
 

18 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр.72/09), члана 4. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Народног музеја у 
Крушевцу са Законом о јавним службама ("Сл. лист 
града Крушевца", број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10)                      
и члана 19. Статута града  Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Народног музеја Крушевац за 2015. годину, 
који је усвојио Управни одбор на седници одржаној   
18.02.2016. године. 

 
II -  Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-57/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
19 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр.72/09), члана 4. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Историјског архива у 
Крушевцу са Законом о јавним службама ("Сл.лист 
града Крушевца", број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10) и 

члана 19. Статута града  Крушевца („Сл. лист града  
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 
 
I  -  УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Историјског архива у Крушевцу за 2015. 
годину.  

 
II - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-58/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 

20 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр.72/09), члана 4. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Културног центра у 
Крушевцу са Законом о јавним службама („Сл.лист 
града Крушевца“, број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10), 
и члана 19. Статута града  Крушевца („Сл. лист града  
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра Крушевац за 2015. 
годину.  

  
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-59/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
 
21 
На основу члана 57. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 72/09),  члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца - Пречишћен текст“ број 
1/09 , 6/10 и 4/13) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца",  број 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Предшколске установе  „Ната Вељковић“ у 
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Крушевцу за 2015. годину, који је усвојио Управни 
одбор, на седници од 19.02.2016. године, под бројем 
УО 80/16. 

 
II  - Закључак  објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-60/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 

22 
На основу члана 137. и 138. став I Закона о спорту 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/11) , члана 12. став II Одлуке 
о оснивању установе за физичку културу „Спортски 
центар“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/9 
– Пречишћен текст и 6/10) и члана 19. став 1. тачка 33.  
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“,  
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној  
дана 01.03.2016. године,  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финасијском 

пословању Установе за физичку културу „Спортски 
центар“ Крушевац за 2015. годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-61/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 

 
 

23 
На основу члана 209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 24/11), члана 4. став 3. тачка 5. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Центра за социјални 
рад у Крушевцу са Законом о јавним службама 
("Службени лист града Крушевца", бр. 1/09 - 
Пречишћен текст и бр.6/11) и члана 19. став 1. тачка 33. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр.8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за социјални рад Крушевац за 
2015. годину број 463/16, који је усвојио Управни 
одбор на седници одржаној дана 19.02.2016. године. 

II - Закључак објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-62/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                            Биљана Дачић, с.р. 
 
24 
На основу члана 10. Одлуке о основању Установе 

Центар за особе са инвалидитетом ("Службени лист 
града Крушевца", бр.1/10 и 2/11), члана 19. став 1. тачка 
33. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15 ), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ 
Крушевац за 2015. годину бр. 101, који је усвојио Управни 
одбор на седници одржаној дана 18.02.2016. године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-63/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 

 
 
25 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр.8/09, 11/09 и 6/10) и члана 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године,   донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за стручно усавршавање Крушевац за 
2015. годину, који је усвојио Управни одбор, на 
седници од 18.02.2016. године.  

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-64/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
 
26 
На основу члана 7. став 1 и 2. Одлуке о 

преузимању оснивачких права над Здравственом 
установом „Апотека“ Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца", бр.1/09 - Пречишћен текст) и члана 19. став 
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1. тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр.8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању "Апотеке" Крушевац за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 
19.02.2016. године. 

 
II -  Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-65/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                            Биљана Дачић, с.р. 
 

 
 
 

27 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације  града  Крушевца ("Сл. лист  
града  Крушевац", бр.1/2009 - Пречишћен текст и  
7/2010), члана 19. Статута Туристичке организације 
града  Крушевца (бр. 60 од 09.08.2010. године) и члана 
19. став 1. тачка 33. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града  Крушевца",  бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града  Крушевца на седници  одржаној  
дана 01.03.2016. године, донео је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Туристичке организације града Крушевца за 
2015. годину, који је усвојио Управни  одбор  
Туристичке организације  града  Крушевца, на седници   
одржаној дана 19.02.2016. године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-66/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 

28 
На основу члана  члана 15. Одлуке о оснивању 

"Бизнис инкубатора" ДОО Крушевац ("Сл. лист  града  
Крушевац", бр.1/09 - Пречишћен текст,  8/12 и 7/13), и 
члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08,  5/11 и 8/15)  

Скупштина града Крушевца,   на седници  
одржаној  дана 01.03.2016. године,  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 

I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансиjским 
извештајем „Бизнис инкубатора“ доо Крушевац за 2015. 
годину, који је донео директор „Бизнис инкубатора“ доо 
Крушевац под бр. 02-07/16 од 19.02.2016. године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-12/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
 

29 
На основу члана 19. Статута града  Крушевца ("Сл. 

лист града  Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 01.03.2016. године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I   - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца за 2015. годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-67/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 

 

 

30 
На основу члана чл. 19. Статута  града  Крушевца 

(„Сл. лист  града  Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) , 
Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 

дана 01.03.2016. године, донела је   
 

З А К Љ У Ч АК  
 
I - Усваја се Извештај о раду и  финансијском 

пословању Јавне ветеринарске установе ветеринарске 
станице „Крушевац“ за 2015. годину, који је усвојио  
Управни  одбор на седници одржаној  од  24.02.2016. год. 

 
II  - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-72/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            Биљана Дачић, с.р. 

 
 
 
31 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 01.03.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за здравље  

града Крушевца  за 2015. годину. 
 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-69/2016      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                           Биљана Дачић, с.р. 

 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
32 
На  основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 3. и 13.  
Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну 
контролу планских докумената, Комисије за контролу 
усклађености планских докумената и Комисије за планове 
јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 55/2015) 
и  члана 3. Одлуке о образовању Комисије за планове града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/2015),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 13.11.2015. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНОВЕ 
 

I - ИМЕНУЈУ СЕ: председник, заменик 
председника и чланови Комисије за планове града 
Крушевца, на период од четири године и то: 

 
За председника:   
Радмило Николић, дипл. инж. арх., главни 

урбаниста града Крушевца,  
За заменика:  
Чедомир Бачевић, дипл. инж. грађ. 
 
За чланове: 
- Данијела Јаковљевић, дипл. инж. арх. 
- Сава Стојановић, дипл. инж. грађ. 
- Игор Благојевић, дипл. инж. грађ. 
- Дејан Аздејковић, дипл. инж. грађ. 

- Предраг Михајловић, дипл. инж. арх. - 
представник Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, 

- Тијана Аксентијевић Адамовић, дипл. инж. арх. - 
представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре 

- Душан Момчиловић, дипл. инж. арх. - представник 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ, Весна Милановић, дипл. инж. 

арх., Одељење за урбанизам и грађевинарство, за  
секретара Комисије за планове. 

 
III - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању председника и чланова Комисије за 
планове ("Сл. лист града Крушевца" 6/13, 1/15 и 4/15).  

 
IV - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-543/2016         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48 Статута града Крушевца (Сл. 

лист града Крушевца бр. 8/08 и 5/11), члана 8. Одлуке о 
оснивању буџетског Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 9/2015) 

Градско веће града Крушевца, на седници од 
21.01.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије 
Буџетског фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца и то: 

 
За председника: 
Јелена Николић, проф. математике из Крушевца. 
 
За чланове: 
- Раде Петковић, приватни предузетник из 

Крушевца, заменик председника 
- Мирјана Базић, дефектолог из Крушевца 
- Марјан Тодосић, дипл. демограф из Крушевца 
- Звонимир Јевтић, проф. разредне наставе из 

Крушевца 
- Гордана Поповић, проф. разредне наставе из 

Крушевца 
- Тамара Милутиновић, проф. српског језика  из 

Крушевца. 
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II - Задатак  Комисије Фонда је да: 
1. доноси Правилник о критеријумима за 

коришћење средстава Фонда,  
2. сачињава годишње планове и програме рада и 

извештај о утрошеним средствима, 
3. предлаже висину средстава у буџету града 

Крушевца потребну за реализацију сврхе оснивања Фонда, 
4. предлаже расписивање конкурса и избор 

корисника, 
5. врши одабир корисника по расписаном конкурсу, 

и доставља Градском већу ради доношења Одлуке, 
6. предлаже награђивање ученика и студената, и 

доставља Градском већу ради доношења Одлуке,   
7. доноси Пословник о свом раду. 
 
III - Комисија се именује на период до 31.12.2019. 

године. 
 
IV - Решење доставити именованим члановима 

Комисије и Одељењу за друштвене делатности. 
 
V - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-2/2016               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца  (''Сл. 

лист града Крушевца'' број 8/08 и 5/11) и члана 5. 
Одлуке o приступању изради Плана одрживе урбане 
мобилности града Крушевца-SUMP (''Службени лист 
града Крушевца'', број 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.01.2016. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ  

ПЛАНА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА-SUMP 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Плана 

одрживе урбане мобилности града Крушевца-SUMP (у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Радмило Николић- главни градски урбаниста- 
председник Комисије 

2. Драгана Милићевић- помоћник градоначелника 
за екологију, одрживи развој и енергетику 

3. Војкан Тутулић, директор ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу“ 

4. Зоран Вељковић, градски већник 
5. Јелена Брковић, дипл. инг саобраћаја, 

представник Градске управе града Крушевца 
6. Јелена Николић, дипл. инг архитектуре, 

представник Градске управе града Крушевца 

7. Предраг Арсић, дипл. инг. саобраћаја - ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ 

8. Владан Радојевић, дипл. инг саобраћаја  „Прва 
техничка школа“ 

9. Гордана Марковић, дипл. инг. архитектуре 
незапослено лице. 

II - Задаци Комисије су да:  
- предложи Градском већу града Крушевца чланове 

Радних тимова за израду Плана одрживе урбане 
мобилности града Крушевца-SUMP, 

- координира и надзире процес израде Плана 
одрживе урбане мобилности града Крушевца-SUMP, 

- разматра План одрживе урбане мобилности града 
Крушевца-SUMP по фазама припреме предложен од 
радних тимова 

- достави Градском већу града Крушевца Нацрт Плана 
одрживе урбане мобилности града Крушевца-SUMP.  

 
III - Стручне и административне послове за 

потребе Комисије и Радних тимова обавља Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско-правне послове. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-1/2016             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и чл. 9 и чл. 
45. Одлуке о буџету града Крушевца за 2016. годину, 
Одлуке Комисије за избор програма и пројеката у 
култури бр. 13 од 22.01.2016. године и члана 5. 
Правилника о начину, критеријумима и мерилима за 
избор програма и пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/07, 7/10, 
1/11 и 1/13)  

Градско веће града Kрушевца, на седници 
одржаној дана 29.01.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА У 
2016. ГОДИНИ 

 
I. Бирају се програми и пројекти у култури који ће 

се финансирати и суфинансирати из буџета града 
Крушевца у 2016. години, у укупном износу од 
1.000.000,00 динара, са позиције 150, програм 13, 
шифра пројекта 1201-0007/15, конто 481941.  

1. За област аматерског културног и уметничког 
стваралаштва, изворног народног стваралаштва и 
очувања нематеријалног културног наслеђа 
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-  Књижевни клуб “Багдала“ Крушевац у износу од 
110.000,00 динара 

-  УГ “Асоцијација за културу мира, толеранцију и  
музеја  мира“  Крушевац у износу од 20.000,00 динара                                                                                                                                                                                                          

-Удружење Српско-Македонског пријатељства 
“Шар планина“ Крушевац у износу од 20.000,00 динара  

-Удружење грађана за неговање културе и 
традиције “Лазарица“ у износу од 110.000,00 динара  

-Завичајно друштво “Крушевац“ Крушевац у 
износу од 70.000,00 динара  

 -Удружење камерни мушки хор “Станислав 
Бинички“ Крушевац у износу од 20.000,00 динара  

 -Удружење ликовних уметника Крушевац 70.000,00 
динара  

 - Удружење за помоћ и унапређење положаја деце 
и младих са посебним потребама “Осмех на длану“ 
Крушевац  у износу од 18.000,00 динара  

-Удружење грађана “Ромски мир“ Крушевац у 
износу од 12.000,00 динара  

-Удружење ликовних стваралаца “Расиниус“ 
Крушевац у износу од 20.000,00 динара  

-Горан Ћеличанин Крушевац у износу од 40.000,00 
динара  

-Друштво за традиционалну јапанску културу 
“Аикидо Дођо“ Крушевац у износу од 20.000,00 динара  

-КУД “Ратко Јовановић“ Бела Вода у износу од 
50.000,00 динара  

-Удружење “Бисер“ Крушевац у износу од 
20.000,00 динара  

-Етно удружење “Цар Лазар“ Крушевац у износу 
од 40.000,00 динара  

-Центар за истраживачко новинарство Крушевац у 
износу од 20.000,00 динара  

-Удружење грађана “Етно мрежа Расина“ 
Крушевац у износу од 50.000,00 динара  

-Удружење грађана “Слободиште“ Крушевац у 
износу од 30.000,00 динара  

-Удружење песника Србије “Поезија СРБ“ 
Крушевац у износу од 20.000,00 динара  

-Удружење љубитеља културе, традиције, домаће 
радиности, спорта, туризма, писане и испеване речи и 
инструменталиста “Марко Цара Милановић“ Каоник у 
износу од 30.000,00 динара  

-Друштво за културу и туризам “Вукашин Вуле 
Јевтић“ Рибаре у износу од 30.000,00 динара  

-Удружење рок уметника града Крушевца у износу 
од 60.000,00 динара  

-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 
особама Града Крушевца у износу од 15.000,00 динара  

-Удружење пензионера града Крушевца у износу 
од 15.000,00 динара  

-Удружење “Извор“ Крушевац у износу од 
90.000,00 динара 

  
II. Бира се програм и пројекат у култури који ће 

се финансирати и суфинансирати из буџета града 
Крушевца у 2016. години у износу од 2.300.000,00 

динара, позиција 151, програм 13, шифра пројекта 
1201-0008/15, конто 481941 

 
-Ансамбл народних игара и песама КУД 

„14.октобар“ Крушевац у износу од 2.300.000,00 динара 
 
III. Одбијају се следећи програми и пројекти  
Центар „Алфа“ Нови Београд  
Сава Поповић Крушевац  
КУД “Вук Караџић“ Треботин, Жабаре и Мала 

Врбница. 
 
III. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-8/2016              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", број 8/08 и 5/11), 
члана 9. и 45., Одлуке о буџету града Крушевца за 2016. 
годину ("Службени лист града Крушевца", број 9/15), 
члана 13. и 14. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава града Крушевца за 
суфинансирање и финансирање програма и пројеката 
од јавног интереса ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 7/10, 1/13 и 1/15) и Одлуке Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима, бр. 428/2015 од 30.10.2015. године, који се 
финансирају из буџета града Крушевца, 

Градско веће града Крушевца, дана 29.01.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
КРУШЕВАЦ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО 

ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 
У 2016. ГОДИНИ 

 
 I - У 2016. години, са позиције 157, економска 

класификација конта 481900-дотације осталим непро-
фитним институцијама, средства за суфинансирање и 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса 
на основу спроведеног јавног конкурса - за 
финансирање програма у области борачко инвалидске 
заштите, у укупном износу од 300.000 динара, у складу 
са Одлуком о буџету града Крушевца за 2016. годину 
("Службени лист града Крушевца", бр. 7/15) 
финансираће се: 

 
Назив водеће организације која подноси 

програм: Удружење Ратних војних инвалида 
Назив пројекта: "Програмске активности Удружења 

Ратних војних инвалида Крушевац за 2016. годину" 
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Трајање програма: 01.01-31.12.2016. године 
Тражена средства за која се конкурише: 500.000 

динара 
 
Одобрена средства: 300.000 динара 
 
II - Градоначелник града Крушевца, са напред 

наведеним Удружењем, закључује Уговор о суфинан-
сирању и финанирању програма од јавног интереса, којим 
се уређују права и обавезе уговорних страна, начин и рок за 
пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања спорова, 
као и друга права и обавезе уговорних страна.  

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-9/2016               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
37 
На основу члана 48.Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), члана 18. Закона 
о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ бр. 
25/2013) и Програма енергетске ефикасности града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 7/2014), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 12.02.2016. године донелоје 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
ПРОЈЕКТА „MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY 

AND MANAGEMENT PROJECT (MEEMP) SERBIA“ 
 

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију 
пројекта Municipal Energy Efficiency and Management 
Project (MEEMP) Serbia (у даљемтексту: Комисија) у 
следећемсаставу: 

1. Драгана Милићевић -  помоћник градоначелника 
за екологију, одрживи развој и енергетику – председник 
Комисије 

2. Небојша Пауновић, струковни инжењер 
специјалиста електротехнике и рачунарства, градски 
већник 

3. Дејан Марковић, дипл. инж. маш. - представник 
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Крушевац 

4. Ивана Пајић, дипл. правник – представник 
Градске управе града Крушевца 

5. Јелена Николић, дипл. инж. арх. - представник 
Градске управе града Крушевца 

6. Братислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ.-
представник Градске управе града Крушевца 

7. Марко Милановић, дипл. инж. организ. наука за 
инф. сист. представник Градске управе града Крушевца 

8. Бојан Лазаревић, дипл. ел. инж. ЈП ЕПС Београд, 
Косанчићева 32, Крушевац 

9. Ерић Мирољуб, дипл.инж.маш. - ЈП "Градска 
топлана", Крушевац. 

 

II – Задаци Комисије су да: 
- прикупи, обради и изврши анализу података о 

јавним објектима, који су обухваћени пројектом 
Municipal Energy Efficiency and Management 
Project (MEEMP) Serbia (правнистатус, постојећа доку-
ментација, дозволе и елаборати, техничке карактеристике 
и стање објекта, подаци о потрошњи енергије и 
енергената на месечном и годишњем нивоу и др.) 

- обиђе све објекте,   који су обухваћени пројектом 
Municipal Energy Efficiency and Management 
Project (MEEMP) Serbia  и уколико утврди нека мања 
оштећења, наложи директору установе уклањање 
недостатака (поправка крова и олука, поправку стакала у 
прозорским оквирима, чишћење просторија на тавану од 
лома и ђубрета, и избегавање еколошких катастрофа као 
што је изливање лож уља из резервоара и сл.) 

- припреми потребне податке за израду пројектне 
документације 

- припреми одлуке за Градско веће за реализа-
цију инвестиционог пројекта 

- сарађује са консултантом изабраним од стране 
„SECO-a“, представником СКГО-а, представником 
Министарстварударства и енергетике и представницима 
градова/општина, које су укључене у пројекат. 

 
III – Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Одељење за урбанизам и 
грађевинарство. 

 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-2/2016             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), члана 7. Одлуке о оснивању 
буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр.12/09, 
2/10, 4/13 и 1/14) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011) а уз 
претходну сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине бр. 320-00-00599/2016-09 од 
01.02.2016. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 12.02.2016. године, донело је 

 
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 
    ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА  
1.1. Анализа постојећег стања  
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1.1.1. Географске и административне 
          карактеристике  
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Србије и захвата најјужнији крај панонског обода и 
перипанонске Србије. Крушевачка котлина која 
обухвата композитну долину Западне Мораве простире 
се између Левча и Темнића на северу, Жупе, Копаоника 
и Јастрепца на југу, краљевачке котлине и ибарске 
долине на западу. Градско подручје обухвата површину 
од 854 км2 (учешће у укупној површини Србије је 1%) и 
административно се граничи са општинама Расинског 
округа (Ћићевац, Варварин, Трстеник, Александровац и 
Брус). На територији града Крушевца живи 128.752 
становника, од чега 56% у урбаној зони и 44% у 
руралној зони. Има 101 насељено место, 54 месне 
заједнице и седиште је Расинског округа. Просечна 
густина насељености је 150 становника/км2. 

  
1.1.2. Природни услови и животна средина  
 
Доминантна природна карактеристика крушевачког 

краја је свакако котлина која је ограђена ободима 
Копаоника, Јастрепца, Буковика, Јухора и Гледићких 
планина. На подручју града Крушевца заступљен је прави 
мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 
специфичних педогенетских чинилаца, који су ставили 
свој печат на изглед, особине, производне и потенцијалне 
вредности земљишта. Речне терасе и алувијалне равни 
покривене су најплоднијим земљиштем чија дебљина 
износи до 1,5м. Испод њега налази се шљунковити и 
песковити речни и језерски материјал који је пропустљив 
за воду и на тај начин утиче да ово земљиште буде 
повољно за наводњавање. Основни типови земљишта који 
су формирани, могу се  према најновијим истраживањима 
сврстати у следеће категорије: плодна, средње и слабо 
плодна и неплодна земљишта. Врсте земљишта које се 
сврставају у једну од наведених категорија су 
колувијално, хумусно-силикатно земљиште, смоница, 
еутрично смеђе, лесивирално-илимеризовано земљиште, 
псеудоглеј, флувијално или алувијално земљиште и 
флувијално -ливадско земљиште. 

Територија Крушевца захвата најјужнији део 
панонског обода и перипанонске Србије, већим делом у 
котлини (долина Западне Мораве и Расине), тако да је 
изражен значајан степен континенталности, који се 
одликује умерено-континенталним обележјима климе 
са извесним специфичностима, које се манифестују као 
елементи микроклиме. Доминантни климатски тип овог 
подручја је умерено континентални тип, са израженим 
годишњим добима, од којих је прва половина јесени 
сува и топла, а зиме су релативно благе. Просечна 
годишња температура ваздуха на подручју Крушевца 
износи 10,8°C. Најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -0,8°C, а најтоплији јули са 20,7°C. 
Годишња амлитуда температуре износи 21,6°C, што 
заједно са ова два екстрема даје клими Крушевца 
континентално обележје. 

Имајући у виду одређен геолошки састав, 
дисецираност терена као и климатске карактеристике, 
може се закључити да се подручје града Крушевца 
одликује веома густом мрежом водотокова и то 
нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Највећи 
део слива припада Западној Морави, а сасвим мали 
Јужној и Великој Морави, а сви токови су површински. 
Расина је најдужа река која протиче кроз територију 

града у дужини од 70 км, а улива се у Западну Мораву. 
Посебан хидролошки потенцијал представља вештачко 
језеро „Ћелије“, које се налази узводно на Расини. 
Водом из вештачке акумулације снабдева се Крушевац, 
Трстеник, Варварин, Александровац и Ћићевац, као и 
многа места у њиховој долини. 

Територија града Крушевца обилује значајним појавама 
минералних, термоминералних и термалних вода, што 
пружа велике могућности за њихова коришћење, што чини 
основ за развој терапијских, туристичких и спорско 
рекреативних објеката. Постоје истражена балнеолошка 
својства за 11 минералних извора. 

Богатство и разноврсност биљног и животињског 
света у нашем крају долази и због посебних, погодних 
услова, које за живот биљака и животиња има 
Копаоник, као наша најпитомија планина. Говорећи са 
аспекта значаја биодиверитета, треба рећи да се на 
територији нашег града налазе врло специфична 
подручја која су државног али и светског значаја. Ту се 
пре свега мисли на резерват беле брезе “Прокоп“ који 
се налази на Јастрепцу. Флористички састав шумских и 
ливадских заједница Јастрепца обилује ретким  
ендемичним биљкама, међу њима се налазе и врсте од 
међународног значаја као што су планински јавор, 
кострика, зеленика, петопрсница, граб, пасји зуб, 
минђушица, бључт, врњак, салеп, каћунак и др. 
Јастребац је увек био богат разноврсној дивљачи, тако 
да данас постоји модерно уређено ловиште, насељено 
европским јеленом и дивљим свињама, а поред њих 
могу се наћи зечеви, јазавци, куне и др. Заштићене 
дивљачи су зец и срндаћ, а незаштићене вук, лисица, 
јазавац, веверица и куна. У шумском комплексу 
настањене су и разне врсте пернате дивњачи (сива 
чапља, бела и црна рода, фазан, јаребица, дивљи голуб, 
грлица, дивља патка, сова и шљука). 

Посебни природни, али и привредни потенцијал 
представља шумски фонд. На територији града 
Крушевца површина под шумом је 25.965,42 ха, што 
представља 30,41% у односу на укупну површину 
територије града. Од укупне површине  под шумама у 
државној својини је 48%, у приватној својини 52% . 
Степен шумовитости је 30%, а просечна дрвна маса је 
45.078 м3. Пошумљене површине у предходној години 
26,90 ха. Најзаступљенија врста је буква са учешћем од 
67% у запремини. Остале дрвенасте врсте су китњак 
(5%), граб (3,5%), црни бор (5%), смрча (3,5%), јела 
(1%), клен млеч, горски јавор, јасен, бреза, липа, јасика, 
бели бор, дуглазија, цер, сладун, вајмутов бор и ариш. 

 
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ 

 
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови  
На територији града Крушевца живи 128.752 

становника што чини 1,79% популације Републике 
Србије. У руралном подручју живи 70.007 становника 
(54%), а у градском подручју 58.745 становника (46%). 
Просечна густина насељености је 150 становника/км2. 
У поређењу са подациома пописа из 2002. године број 
становника је смањен и то већим  делом у сеоским 
насељима. 

У посматраном периоду од 2002-2011 године 
постоји тенденција опадања природног прираштаја 
становника, што је такође више изражено у сеоској 
средини, због одласка младих у град, због чега је сеоско 
подручје захватила депопулација.  
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Старосна структура је неповољна, али чињеница да 
је преко трећине руралног становништва у 

најпродуктивнијем животном периоду је довољан 
предуслов за развој.  

 
СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Попис 2002. године 
 

Пол Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

С 131.368 28.325 34.199 38.391 29.662 
М 63.757 14.446 16.942 18.948 13.093 
Ж 67.611 13.879 17.257 19.441 16.569 

 
Попис 2011. године 

 
Пол Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

С 128.752 25.534 33.299 36.798 33.121 
М 62.802 13.124 16.962 17.924 14.792 
Ж 65.950 12.410 16.337 18.874 18.329 

 
 

Једна од кључних демографских карактеристика 
града Крушевца је и све неповољнија старосна 
структура. Промена старосне структуре у периоду 
2002-2011. године указују на наставак процеса пада 
учешћа младих, уз истовремено повећање удела старих 
лица. Параметри старосне структуре сеоског 
становништва још су неповољнији.  

Полна структура становништва зависи од полне 
структуре рођене деце, миграционих кретања, 
диферецијалне смртности и становништва према полу, 
структуре привредне делатности у граду и приградским 
насељима. На полну структуру становништва најјаче су 
деловале миграције становништва и структура 
делатности у одређеним интервалима. Према 

резултатима Пописа из 2011. године на тертиторији 
Крушевца од укупно 128.752 становника, 48,78% 
становника је мушког, а  51,22 %  је женског пола.  

Образованост становништва у руралном подручју 
је на нижем нивоу у односу на градском. Ако се 
направи поређење са подацима из последња два пописа 
становништва може се закључити да се смањује број 
неписмених лица, чему је допринело обавезно основно 
образовање. У образовној структури најзаступљенија 
су лица са средњом стручном спремом. Раст удела лица 
са завршеним  средњошколским образовањем одвијао 
се на рачун смањења удела учешћа лица са нижим 
образовањем. 

 
 

СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Попис 2002. године 

 

Пол Укупно 
Без 

стручне 
спреме

Основно 
образовање 

Средње 
образовање

Више и 
високо 

образовање 
Непознато

С 111.559 7.413 27.597 44.562 11.888 1.062 
М 53.664 1.170 13.274 24.237 6.496 600 
Ж 57.895 6.243 14.323 20.325 5.392 462 

 
Попис 2011. године 

 

Пол Укупно 
Без 

стручне 
спреме

Основно 
образовање 

Средње 
образовање

Више и 
високо 

образовање 
Непознато

С 110.346 3.536 24.596 51.868 16.550 346 
М 53.343 504 11.934 27.688 8.388 139 
Ж 57.003 3.032 12.662 24.180 8.162 207 
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СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ  
У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ 

 
Попис 2002. године 

 

Пол Укупно 
Без 

стручне  
спреме

Основно 
образовање 

Средње 
образовање

Више и 
високо 

образовање 
Непознато

С 62.857 6.089 17.831 19.564 2.624 673 
М 30.774 880 9.482 11.396 1.445 392 
Ж 32.083 5.209 8.349 8.168 1.179 281 

 
Попис 2011. године 

 

Пол Укупно 
Без 

стручне  
спреме

Основно 
образовање 

Средње 
образовање

Више и 
високо 

образовање 
Непознато

С 60.420 2.821 16.888 25.127 4.356 167 
М 29.918 369 8.853 14.166 2.278 79 
Ж 30.502 2.452 8.035 10.961 2.078 88 

 
Миграциона кретања становништва са сеоског у 

градско подручје најизразитије се испољава кроз 
дневне миграције (радници, ђаци, студенти и остали 
путници). Присутне су и привремене миграције где 
спада померање радне снаге, углавном 
неквалификоване ради обављања послова у 
пољопривреди, грађевинарству и сл. У сезонске 
мигранте спадају и туристи (сеоски туризам), 
посетиоци Рибарске бање и др. 

1.1.4. Диверзификација руралне економије  
Кретање основних индикатора тржишта рада 

показује да посматрано на републичком нивоу нема 
значајнијих разлика током последње деценије на 
релацији урбано-рурално. Рурална популација радног 
узраста има више стопе активности и запослености јер 
руралне средине пружају већу могућност запошљавања 
ниже образованих лица. 

У сектору пољопривреде, шумарства и 
водопривреде ради укупно 30.831 становника на 
пољопривредним газдинствима и привредним 
друштвима, предузећима, установама, задругама, 
организацијам, а 1.486 ради на другим профитабилним 
активностима (нпр.прерада пољопривредних 
производа, рурални туризам, активности у шумарству, 
обрада дрвета, народна радиност и др.). 

Родне неједнакости у домену економске 
партиципације су веома изражене међу руралном 
популацијом. Од укупног броја запослених становника 
у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде 
44,58% су жене, а 55,42% мушкарци. Међу женама је 
мање учешће активних лица, мање запослених и мање 
оних који раде ван пољопривреде, него међу 
мушкарцима.  

Пољопривреда као примарна делатност није у 
довољној мери успела да искористи постојеће 
потенцијале за организацију производње. Природне 
услове нису увек пратили одређени друштвено 

економски чиниоци, а пре свега сигурност у пласману 
готових производа. 

У циљу подстицања младих да остану да живе и раде 
у сеоским подручјима, потребно је повећати атрактивност 
ових подручја за инвестиције. Важан приоритет за 
рурални развој је обнова и развој руралне инфраструктуре 
(саобраћајне, водопривредне, енергетске и социјалне). 

Стварање стимулативног  амбијента од стране 
државе за развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва у руралним подручјима доприноси 
диверзификацији руралне економије и задржавању 
младих на селу, у пољопривредним и непољопривредним 
занимањима. У том смислу потребно је осмислити што 
квалитетнију стратегију пореских олакшица, субвенција, 
кредита под повољним условима и друго. 

Међу програмима који се могу реализовати, истичу 
се производња прерађевина од воћа и поврћа, 
производња сокова, производња вина и ракија, 
производња млечних производа, узгајање, прерада и 
паковање лековитог биља и шумских плодова и друго. 

Такође је  потребно радити на развијању 
задругарства и других облика удруживања 
пољопривредних газдинстава и њиховим повезивању, 
како би задругарство постало генератор локално 
економског развоја. 

  Евидентно је и постојање енергетског потенцијала 
у обновљивим изворима енергије (коришћење биомасе, 
биогаса, енергије сунца и др.) али су у највећој мери 
неискоришћени. 

 Већина руралног становништва, осим 
пољопривреде, има мало других извора дохотка. У 
руралним подручјима развој пољопривреде има 
ограничене могућности, па се због тога тражи 
могућност алтернативног начина запошљавања. Ту 
посебан значај може да има развој других економских 
(непољопривредних) активности на пољопривредним 
газдинствима, као и развој различитих врста 
активности и сервиса који нису тесно везани за 



58                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   02.03.2016.  

 

пољопривреду. Генерално гледано, постоји знатан 
потенцијал у туризму руралног подручја, који је само 
делимично искоришћен. Подршком додатним 
могућностима запошљавања могу се у неким срединама 
зауставити негативни трендови депопулације и 
напуштање села. Диверзификација активности на 
газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи 
развој руралних подручја, и њоме се може придонети 
бољем уравнотежењу регионалног развоја у 
економском и социјалном смислу.  

Добар географски положај, повољна клима, извори 
термалних и геотермалних вода, дуга традиција и 
изузетно богата културна баштина представљају добру 
основу за развој руралног туризма на територији града 
Крушевца . 

Град Крушевац је изузетно богат културним 
дешавањима и привредно туристичким 
манифестацијама. У току године релевантне установе и 
удружења реализују и учествују у великом броју 
манифестација, програма, смотри, такмичења и акција, 
са јасно одређеним програмским садржајима, 
базираним на очувању и презентовању стваралачких и 
традиционалних вредности српског народа и свих 
других народности који живе на територији нашег 
града као и државе Србије. 

Кроз своје ангажовање становници руралног 
подручја своје знање, умешност и љубав према, како 
аматерском тако и према највишим дометима 
уметничког стварања, исказују уз помоћ многих 
појединаца, друштава и организација, па самим тим 
долази до значајног помака у развоју исте. 

Специфичност ангажовања становништва руралног 
подручја се огледа у томе да од 17 културно - 
туристичких манифестација које су мапиране на карти 
ТО Србије, 11 се реализују на руралном подручју, а 
неке од значајнијих су: такмичење села, Смотра дечијег 
изворног народног стваралаштва, Фестивал драмских 
аматера Расинског округа (ФЕДРАРО), Међуокружни 
Сабор изворног народног стваралаштва (Падешки 
кладенац), Музичка манифестација „Станислав 
Бинички“, Звездано Здравиње, Бистричко коло, 
Радојкино коло, Јагодијада, Ломнички ђердани, Дани 
Преображења, Беловодска розета, Дани Вукашина 
Вулета Јевтића, Саборни дани Св. Деспота Стефана 
Лазаревића, које су тек неке од манифестација које 
обележавају рад и деловање сеоског становништва. У 
свим овим програмима учествује велики број извођача 
свих старосних и социјалних категорија, пред великим 
бројем гледалаца. 

Град Крушевац се такође може похвалити и бројним 
удружењима која имају за циљ промоцију рукотворина, 
очување традиционалних начина израде одевних предмета, 
сувенира и предмета за опремање ентеријера, као и за 
подстицање производње рукотворина као перспективне, 
али недовољно развијене привредне активности. Такође, 
кроз њихов рад се  едукују домаћице у циљу искоришћења 
њихових потенцијала у циљу остваривања материјалних 
прихода пољопривредних газдинстава (производња разних 
рукотворина, домаћих прерађивачких производа на 
старински начин – слатко, џем). 

 
1.1.5. Рурална инфраструктура 
 

На територији града укупна дужина путева износи 
495,462 км, од чега су државни путеви I реда 54,530 км, 
државни путеви II  реда 116,990 км  и општински 
путеви 295,532 км. Поред пoстојеће путне мреже којом 
су сва сеоска насеља повезана са градом, постоји и 
добро организовани јавни приградски аутобуски 
превоз, који има преко 50 приградских линија.  

На Расини је изграђена вештачка акумулација 
Ћелије које има примарну намену изворишта 
регионалног система водоснабевања. Укупно је 
прикључено на водоводну мрежу 35.353 домаћинства. 
Преко 67% сеоских насеља је прикључен на регионални 
систем водоснабдевања.  

На канализациону мрежу је прикључено 24.433 
домаћинства. Од сеоских подручја на канализациону 
мрежу су прикључена насељена места Паруновац, 
Капиџија, Дедина, Читлук, Липовац и Мудраковац, а 
своју канализациону мрежу имају Јасика, Штитари и 
Велики Купци. 

На подручју града не постоје постројења за 
производњу електричне енергије, већ се као главни 
извор електричне енергије за читаво подручје користи 
TS 220/110 Kv „Крушевац 1“,трафо станице 110/35/10 “ 
Крушевац 2“ (Дедина), 110/35/10 „Крушевац 4“ („14 
октобар“). Електричном енергијом је покривено цело 
подручје града. 

Укупно има 26 пошти и 44.093 телефонских 
претплатника. Системом фиксне и мобилне телефоније 
покривено је цело подручје града. 

Образовна инфраструктура на руралном подручју 
обухвата 51 васпитне групе у којима се реализује 
припремни предшколски програм и програм рада са 
децом од 3-5,5 година, као и специјални програми и 10 
основних  школа . 

Приступ интернету и јавном информисању је 
засупљена на целој територији града. 
 Управљање отпадом на територији града Крушевца 
није у потпуности решено, и један је од приоритета у 
наредном периоду. Постоји депонија у Срњу која није 
санитарно уређена. Од 101 насељеног места, смеће се 
организовано износи у преко 10 места.  

 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
1.1.6. Пољопривредно земљиште  
 
На подручју града Крушевца заступљен је прави 

мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 
специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, 
геоморфолошких, хидролошких, климатских и 
биогеографских). 

Речне терасе и алувијалне равни покривене су 
најплоднијим земљиштем (неносним материјалом) чија 
дебљина износи 1,5 м. Испод њега налази се 
шљунковити и песковити речни и језерски материјал 
који је пропустљив за воду и на тај начин утиче да ово 
земљиште буде повољно за наводњавање. 

Основни типови који су формирани, могу се према 
најновијим истраживањима сврстати у следеће 
категорије: плодна, средње и слабо плодна и неплодна 
земљишта. 

На подручју града Крушевца јасно су издвојене 
следеће врсте земљишта: колувијално, хумусно-
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силикатно, смоница, еутрично смеђе земљиште, 
лесивирално-илимеризовано земљиште, псеудоглеј, 
флувијално или алувијално земљиште и флувијално 
ливадско земљиште. 

Територија града Крушевца простире се на 
површини од 85.397 ха, од чега се пољопривредно 
земљиште простире на 34.977 ха, а под шумама 
25.965,42 ха.  Учешће коришћеног пољоприврдног 
земљишта је 37,46 % у укупној површини града.  

 
Структура пољопривредног земљишта (ха) 
- оранице и баште   22.317 ха 
- воћњаци                   1.831 ха 
- виногради                1.956 ха 
- ливаде и пашњаци  5.185 ха 
- остало                      3.688 ха 
 
Територија града је рејон ратарских култура, 

повртарства и виноградарства у равничарском и брдско-
планинском подручју и пашњака у планинском делу. 

Долина Западне Мораве и Расине, као и Рибарске 
реке и других мањих речица и потока, представљају 
плодне оранице и баште, које заузимају највећи 
проценат од укупних пољопривредних површина. 
Поред равничарског и један део брежуљкастог рејона је 
под ораничним површинама. Брежуљкасто и брдско 
подручје представља воћарско-виноградарски рејон, а 
брдско-планински део представља подручје ливада и 
пашњака. 

До сада изграђених система за наводњавање има 
врло мало у читавом западно моравском подручју, а 
изграђени су упоредно са системима за одбрану од 
поплава и регулацију река. 

На територији Крушевца у периоду 1957-1962. 
године је изграђен хидросистем "Крушевац" за 
наводњавање површине од 1.100 ха. Овим комплексом 
обухваћено је пољопривредно земљиште од Читлука до 
реке Расине и од железничке  пруге Сталаћ-Пожега до 
Западне Мораве. Систем никада није коришћен у пуној 
мери и сада је сасвим ван употребе, у запуштеном стању. 

Најчешћи вид наводњавања земљишта на 
територији града у садашњим условима није се битније 
применило у задњих 50 година осим у већој примени 
техничких средстава где су некадашње долапе 
замениле моторне црпке, малих и средњих капацитета 
и то најчешће у долинама водотока. 

Најчешћи начини наводњавања су: браздама и 
системом кап по кап, док се орошавање ређе 
примењује. 

При свему наведеном треба водити рачуна да се 
међу наведеним површинама за наводњавање налазе и 
површине које треба одводњавати (земљишта поред 
Западне Мораве и Расине), односно земљишта 
угрожена површинским и подземним водама. 

На одводњавању земљишта је најмање урађено па 
значајан део површина остао забарен и неискоришћен, 
али постоје спорадични системи дренажа за мале 
пољопривредне површине, које нису од великог 
значаја.  

Пољопривредно земљиште у државној својини 
простире се на површини од 954,77 ха, од тог 152,63 ха 
се тренутно даје у закуп. 

 

1.1.7. Вишегодишњи засади  
 
Квалитет пољопривредног земљишта и клима на 

територији града Крушевца веома су повољни за 
производња воћа и то: јабучастог, коштичавог, 
језграстог, јагодастог, као и за производњу воћних 
садница и лозних калемова. Производња је заступљена 
највише у долини Западне Мораве, Расине, долини 
Пепељуше и подјастребачким селима.  

Производња воћа, воћних садница и лозних 
калемова је веома значајна за локалну самоуправу, јер 
највећи део ове производње извезе се у земље 
југоисточне Европе. 

 
Укупна површина под воћњацима је 1.831 ха и то: 
-јабучасто воће          433 ха 
-коштичаво воће      1097 ха 
-језграсто воће           130 ха 
-јагодасто воће            52 ха 
-остало                       119 ха 
 
Укупна површина под виноградима је 1.956 ха, а 

од тога 277 ха стоних сорти. 
 
Велики број произвођача има екстензивну 

производњу воћа, али последњих година све је више 
засада под интезивном производњом, а посебно 
производња јабучастог коштичавог и јагодастог  воћа. 

Производња лозних калемова и воћних садница  на 
подручју Крушевца има традицију дужу од једног века и 
лоцирана је у приобаљу Западне Мораве. Захваљујући 
дугој традицији, изузетно повољним климатским и 
земљишним условима и увођењу најсавременијих 
научних достигнућа овде се годишње произведе 3 
милиона лозних калемова и 6 милиона воћних садница. 
Поред подизања плантажних воћњака и винограда на 
подручју Србије, садни материјал са овог подручја 
извози се у земље југоисточне Европе, Русију, Украјину, 
Молдавију и др. Последњих година произвођачи садног 
материјала са подручја крушевачке регије интезивно 
прелазе на производњу сертификованог безвирусног 
садног материјала., што им омогућавају сопствени 
матични засади базног материјала.  

Производња хортикултурног биља је посебно 
развијена у долини Рибарске реке, у Великом 
Шиљеговцу и његовој околини. Укупно има преко 
2.000.000 садница хортикултурног биља различите 
старости,  које се извозе у Босну, Русију, Украјину... 

Производња садница ружа и цвећа је развијена у 
долини Западне Мораве. Укупно се годишње произведе 
око 1.000.000 садница ружа и цвећа које се извозе у 
Русију, Украјину... 

 
1.1.8. Сточни фонд  
 
Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 
долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. Доминантно је заступљена сименталска раса 
говеда (95%), а мањи проценат холштајн-фризијска 
раса и мелези. Активно је преко 200 фарми (тов јунади, 
краве музаре, одгој приплодних јуница, свиња...). Ово 
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подручје је у старој Југославији производило 17% од 
укупне производње говеда.  

УКУПАН СТОЧНИ ФОНД ПО ГРАНАМА 
СТОЧАРСТВА 

 
1. Говедарство 16.903 
2. Свињарство 49.146 
3. Овчарство 15.067 
4. Козарство 3.564 
5. Живинарство 406.382 
6. Пчеларство 12.677 

 
Сточарска производња се наслања на производњу 

кукуруза, луцерке, детелине, осталог крмног биља и 
испаше на ливадама и пашњацима. Сточарска 
производња у односу на пратећу производњу сточне 
хране је самодовољна само у погледу кабасте хране 
(силажа кукуруза и осталих легуминоза, сена луцерке, 
детелине и осталих трава), док у погледу потрошње 
житарица у добром делу зависна од производње у 
другим крајевима.  

У производњи говеда највише има крава музара 
8.347, стеоних јуница 788, говеда у тову 1.811 и др. 

 У производњи свиња преовађују мелези свих раса.  
На територији града нема великих газдинстава 

специјализованих за овчарство и козарство. Преко 10 
газдинстава има преко 50 грла. Целокупни систем 
производње заснива се на традиционалном узгоју.  

У овчарству преовлађује племените расе оваца, а 
најзаступљенија је виртемберг раса преко 50%, а 
остатак чине сјеничка омплемењена il-d-france раса.  

У козарству преовађује алпино раса преко 80%, а 
остатак српска бела раса. 

Природна богатства и географски положај 
крушевачког краја испод Јастрепца, Копаоника и 
Мојсињских планина за пчеларство су изузетно 
повољни, што указује и велики број произвођача меда 
који имају 12.677 кошница на територији града 
Крушевца. Годишње се произведе око 400-450 т меда 
од чега се скоро половина извезе. Последњих 5 година 
од како пласман меда доживљава експанзију пчелари 
показују интересовање за повећањем броја кошница и 
проширењем пчелињака, а појављују се и ново 
заинтересовани млади произвођачи који у пчеларству 
виде своју егзистенцију.  

 
1.1.9. Механизација, опрема и објекти  
 
Пољопривредна механизација  на пољопривредним 

газдинствима је застарела. Средња и мала газдинства 
газдинства су опремљена половном механизацијом, 
која је технолошки превазиђена на газдинствима 
земаља са развијеном пољопривредом. На територији 
града има: 

-трактора                       17.068 
-комбајна                            678 
-прикључних машина   32.804 
 
Опремљеност објеката за смештај стоке је 

неуједначен и зависи од степена специјализације и 
величине стада. Мали број пољопривредних 
газдинстава су током последње деценије имала значајне 

инвестиције у унапређењу стандарда, изградњу и 
проширење постојећих капацитета. Ови објекти су 
технички добро опремљени и испуњавају захтеве 
предвиђене стандардима о добробити животиња. И 
поред тога, управљање стајњаком и његово 
складиштење остаје један од кључних проблема са 
којим се суочава већина газдинстава. 

Опремљеност пољопривредних газдинстава 
објектима за складиштење репроматеријала и 
финализацију пољопривредних производа је слаба. 
Углавном се користе постојећи економски објекти  и 
помоћни објекти на газдинству. 

 
На територији града има 
- Пољопривредних објеката (за смештај стоке,   

пољопривредних производа на газдинству и пољо-
привредних машина и опреме) 39.742 

 
- Хладњача 27 
- Сушара 26 
- Стакленика 22 
- Пластеника 1.396 

 
1.1.10. Радна снага 
 
На територији града Крушевца има укупно 12.664 

пољопривредних газдинстава, при чему је највећи део 
од 99,22% односи на породична пољопривредна 
газдинства. Највећи број пољопривредних газдинстава, 
7.868 (62%), има једног или два члана газдинства или 
стално запосленог. Газдинства са три до четири члана 
који обављају пољопривредну делатност у укупном 
броју  учествују са 32% . Од укупног броја чланова и 
стално запослених на газдинству 45% су жене. 

Укупно остварених радних јединица ангажоване 
радне снаге у пољопривреди износи 12.412, од тога 
95,25% остварују носиоци газдинства, чланови 
породице, рођаци и стално запослени на газдинству, а 
3% остварује сезонска радна снага.  

На руралном подручју укупно има 70.007 
становника (54,38%), од тога 35.123 жена (50,17%) и 
34.884 мушкараца (49,83%). Просечна старост 
становноштва је 42,7 година. Највећи број становника 
има од 55-59 година 11.552 (16,51%), а непунолетно 
становништво од 0-19 година 13.445 (19,20%). 

 Од укупно 60.420 становника старости 15 и више 
година највећи број становника 25.127 (41,59%) има 
средње образовање, 16.888 (27,95%) основно 
образовање, 2.138 (3,54%) више образовање и 2.218 
високо образовање (3,67%). 

Пољопривредне активности на породичном 
газдинству обављају искључиво чланови породице и 
рођаци док стално запослених  у оквиру ове категорије 
газдинства готово и да нема.  

Највећи број носилаца породичних газдинстава 
уједно су управници - менаџери на газдинствима. Што 
се тиче нивоа њихове обучености из области 
пољопривредне производње 63,18% имају само 
пољопривредно искуство стечено праксом, док само 
2,67% имају стечено средње и високо стручно 
образовње из области пољопривреде. 
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1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 

 
На терирорији града укупан број пољопривредних газдинстава је 12.664, што представља 30,93% у укупном 

броју домаћинстава на подручју града. 
Највећи број пољопривредних газдинстава 33,82% користи 1ха пољопривредног земљишта, а најмањи број 

газдинстава 8,47% користи 5-10 ха. 
  

СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ПРЕМА  
ВЕЛИЧИНИ КОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 1 ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 
ПГ 4.283 3.049 3.978 1.073 
ha 2.467 4.454 12.693 7.105 

  
На територији града има укупно 30.351 грла стоке, од тога највећи број газдинстава 87,79%  има 4 условних 

грла стоке, а најмањи број газдинстава 0,08 % има преко 100 грла.  
 

СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ПРЕМА БРОЈУ  
УСЛОВНИХ ГРЛА 

ГРЛА 4 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 100-499 
ПГ 11.118 1.164 188 60 94 30 10 

 
 

1.1.12. Производња пољопривредних производа  
 
На подручју града Крушевца највише је 

заступљена ратарска производња на 66% од укупне 
површине, воћарство на 5,73% и виноградарска 
производња на 6,12%. Сточарство такође има врло 
важну улогу у стварању вредности пољопривредне 
производње. Крушевачко подручје у не тако далекој 
прошлости било  једно од најразвијенијих, посебно из 
области говедарске производње, а данас је та ситуација 
нешто другачија. Међутим иако у смањеном обиму, 
подручје града Крушевца, посебно територија Рибарске 
реке заузима значајну улогу у овој области производње. 

На територији града има 16.903 говеда, 49.146 
свиње, 15.067 оваца, 3.564 коза, 406.382 различите 
врсте живине и 12.677 кошнице пчела. 

Житарице, првенствено кукуруз и пшеница се гаје 
на 43,40% од укупне површине. Принос пшенице на 
напред наведеној површини је 17.043 т, са просечним 
приносом од 4.311 кг/ха,  а принос кукуруза је 62.259 т 
са просечним приносом од 4.795 кг/ха.   

Крмно биље се гаји на 16,21% од  укупне површине. 
Принос детелине на напред наведеној површини је 
13.451 т са просечним приносом од 3.584 кг/ха, луцерке 
11.613 т са просечним приносом 3.631 кг/ха  и др. 

Воће се гаји на 5,31% од укупне површине. Принос 
јабуке на напред наведеној површини је 1.056 т са 
просечним  приносом од 11,5 кг по стаблу и шљиве 
10.741 т са просечним приносом  14,4 кг по стаблу. 

Виногради заузимају 6,12% укупне територије са 
приносом од 8.671 т или просечно 0,95 кг по једном чокоту. 

Значајну улогу у стварању вредности пољопривредне 
производње има и повртарска производња, и то 
производња паприке на површини од 180 ха са процењим 
просечним приносом од 15-20 т/ха, парадајза на површини 
од 40 ха са процењим просечним приносом од 20 т/ха, 
купус и кељ на површини од 31 ха са процењеним 
просечним приносом од 30-40 т/ха, шаргарепе  на 
површини од 3 ха са процењеним просечним приносом 

30т/ха , а посебно у последње време је у експанзији 
производња јагода на површини од 160 ха са процењеним 
просечним приносом од 10-15 т/ха. 

 
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења 
            пољопривредника  
 
На подручју Крушевца постоји организована 

тржишна производња кроз земљорадничке задруге 
којих има 18, од којих само једна задруга у има 
дугогодишње искуство., и успела је да не доживи 
судбину већине задруга током 90-тих година. Развој ове 
гране је неопходан да би пољопривредни произвођачи 
били конкурентни на тржишту. 

Пословање земљорадничких задруга усмерено је на 
гајење воћа, воћних садница и лозних калемова, поврћа 
као и саветодавне активности. Недостатак складишних 
капацитета и обртних средстава за финансирање откупа 
главне су проблеми у њивовом раду. 

Осим земљорадничких задруга на територији града 
постоје 11 пољопривредних удружења у свим областима 
пољопривредне производње: 3 удружења одгајивача 
говеда сименталске расе, 2 удружење сточара, 2 
удружења произвођача јагодастог воћа, 2 удружења 
произвођача лозних калемова и воћних садница. 2 
удружења пчелара. Улога удружења је веома значајна за 
унапређење пољопривредне производње, а посебно у делу 
модернизације и едукације пољопривредних произвођача, 
као и повољности код набавке импута за пољопривредну 
производњу и пласмана пољопривредних производа.  

 
1.1.14. Трансфер знања и информација  
 
Облици стицања нових знања- стручног 

усавршавања пољопривредних произвођача су 
различити и реализују се  преко стручне службе 
Градске управе града Крушевца, Пољопривредне 
саветодавне и стручне службе Крушевац, Института за 
крмно биље Крушевац, Регионалне привредне коморе 
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Крушевац, бројних саветодаваца, и других стручних 
лица. Осим семинара организујују се и студијска 
путовања у земљи и иностранству. Да сада су 
произвођачи обишли Пољопривредни сајам у Риду, 
Аустрија, и Болоњи, Италија,  посетили велики број 
пољопривредних газдинстава у Хрватској, Словенији, 
Аустрији, Немачкој и Италији. 

 Овај начин стицања знања и информација је 
допринео унапређењу пољопривредне производње, у 
свим областима, што је допринело повећању квалитета 
и квантитета производње, као и увођењем савременог 

асортимента увозом сертификованог материјала у 
воћарској производњи, подизање савремених засада и 
правилном употребом средстава за заштиту биља. 

Осим напред наведених облика стицања нових 
знања и информација, локални медији имају значајан 
допринос, путем специјализованих емисија за 
пољопривреднике, у којима осим едукације 
произвођачи могу да сазнају за све мере подршке за 
развој пољопривредне производње и рурални развој 
које  спроводе Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине и Град Крушевац. 

 
 

1.2. Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава 
 

Табела 1. Мере директних плаћања  

Р. 
бр. Назив мере Шифра 

мере 

Планирани буџет за 
меру  

(укупан износ по 
мери у РСД) 

Износ подстицаја по 
кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. РЕГРЕСИ 100.1. 5.000.000 70% 1.200  
 УКУПНО  5.000.000 

 
 
Табела 2. Мере кредитне подршке 
 

Р. 
 бр. Назив мере Шифра  

мере 

Планирани буџет 
за меру  

(укупан износ по 
мери у РСД) 

Износ подстицаја 
по кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. КРЕДИТНА ПОДРШКА 100.2. 1.800.000 100% / 
     УКУПНО  1.800.000 

 
 
Табела 3. Мере руралног развоја 
 

Р. 
бр. Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за меру  

(укупан износ по 
мери у РСД) 

Износ подстицаја 
по кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. 
Инвестиције у физичка 
средства пољопривредних 
газдинстава 

101 8.100.000 30% 70.000 

2. 

Унапређење рада постојећих и 
успостављање нових 
организација пољопривредних 
произвођача и прерађивача 

102 500.000 90% 200.000 
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3. 

Обнављање пољопривредног 
производног потенцијала нару-
шеног елементарним непого-
дама и катастрофалним дога-
ђајима и увођење одговара-
јућих превентивних активности 

104 500.000 20% 50.000 

4. 

Трансфер знања  и развој 
саветодавства - Унапређење 
обука у области пољопривреде 
и руралног развоја 

305 3.900.000  
30-100% 

/ 

 УКУПНО  13.000.000   
 

Табела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава  
 

Буџет Вредност 
у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 19.800.00 

Планирана средства за директна плаћања  5.000.000 
Планирана средства за кредитну подршку 1.800.000 
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   13.000.000 
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у 
оквиру мера руралног развоја / 

 
 
1.3. Циљна група и значај промене која се 
       очекује за кориснике  
 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за територију 
града Крушевца утврђује се структура мера, односно 
намена и начин коришћења средстава за 2016. годину, у 
укупном износу од 19.800.000 динара, која су 
опредељена Одлуком о буџету Града Крушевца за 2016. 
годину („Службени лист града Крушевца бр. 9/15). 
Корисници мера подршке су регистрована физичка 
лица-носиоци активног комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и 
предузетници са територије града Крушевца, уписане у 
Национални регистар пољопривредних газдинстава, 
удружења и асоцијације пољопривредних произвођача, 
физичка лица, правна лица и предузетници, чије 
делатности су у оквиру трансфера знања и развоја 
саветодавства, промоције развојних потенцијала и 
потреба села. 

Реализацијом мера које су  наведене у Програму 
подстиче се  

 модернизација пољопривредне производње  
 пораст квалитета и квантитета производње 
 побољшање конкурентности пољопривредних 

газдинстава 
 увођење нових технологија и иновација, и 

отварање нових тржишних могућности 
 подизање техничко-технолошких, 

маркетиншко-менаџментских знања и способности 
везаних за пољопривредну производњу, прераду, 
пласман производа и развој села и осталим аспектима, 
који ће утицати на побољшање квалитета живота на  
сеоским подручијима.  

 удруживање пољопривредних произвођача 
 
1.4. Информисање корисника о могућностима 
које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја 
Корисници мера које су дефинисане Програмом 

биће информисани путем Конкурса који ће бити на 
сајту града Крушевца, као и путем трибина и 
предавања, пољопривредних стручних служби, 
локалних медија и у Служби за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца. 

 
1.5. Мониторинг и евалуација 
 
Служба за пољопривреду Градске управе града 

Крушевца обавља послове на изради предлога 
Програма и реализацији мера након усвајања истог. 
Током периода реализације Програма, мониторинг и 
евалуацију вршиће Служба за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца .и  други органи и стручна тела 
Града Крушевца: Градско веће-доношење Програма, 
одлука, давање сагласности на критеријуме, усвајање 
годишњег извештаја, Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца–даје предлог одлука о 
захтевима по појединим мерама, доноси критеријуме о 
коришћењу средстава фонда и др. Одељење за 
финансије и Одељење за јавне набавке извршавају 
задатке из своје надлежности, као и комисије  које се 
формирају у периоду реализације Програма. 

На основу систематизованих података комисија и 
крајњих корисника, Служба за пољопривреду прати 
годишњу реализацију, остварене резултате и ефекте 
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спроведених мера Програма и даје предлог о даљем 
спровођењу истих или увођењу нових мера подршке. 

 
2. Опис планираних мера  
2.1. Назив мере: РЕГРЕСИ 
       Шифра  мере: 100.1.  
2.1.1. Образложење 
 
Мера подршке за унапређење примарне 

пољопривредне производње путем регреса за вештачко 
осемењавање крава подстиче се пораст квалитета и 
квантитета производње на локалном нивоу, а у складу 
са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-
2024 и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Регресирање вештачког осемењавања крава је 
инвестиција која има за циљ унапређење говедарства на 
територији града Крушевца. Производња говеда је 
развијена у долини Рибарске реке, Расине и Западне 
Мораве  и има дугу традицију. Говедарство у долини 
Рибарске реке је било најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. На територији града укупно има 16.903 
говеда, од чега 8.347 крава музара. Овом производњом 
доминирају мали произвођачи и општи проблем сада 
представља одрживост ове производње као и низак 
генетски потенцијал говеда, тако да је регресирање 
вештачког осемењавања крава, инвестиција која ће 
утицати на побољшање стања у говедарству. 

 
2.1.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне 
производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Одрживост квантитета у говедарству и унапређење 

генетског потенцијала, које ће добринети повећању 
квалитета и квантитета млека и меса; 

 
2.1.3. Веза мера са националним програмима за 
          рурални развој и пољопривреду 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.1.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица–носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом. 

2.1.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 

условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца и 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја. 

 
2.1.7.  Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести-

ције 
Назив инвестиције Износ 

100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал  
(вештачко осемењавање крава) 5.000.000

 
2.1.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.1.10. Интензитет помоћи 
 
Износ регреса за вештачко осемењавање крава је 

70% од укупног износа инвестиције без ПДВ-а, а 
максимално 1.200 динара по грлу говеда само за прво 
осемењавање. 

 
2.1.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева 
 
2.1.12. Административна процедура 
 
Мере ће бити спроведене од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиције које ће се финасирати у 
оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за 
подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2016. године. 

Реализација регесирања вештачког осемењавања 
крава се спроводи на следећи начин: Након усвајања 
Програма мера, Градоначелник расписује Конкурс  на 
основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: 
фотокопија личне карте подносиоца захтева, потврда о 
активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод из 
регистра пољопривредних газдинстава (подаци о 
пољопривредном газдинству) које издаје Управа за 
трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима и потврда о 
вештачком осемењавању надлежне ветеринарске 
службе са фискалним рачуном или копије оверене од 
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издаваоца. Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца у оквиру Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца утврђује да ли су испуњени прописани 
услови за остваривање права на коришћење регреса за 
вештачко осемењавање крава и доноси предлог одлуке 
о ислати средстава. Исплата регреса за вештачко 
осемењавање крава врши се уплатом на наменски 
текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

Део средстава за регресирање вештачког 
осемењавања крава користиће се за измирење обавеза 
из 2015. године по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2015. годину. 

 
2.2. Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА 
        Шифра мере: 100.2. 
 
2.2.1. Образложење 
  
Мера подршке за унапређење примарне 

пољопривредне производње и прераде путем кредитне 
подршке подстиче се пораст квалитета и квантитета 
производње на локалном нивоу, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-
2024 и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Кредитна подршка има за циљ унапређење 
пољопривредне производње у свим областима 
пољопривредне производње на територији града 
Крушевца.  

Пољопривреда је делатност у којој се ангажује 
велики износ новчаних средстава сваке године, било да 
се ради у улагању новца у репроматеријал, или у 
улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање, 
механизацију и остале инвестиције у пољопривредну 
производњу и прераду. Константни извори 
финансирања су не само предуслов за повећање 
производње, већ и за одржавање већ постојећег нивоа 
производње. Свако пољопривредно газдинство које 
жели да успешно послује пољопривредни кредит види 
као могућност обезбеђења готовог новца и повећања 
профита. 

Кредитна подршка путем финансирања камате за 
пољопривредне кредите представља меру којом се 
пољопривредним газдинствима омогућава лакши 
приступ коришћењу кредита код пословних банака и на 
тај начин се стварају повољнији економски услови за 
обезбеђење неопходних импута за постојећу 
производњу и за инвестиционе активности за 
започињање и унапређење пољопривредне производње. 

 
2.2.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава 

и побољшање продуктивности и квалитета 
пољопривредне производње. 

Специфични циљеви:  
 
Модернизација производње и унапређење 

квалитета производа у свим областима пољопривредне 

производње, повећање површина под засадима и 
повећање сточног фонда  

 
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за  
           рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
 
2.2.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства, правна лица и предузетници са територије 
града Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.2.5. Економска одрживост 
 
Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже 

економску одрживост. 
 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца; 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

           - Уколико је корисник правно лице или 
предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката 

 
2.2.7. Специфични критеријуми 
 
 Корисник средстава мора да поседује у закупу 

или власништву пољопривредно земљиште  у 
областима: 

 сточарства (ради производње ратарских 
култура за исхрану стоке) и то: 

- у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
- за тов јунади -  мин.3 ха; 
- у  свињарству – мин. 1.5 ха; 
- у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха;  
 биљне производње: 
- у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
- за производњу  јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха 
- за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
 повртарства: 
- за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
- за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 
 
 У пчеларској производњи– мин. 10 друштава и 
 
 У живинарској производњи-регистрована 

фарма са додељеним ветеринарским контролним 
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бројем у Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине. 
 

 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести- 
ције 

Назив инвестиције Износ 

100.2.1. Суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите 1.800.000 

 Финансирање камата за 
пољопривредне кредите на 24 месеци 900.000 

 Финансирање камата за 
пољопривредне кредите на 36 месеци 900.000 

 
2.2.9. Критеријуми селекције 
 
 Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу  (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.2.10. Интензитет помоћи 
 
Исплата целокупног износа  камате за кредите од 

1000-2999 евра у динарској противвредности,  са роком 
отплате од 24 месеци, са грејс периодом од 6 месеци. 

Исплата целокупног износа  камате за кредите од 
3000-7000 евра у динарској противвредности, са роком 
отплате од 36 месеци, са грејс периодом од 6 месеци. 

 
2.2.11. Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр. Назив показатеља 

 
1. 

 
Укупан број одобрених кредита, за које је 
исплаћена камата. 

 
2.2.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Одељење за јавне набавке у сарадњи 
са Службом за пољопривреду Градске управе града 
Крушевца извршиће избор пословне банке са 
најповољнијим условима кредитирања путем поступка 
јавне набавке и закључиће се уговор са изабраном 
банком. Након закључења Уговора са банком, 
расписује се конкурс за исплату камата на кредите које 
додељује пословна банка. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2016. године. 

Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте 
подносиоца захтева/извод из АПР (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца, потврду о 
активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод са 
подацима о структури биљне производње и структури 
сточног фонда (за унапређење и развој сточарске 
производње) које издаје Управа за трезор и доказ о 

регистрованој фарми са додељеним ветеринарским 
контролним бројем за живинарску производњу. 
Достављени захтеви ће бити административно 
проверени од стране Службе за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца и Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, у смислу 
комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају 
услове, биће рангирани по редоследу подношења 
захтева и достављани банци (која је изабрана у 
поступку јавне набавке) у даљу процедуру. Исплата 
средстава врши се на основу одлуке Градоначелника, а 
на предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, и извештаја банке о 
испуњености услова за добијање кредита.  

 
2.3. Назив мере: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА 

СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА 
 

Шифра мере: 101 
 
2.3.1. Образложење 
 
Основне карактеристике пољопривреде на територији 

града Крушевца су уситњеност поседа, мали број грла 
стоке у пољопривредним газдинствима, неадекватан 
производни и смештајни објекти, слаба примена 
савремених технологија производње и увођење новог 
сортимента и застарела пољопривредна механизација 

Мера инвестиције у физичка средства 
пољопривредних газдинстава подржава мала и средња 
пољопривредна газдинства у циљу унапређења 
средстава и процеса производње, продуктивности, 
конкурентности, као и технолошког оспособљавања 
газдинстава, а све ради постизања веће економске 
ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и 
дугорочне одрживости, а у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и 
Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Општи проблем представља недостатак 
пољопривредне опреме и застарела механизација. 
Пољопривредна газдинства, због неповољног 
економског и социјалног стања нису у могућности да 
сама обезбеде довољно средстава за модернизаццију 
производње. Велики број газдинстава има низак 
интензитет производње, тако даје овај вид подршке 
неопходан услов за одрживост ове производње. 

Куповином савремене опреме и механизације, 
заснивање нових производних засада и улагањем у 
складишне и прерађивачке капацитете на 
пољопривредним газдинствима могуће је побољшати 
економске аспекте деловања. 

 
Преглед по секторима: 
 
Сектор млеко и месо  
Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 
долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине.. Доминантно је заступљена сименталска 
раса говеда (95%), а мањи проценат холштајн-
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фризијска раса и мелези. Активно је преко 200 фарми 
(тов јунади, краве музаре, одгој приплодних јуница, 
свиња...).  

У сточарскојпроизводњи доминирају мали 
проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. 
Општи проблем предствља производња  сточне хране, 
адаптација објеката и недостатак савремене 
пољопривредне опреме и механизације што доводи до 
непрофитабилног пословања произвођача. На 
територији града Крушевца укупно има 16.903 грла у 
говедарству, од тога  8.466 крава, 49.146 у свињарству, 
16.067 у овчарству   3.564 у козарству и 406.382 
различите врсте живине. Велики број газдинстава има 
низак интензитет производње, тако даје овај вид 
подршке неопходан услов за одрживост ове 
производње. 

Најзначајнија грана сточарске производње је 
млекарство. Постоји мали број газдинстава са више од 
10 музних крава, а у већем броју газдинстава од 3-5 
краве. Газдинства која су се определила за ову 
производњу суочавају се са недостатком земљишта за 
производњу хране за животиње.  

Велики број газдинстава се бави товом јунади, а 
посебно је овај вид производње развијен у долини 
Рибарске реке. Ово подручје је у старој Југославији 
производило 17% од укупне производње јунади. 

 
Сектор-воће, грожђе и поврће 
 
Производња воћа, а посебно јагодастог воћа (јагода, 

малина, купина и у последње време боровница) је једна од 
битних грана пољопривредне производње. На територији 
града Крушевца под воћем је засађено 1.831 ха. 
Унапређење производње у овој области захтева увођење 
савременог асортимента, подизање савремених засада и 
изградњу складишних и прерађивачких капацитета, што 
овом мером постижемо. 

Просечна површина засада воћа по газдинству је 
25 ари. Само 45% засада су интезивни засади у којима 
се примењују адекватне агротехничке мере. Структура 
сортимента, недостатак специјализоване механизације 
и опреме и недовољно површина које се наводњавају 
смањену продуктивност производње. Производња воћа, 
а посебно јагодастог воћа (јагода, малина, купина и у 
последње време боровница) је једна од битних грана 
пољопривредне производње.  

Пчеларство представља малу, али изузетно 
атрактивну пољопривредну делатност, која последњих 
година почиње да се тржишно усмерава у правцу 
прихватања услова и стандарда ЕУ. На територији 
града Крушевца укупно има 12.677 кошница пчела. 
Најзначајније извозно тржиште су земље чланице ЕУ 
(Немачка, Италија и Аустрија), затим земље ЦЕФТА 
споразума (Македонија, Црна Гора и БиХ). Лоши 
климатски услови су нанели велику штету у 
пчеларству, тако да ова подршка значајно може 
утицати да одржи и унапреди ова производња.  

 
Сектор-остали усеви 
 
 У структури биљне производње највише је 

заступљена ратарска производња, која чини више од 
половине вредности пољопривредне производње. 

Најзаступљеније културе које се гаје су кукуруз и 
пшеница, а на мањим површинама се производе остале 
житарице крмно биље. Површине под житима остале су 
углавном непромењене. Овом мером се постиже 
унапређење и модернизација ратарске производње. 

 
2.3.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава, 

смањење трошкова производње, унапређење техничко-
технолошке опремљености и побољшање квалитета 
пољопривредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
Унапређење стања механизације и опреме за 

пољопривредну производњу и прераду, повећање 
наводњаваних површина системом кап по кап, 
повећање ефикасности, конкурентности и одрживости 
пољопривредне производње.  

 
2.3.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопри-

вреду. 
 
2.3.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства, 
правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.3.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца ; 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

- Уколико је корисник правно лице или 
предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката 

2.3.7. Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме 
      
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
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Шифра 
инвести- 
ције 

Назив инвестиције 

101.1.6. 

 
Набавка опреме и механизације за 
припрему, дистрибуцију и складиштење 
концентроване и кабасте сточне хране на 
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.)

101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, 
одлагање и апликацију стајњака 

101.1.8. 
Набавка опреме за мужу или затворених 
система за мужу у слободном и везаном 
систему држања 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 

101.1.10. 
 
Набавка опреме за хлађење и 
складиштење млека  

101.2.1. 
 
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и 
свиња товних раса 

101.2.4. 

 
Набавка опреме и механизације за 
припрему, руковање и дистрибуцију 
концентроване и кабасте сточне хране на 
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), 
електричне ограде и термо – појилице

101.3.1. 

 
Подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака, хмеља 
и винове лозе, као и постављање 
противградних мрежа, објеката и набавка 
опреме и средстава за тестирање, клонску 
селекцију, сертификацију, конзервацију и 
мултипликацију садног материјала 

101.3.2. 
 
Набавка воћарско-виноградарских трактора 
до 100 kW, риголера, подривача и машина 
за резидбу, тарупирање и бербу 

101.3.3. 

 
Набака механизације и опреме за сетву, 
садњу, заштиту биља и 
наводњавање/одводњавање за воћарску и 
виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу 
(укључујући и производњу расада и 
цвећарство) на отвореном пољу; набавка 
механизације за воћарско-виноградарску 
производњу (набавка прецизних машина за 
сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или 
атомизера за заштиту од болести, корова и 
штеточина; набавка система са 
микропрскалицама за заштиту воћњака, 
винограда и расадника од измрзавања; 
набавка противградних мрежа и пратеће 
опреме; набавка система кап по кап; набавка 
пластичних фолија, агротекстила и 
прскалица за наводњавање) 

101.3.4. 
 
Изградња стакленика и набавка опреме 
и/или материјала за повртарску 

производњу и производњу јагодастог 
воћа, као и расадничарску производњу и 
цвећарство у заштићеном и 
полузаштићеном простору (набавка 
конструкција за пластенике и стакленике, 
високо квалитетних вишегодишњих, 
вишеслојних фолија за пластенике, 
система за загревање пластеника, система 
за вештачко осветљавање, система за 
наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим 
ђубривима и столова за производњу 
расада) за пластенике и стакленике

101.3.5. 

Изградња капацитета за скупљање и 
складиштење воћа, грожђа, садног 
материјала и поврћа (изградња хладњача и 
УЛО хладњача већег капацитета, 
хладњача за дугорочно складиштење 
производа; изградња хладњача и 
капацитета за чување и припрему за 
отпремање садног материјала; изградња 
центара за скупљање и припрему воћа, 
грожђа и поврћа за тржиште са 
хладњачама мањег капацитета, као и за 
набавку опреме за припрему воћа, грожђа 
и поврћа за тржиште и опреме за паковање 
и набавка машина за прање, полирање, 
чишћење, сортирање, оцену и паковање 
производа, као и набавка палета за 
дугорочно складиштење производа

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и 
бербу

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 

101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту 
биљака од болести, штеточина и корова 

101.4.7. 
Набавка опреме за утврђивање услова 
чувања и утврђивање квалитета зрнастих 
производа 

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, 
зачинско и лековито биље 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт 
пчелињих друштава 

 
2.3.9. Критеријуми селекције 
 
Нема бодовања, већ се средства одобравају 

корисницима по редоследу (датуму) пријема потпуних 
захтева до утрошка средстава. 
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2.3.10. Интензитет помоћи 
 
За све инвестиције у оквиру ове мере 30% од 

укупног износа средстава за набавку без ПДВ-а, а 
максимално до 70.000,00 динара.  

 
2.3.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева  

       
2.3.12. Административна процедура  
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиције које ће се финасирати у 
оквиру ове мере биће спроведене кроз конкурс  који 
расписује Градоначелник. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2016. године. 

Реализација ове мере се спроводи на следећи 
начин: Након усвајања Програма мера, Градоначелник 
расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. 
Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте 
подносиоца захтева/ извод из АПР (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца, потврда о 
активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод из 
регистра пољопривредних газдинстава (подаци о 
пољопривредном газдинству) и извод са подацима о 
структури биљне производње које издаје Управа за 
трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима, фотокопија 
фискалног и блок рачуна–оригинал на увид и 
фотокопија гарантног листа за инвестицију која 
подлеже гаранцији. Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца у оквиру Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца утврђује да ли су испуњени прописани 
услови за остваривање права на коришћење и доноси 
предлог одлуке о ислати средстава. Исплата средстава 
врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, 
на основу решења Градоначелника, а на предлог 
Комисије, која врши  одабир корисника средстава, 
једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу 
поднетих захтева. 

Део средстава за ову меру искористиће се за измирење 
обавеза из 2015. године по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2015. годину. 

 
2.4. Назив мере: УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
ПОСТОЈЕЋИХ И УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА 
 
Шифра мере: 102 
 
2.4.1. Образложење 
 
Ова мером се унапређује рад постојећих и 

успостављају се нове организације пољопривредних 
произвођача и прерађивача. 

На подручју Крушевца постоји организована 
тржишна производња кроз земљорадничке задруге 
којих  има 18, од којих само једна задруга има 
дугогодишње искуство и успела је да не доживи 
судбину већине задруга током 90-тих година. Развој ове 
гране је неопходан да би пољопривредни произвођачи 
били конкурентни на тржишту. 

Пословање земљорадничких задруга усмерено је 
на гајење воћа, воћних садница и лозних калемова, 
поврћа као и саветодавне активности. Недостатак 
складишних капацитета и обртних средстава за 
финансирање откупа главне су проблеми у њивовом 
раду. 

Осим земљорадничких задруга на територији града 
постоје 11 пољопривредних удружења у свим 
областима пољопривредне производње: 3 удружења 
одгајивача говеда сименталске расе, 2 удружење 
сточара, 2 удружења произвођача јагодастог воћа, 2 
удружења произвођача лозних калемова и воћних 
садница. 2 удружењa пчелара. Улога удружења је веома 
значајна за унапређење пољопривредне производње, а 
посебно у делу модернизације и едукације 
пољопривредних произвођача, као и повољности код 
набавке импута за пољопривредну производњу и 
пласмана пољопривредних производа, заједничко 
коришћење опреме, заједничко истраживање тржишта 
и заједнички пласман робе и друге активности које 
заједно треба да допринесу прилагођавања захтевима 
тржишта, развоју производње и пласмана, што све 
треба да доведе до унапређења конкурентности. 

 
2.4.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Унапређење рада постојећих или формирање нових 

организација произвођача и прерађивача. 
 
Специфични циљеви:  
 
- Побољшање конкурентности чланова организаци-

оних група и увођење нових профитабилних произво-
дњи на газдинствима фармера чланова организационих 
група; 

- Јачање капацитета за апсорпцију предприступних 
фондова 

- Унапређење система иновирања на газдинствима 
удружених фармера. 

 
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољо-

привреду. 
  
2.4.4. Крајњи корисници 
 
Удружења из области пољопривредне производње 

и  друге асоцијације пољопривредних произвођача. 
 
2.4.5. Економска одрживост 
 
 Није потребна. 
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2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар удружења у АПР- и 
- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 

користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја. 

 
2.4.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 
Нема инвестиција у оквиру ове мере 
 
2.4.9. Критеријуми селекције 
 

Р. 
бр. 

Тип критеријума за 
избор Да/Не Бодови 

1. 

Пројекат подржава од 3-5  
чланова удружења или др. 
организација 
пољопривредних 
произвођача 

да/не 10/0 

2. 

Пројекат подржава преко 5 
чланова удружења или др. 
организација 
пољопривредних 
произвођача 

да/не 20/0 

3. Подносилац захтева има 
искуство у управљању 
пројектима 

да/не 10/0 

 
Рангирање корисника средстава ће бити на основу 

бодовања до утрошка средстава. 
 
2.4.10. Интензитет помоћи 
 
Износ подстицаја по кориснику је до 90% од 

укупног износа средстава, а максимално 200.000 динара. 
 
2.4.11.  Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр. Назив показатеља 

 
1. 

 
Број чланова удружења која су обухваћена мером.
 
2.4.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца, а на основу Конкурса који расписује 
Градоначелник. Конкурс ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2016. године. 

Реализација ове мере  се спроводи на следећи 
начин: Након усвајања Програма мера, Градоначелник 
расписује Конкурс  на основу утврђених критеријума. 
Уз захтев се прилаже: извод из регистра АПР-а о 
регистрацији пољопривредног удружења или друге 
асоцијације пољопривредних произвођача , потписана 
изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим 

јавним фондовима, фотокопија трућег рачуна. 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца у оквиру Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца утврђује да ли 
су испуњени прописани услови за остваривање права 
на коришћење. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће бодовани и финансирани до 
висине средстава назначени за ову меру. Исплата 
средстава врши се на основу решења Градоначелника, а 
на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава (бодовање), једном месечно, а рангирање ће 
бити по редоследу поднетих захтева. 

 
2.5. Назив мере: ОБНАВЉАЊЕ 
       ПОЉОПРИВРЕДНОГ ПРОИЗВОДНОГ  
       ПОТЕНЦИЈАЛА НАРУШЕНОГ   
       ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И 
      КАТАСТРОФАЛНИМ ДОГАЂАЈИМА И  
      УВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ 
       ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
 
      Шифра  мере: 104 
 
2.5.1. Образложење 
 
Мера обнављање пољопривредног производног 

потенцијала нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих 
превентивних активности и то осигурањем усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 
омогућава пораст квалитета и квантитета производње на 
локалном нивоу, а у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и 
Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Због великог утицаја промене климе, а ради 
очувања квалитета, предвидљивости и одрживости 
пољопривредне производње осигурање представља 
неопходан начин очувања истог. До сада је мали број 
пољопривредних газдинстава осигуравао своју 
производњу, тако да су због временских неприлика 
пољопривредници претрпели велике штете. У вези са 
напред наведеним субвенционисање премије осигурања 
за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње подстиче се пораст квалитета и квантитета 
пољопривредне производње. 

 
2.5.2. Циљеви мере  
Општи циљеви:  
Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава 

и побољшање продуктивности и квалитета пољопри-
вредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
Очување одрживости пољопривредне производње. 
 
2.5.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР)  
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.5.4. Крајњи корисници  
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
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правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.5.5. Економска одрживост  
Није потребна. 
 
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике  
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца; 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

- Уколико је корисник правно лице или 
предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката 

 
2.5.7. Специфични критеријуми  
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере   

Шифра 
инвести- 
ције 

Назив инвестиције Износ 

104.3. 
Осигурање усева, плодова, 
вишегодишњих засада, 
расадника и животиња 

500.000

 
2.5.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.5.10. Интензитет помоћи 
 
Осигурање  усева, плодова, вишегодишњих  засада, 

расадника и животиња -20% од укупног износа премије, 
без ПДВ-а, а максимално 50.000 динара. 

 
2.5.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр.  Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева 
 
 2.5.12. Административна процедура 
 
Мере ће бити спроведене од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиција која ће се финасирати у 
оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за 
подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2016. године. 

Реализација субвенционисања премије осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња се спроводи на следећи начин: Након 
усвајања Програма мера, Градоначелник расписује 
Конкурс  на основу утврђених критеријума. Уз захтев 
се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца 
захтева/ извод из АПР (за правна лица и предузетнике), 
не старији од 3 месеца, потврда о активном статусу у 
регистру пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално), извод из регистра пољопривредних 
газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) и 
извод  са подацима о структури биљне производње које 
издаје Управа за трезор, копија полисе осигурања 
издата од стране друштва за осигурање код кога је 
подносилац осигуран у периоду од 01. новембра 
претходне до 31. октобра текуће године и потврда о 
извршеном плаћању премије осигурања. Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца у 
оквиру Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца утврђује да ли су 
испуњени прописани услови за остваривање права на 
коришћење регреса за премију осигурања и доноси 
предлог одлуке о ислати средстава. Исплата регреса за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње врши се уплатом на 
наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

Део средстава за регресирање премије осигурања 
за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње вештачког осемењавања крава користиће се 
за измирење обавеза из 2015.године по Програму мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Крушевца за 2015. 
годину. 

 
2.6. Назив мере: ТРАНСФЕР ЗНАЊА И 
РАЗВОЈ САВЕТОДАВСТВА-УНАПРЕЂЕЊЕ 
ОБУКА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 
Шифра мере: 305 
 
2.6.1. Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопривреде 

и руралних подручја и  заснована на праћењу нових 
технологија, стручном усавршавању и константном 
трансферу знања и информацција, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-
2024 и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

 Пољопривредни произвођачи и сеоско 
становништво све теже успевају да самостално, без 
стручне помоћи примењују иновације у производњи, 
пласману, маркетингу и другим активностима везаним 
за развој руралних средина.Највећи број носиоца 
породичних газдинстава уједно су управници - 
менаџери на газдинствима. Што се тиче нивоа  њихове 
обучености из области пољопривредне производње 
63,18% имају само пољопривредно искуство стечено 
праксом, док само 2,67%  имају стечено средње и 
високо стручно  образовње из области пољопривреде. 
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Трансфер знања у области пољопривреде одвијаће 
се путем различитих врста обука организованих од 
стране образовних, научноистраживачких институција, 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе, 
стручних лица из области пољопривреде, као и 
студијских путовања у земљи и иностранству. Средства  
за ову меру опредељена су за организацију стручних 
скупова, креирање нових знања у складу са стварним 
потребама крајњих корисника, имплементацију 
постојећих знања и трансфер знања међусобним 
повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем 
са пољопривредним произвођачима, малим и средњим 
предузећима и другим актерима руралне заједнице, 
подршку пословима прогнозе биљних болести, подршку 
организацији студијских путовања, посетама сајмовима 
и манифестацијама из области пољопривреде и 
руралног развоја, као и учешће на стручним и 
промотивним скуповима и за финансирање других 
активности које су везане за стручно и техничко 
унапређење сеоског становништва, пољопривредних 
произвођача, пољопривредних стручњака и радника 
ресорне службе Градске управе у делу обезбеђења 
трошкова организованог превоза и смештаја.  

Промоцијом  развојних потенцијала и потребе села 
подржаће се активности везане за подизање нивоа 
пласмана производа и услуга, као и активности везане 
за развој села у свим аспектима, који ће утицати на 
побољшање квалитета живота сеоског становништва. У 
оквиру ове инвестиције средства ће  се користити за: 

- финансирање и организацију Пољопривредног 
сајма у Крушевцу, у оквиру кога се одржава и 
Регионална сточарска изложба;  

- учешће пољопривредних произвођача, пољопривред-
них удружења, стручних служби, представника прераде 
и представника ресорне службе Градске управе на 
сајмовима пољопривреде у земљи и иностранству; 

- финансирање израде и објављивање  едукативног, 
информативног и промо  материјала  (брошура, флајера, 
каталога и друго); 

- набавка стручне литературе и претплату на 
стручне часописе за кориснике на територији града. 

 
2.6.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:   
Повећање доступности и квалитета знања, 

повећање конкурентности пољопривредне производње 
као и промоција развојних потенцијала и потребе села. 

 
Специфични циљеви:   
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског 

становништва, примена нових технологија и иновација 
и унапређење институција укључених у систем 
креирања и трансфера знања. 

 
2.6.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.6.4. Крајњи корисници  
Пољопривредни произвођачи, саветодавне службе, 

консултантске куће, научне установе и правна лица и 

предузетници која су регистрована за делатност везане 
за спровођење ове мере. 

 
2.6.5. Економска одрживост  
Није потребно. 
 
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
 Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар 

(Регистар привредних субјеката, Регистар научно-
истраживачких установа, Регистар удружења и др.) 

2.6.7. Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести-
ције 

Назив инвестиције Износ 

305.1. Стручно оспособљавање и активности 
стицања вештина и показне активност 1.250.000 

305.2. 
Информативне активности сајмови, 
изложбе, манифестације, студијска 
путовања 

2.650.000 

 
2.6.9. Критеријуми селекције 
 
У оквиру инвестиције 305.1 - Стручно 

оспособљавање и активности стицања вештина и 
показне активности, критеријуми селекције се 
примењују само за развојне и иновативне пројекте у 
пољопривреди (међусобно повезивањем креатора знања 
и њиховим повезивањем са пољопривредним 
произвођачима, малим и средњим предузећима и 
другим актерима руралне заједнице) и то: 

 
Р. 
бр. Тип критеријума за избор Да/Не Бодови

1. 
Искуство у раду до 5 година у сличним 
пословима да/не 10/0 

2. 
Искуство у раду од 5-15 година у 
сличним пословима да/не 25/0 

3. Носилац посла је физичко лице да/не 10/0 
4. Носилац посла је институција да/не 15/0 

 
За остале активности у оквиру инвестиције  305.1. 

се не примењују критеријуми селекције с обзиром да 
није предвиђено рангирање потенцијалних корисника. 

За инвестицију 305.2- Информативне активности, 
сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања , 
критеријуми селекције се не примењују с обзиром да 
није предвиђено рангирање потенцијалних корисника. 

 
2.6.10. Интензитет помоћи 
 
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају од 

30-100% учешћа. 
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2.6.11. Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр. Назив показатеља 

1. Број реализованих уговора 
2. Број едукованих пољопривредника 
3. Каталог излагача 
4. Број спроведених  демонстрација иновација 

 
 2.6.12. Административна процедура 
 
Средства за меру-Трансфер знања и развој 

саветодавства - Унапређење обука у области 
пољопривреде и руралног развоја, одобрава Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, 
на основу поднетих захтева и предлога. Комисија ће 
предлоге одлука о опредељивању средстава доносити у 
складу са следећим принципима: да су потенцијални 
корисници пољопривредници, сеоско становништво, 
асоцијације пољопривредника, стручњаци локалног 
агросектора који ће резултате стручног усавршавања 
користити за даљи рурални развој на подручју града 
Крушевца и да ће подржати активности везане за 

подизање нивоа пласмана производа и услуга, као и 
активности везане за развој села, који ће утицати на 
побољшљње квалитета живота сеоског становништва. 

Подршку развојним и иновативним пројектима у 
пољопривреди, који се налазе у оквиру инвестиције 
305.1 -Стручно оспособљавање и активности стицања 
вештина и показне активности реализоваће се од стране 
Градске управе града Крушевца, кроз конкурс који 
расписује Градоначелник.  

Достављени захтеви ће бити административно 
проверени од стране Службе за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца и Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, у смислу 
комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости инвестиције. Исплата средстава врши 
се уплатом на текући рачун корисника, на основу 
решења Градоначелника, а на предлог Комисије. 

Део средстава за стручно оспособљавање и 
активности стицања вештина и показне активности 
искористиће се за измирење обавеза из 2015. године по 
Програму мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2015. годину. 

 
 

Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање 
 

Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма 
 
 

Назив показатеља Јединица 
мере 

Вредност, опис показатеља Година Извор 
податка 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
Административни и географски положај    Устав РС 
Аутономна покрајина назив   Устав РС 
Регион назив Шумадија и Западна Србија 2012 рзс* 

Област назив Расинска 2012 рзс* 

Град или општина назив Крушевац 2012 рзс* 

Површина км2 854 2012 рзс* 

Број насеља број 101 2012 рзс* 

Број катастарских општина број 92 2012 рзс* 

Подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)1 

    

 
Демографски показатељи 
Број становника број 128.752 2011 рзс* 
Број домаћинстава број 40.947 2011 рзс* 
Густина насељености (број становника / 
површина, км2) 

ст/км2 150   

Промена броја становника 2011:2012 
(2011/2002*100-100) 

% -2 2011 рзс* 

                                                                                                               
1 Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији 
општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди 
(„Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду 
да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за 
пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима. 
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- у руралним подручјима АП/ЈЛС % -5,42 2011 рзс* 
Учешће становништва млађег од 15 година % 14,30 2011 рзс* 
Учешће становништва старијег од 65 
година 

% 17,74 2011 рзс* 

Просечна старост година 42,7  рзс* 
Индекс старења2  1,30 2012 рзс* 
Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем 

% 2,74 2012 рзс* 

Основно образовање % 19,11 2012 рзс* 
Средње образовање % 40,29 2012 рзс* 
Више и високо образовање % 12,86 2012 рзс* 
Учешће пољопривредног у укупном 
становништву  

% 54  процена 

Природни услови     
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, 
брдски, планински) 

опис Равничарски, брежуљкасти и 
мањим делом брдско планински  

 интерни 

Преовлађујући педолошки типови 
земљишта и бонитетна класа3 

опис Алувијално земљиште и смоница 
од 1-6 класе преовлађују 

 интерни 

Клима (умерено-континентална, 
субпланинска, ...) 

опис Умерено-континентална клима  интерни 

Просечна количина падавина  мм 647,5   интерни 
Средња годишња температура  ºC 10,8  интерни 
Хидрографија (површинске и подземне 
воде) 

опис Површинске воде:Западна и 
Јужна Морава, Расина 
Подземне воде: преко 11 извора 
минералних, термоминерталних  
и  термалних вода 

 интерни 

Површина под шумом ha 25.965,42 2012 рзс* 
Учешће површина под шумом у укупној 
површини АП/ЈЛС 

% 30,41 2012 рзс* 

Пошумљене површине у претходној 
години 

ha 26,90 2012 рзс* 

Посечена дрвна маса m³ 45.078 2012 рзс* 
 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса     
Укупан број пољопривредних газдинстава: број 12.664 2012 рзс*** 
Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ): 

број 5232  Управа за 
трезор4 

- породична пољопривредна 
газдинства 

% 5212   

- правна лица и предузетници % 20   
Коришћено пољопривредно земљиште(КПЗ) ha 31.986 2012 рзс*** 
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС % 37,46 2012  
Оранице и баште, воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, остало5 

ha, % Оранице и баште 22.317 (69,78%) 2012 рзс*** 
Воћњаци .............. 1.831 (5,73%) 
Виногради............ 1.956 (6,12%) 
Ливаде и 5.185 (16,21%) 

                                                                                                               
2 Однос броја старог (60 ивише година) имладог (0-19 година) становништва. 
3 Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014). 
4 Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
5 Окућница, расадници и др. 
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пашњаци...............
Остало................... 3.688 (11,53%) 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно 
биље, остало6 

 Жита...................... 15.545 (48,6%) 2012 рзс*** 
Индустријско 
биље...................... 26,00 (0,09%) 
Поврће.................. 503 (1,58%) 
Крмно биље.......... 5.345 (16,71%) 
Остало................... 658 (2,06%) 

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
гадинству 

ha 2,53 2012 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта 
комасацијом 

ha Није пољопривредно земљиште 
обухваћено комасацијом 

 интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања 

ha Није обухваћено земљиште 
ниједним видом удруживања 

 интерни 

Пољопривредна газдинства која 
наводњавају КПЗ 

број 2.066 2012 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ ha Немамо тај податак  интерни 
Наводњавана површина КПЗ ha 1.007 2012 рзс*** 
Површина пољ.земљишта у државној 
својини на територији АП7 

ha /  интерни 

Површина пољ.земљишта у државној 
својини која се даје у закуп: 

ha 88,5357 2016 интерни 

- физичка лица % 25,74 2014 интерни 
- правна лица  % 74,26   

Говеда, свиње, овце и козе, живина, 
кошнице пчела 
 
 

број Говеда ................................ 16.903 2012 рзс*** 
Свиње ................................ 44.146 
Овце ................................... 15.067 
Козе .................................. 3.564 
Живина ............................. 406.382 
Кошнице пчела ................ 12.677 

Трактори, комбајни, прикључне машине број Трактори ........................... 17.068 2012 рзс*** 
Комбајни ........................... 678 
Прикључних машина ...... 32.804 

Пољопривредни објекти8 број 39.742 2012 рзс*** 
Хладњаче, сушаре, стакленици и 
пластеници 

број Хладњаче ............................ 27 2012 рзс*** 
Сушаре ................................ 26 
Стакленика ......................... 22 
Пластеника ......................... 1.396 

Употреба мин. ђубрива, стајњака и 
средстава за заштиту биља 

ha, број 
ПГ 

Минерална ђубрива 
(11.141ПГ) .......................... 21.456 

2012 рзс*** 

Стајњак (6930ПГ) .............. 6.297 
Средства за заштиту биља 
(9841ПГ) ............................. 14.898 

Чланови газдинства9 и стално запослени на 
газдинству: 

број 30.831 2012 рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног 
лица / предузетника) 

% 99,23:0,77 2012 рзс*** 

                                                                                                               
6 Цвеће и украсно биље, угари и др. 

7  Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење. 
8  Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси),  
   и пољопривредних машина и опреме.   
9  Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
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Годишње радне јединице10 број 12.412 2012 рзс*** 
Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника11 

број 18 Земљорадничких задруга 
13 Пољопривредних удружења 

 интерни 

Производња пољопривредних 
производа12: 

количина  

      - биљна производња тона - кукуруз ............................ 62.259  рзс*** 
- пшеница .......................... 17.043 
- кромпир .......................... 12.355 
- ливаде ............................. 11.866 
- шљива ............................. 10.741 
- грожђе ............................. 8.671 
- јабука .............................. 1.056 

     - сточарска производња т, лит., 
ком.

Млеко,месо, јаја,вуна, мед.
Немамо податак о количини

 интерни

 
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
Рурална инфраструктура 
Саобраћајна инфраструктура     
Дужина путева13 km 495,462 2012 рзс*** 
Поште и телефонски претплатници  Поште ...................................... 26 2012 рзс*** 

Претплатника .................... 44.093 
Водопривредна инфраструктура     
Домаћинства прикључена на водоводну 
мрежу 

број 35.353 2012 рзс*

Домаћинства прикључена на 
канализациону мрежу 

број 24.433 2012 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.m³ 8.609 2012 рзс* 
Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ Нема 2012 рзс* 
Енергетска инфраструктура     
Производња и снабдевање електричном 
енергијом14 

број На подручју града не постоје 
постројења за производњу 
електричне енергије

 интерни

Социјална инфраструктура     
Објекти образовне инфраструктуре15 број Предшколске установе .......... 54 2012/13 рзс*** 

Основне и средње школе........ 69 
Високе школе и факултети..... 3 
Специјална школа................... 1 

Број становника на једног лекара број 331 2012 рзс* 
Број корисника социјалне заштите број 13.637 2012 рзс* 
 
Диверзификација руралне економије 

    

Запослени у сектору пољопривреде, 
шумарства и водопривреде16 

број 30.831 (30.593+238) 2012 рзс* 
рзс***

Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности17 

број 1.486 2012 рзс***

                                                                                                               
10 Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на   

газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних 
дана у години.  

11 Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних  
    на територији АП/ЈЛС 
12 Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС. 
13 Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве). 
14 Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на 
територији АП/ЈЛС. 
15 Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС. 
16 На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др. 
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Туристи и просечан број ноћења туриста18

на територији АП/ЈЛС 
број Туристичка ......................... 27.295 2012 рзс***

Просечан број ноћења 
домаћих туриста...................... 4,5 
Просечан број ноћења 
страних туриста....................... 1,8 

Трансфер знања и информација 
 

 

Пољопривредна саветодавна стручна 
служба 
 

да/не Да  интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у 
саветодавни систем19 

број - 201 
одабраних 
ПГ која се 
прате више 
пута 
годишње 

-

  ПССС 

- 1700 ПГ које обилазе 
саветодавци - -преко 
2000 ПГ је присуство-
вало предавањима, три-
бинама и радионицама 
- преко 1500 посета у 
ПССКШ 

 

- велика присутност у 
медијима и посећеност 
сајта у првој години, око 
130.000 
 

 

 
РЗС*     - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  
РЗС**   - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику,  
                www.webrzs.stat.gov.rs 
 
 Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
17 Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у 

шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.). 
18 Домаћи и страни.  
19 Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих 

пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним 
предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.   
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Бр. 320-5/2016       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          Драги Несторовић, с.р. 
 
            
   

39 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 12.02.2016. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање премије 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 500.000,00 динара за субвенционисање 
премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих 
засада, расадника и животиња и то: 

- 392.272,37 динара за субвенционисање осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња у 2016. години и 

- 107.727,63 динара за измирење обавеза из 2015. 
године по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2015. годину. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање премије осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња, које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-39/2016             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
40 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 12.02.2016. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за субвенционисање премије 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-6/2016             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
* 

*            * 
 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/10, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 05.02.2016. године донела је   

 
Критеријуме 

 
за избор корисника средстава Буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање премије осигурања усевa, 

плодовa, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за обнављање пољопривредног производног потенци-
јала нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих 
активности-за субвенционисање  осигурања усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадникаи животиња 
и начин остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава Буџетског фонда 

за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
за ислату субвенција за премију осигурања усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 
имају физичка лица-носиоци комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинстава, правна лица 
и предузетници, уписана у Регистар пољопривредних 
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газдинства, са активним статусом, и са  пребивалиштем 
и производњом на територији града Крушевца. 

 
3. Физичко лице-носилац комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинстава, правно лице 
и предузетник има право на коришћење средстава за 
субвенционисање осигурања у износу од 20 % од 
укупног износа премије осигурања, без ПДВ-а, а 
максимално 50.000 динара.  

 
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
1)   Пријава; 
2)   Фотокопија личне карте подносиоца 

захтева/извод из АПР-а (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца; 

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) 
- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредних газдинстава 
(подаци о пољопривредном газдинству) - Управа за 
трезор, филијала Крушевац; 

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Оверена копија полисе осигурања издате од 
стране друштва за осигурање од кога је подносилац 
захтева осигуран у периоду од 1. новембра предходне 
до 31.октобра текуће године; 

7) Потврда о извршеном плаћању премије 
осигурања; 

8) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
5. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за субвенционисње 
премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих 
засада, расадника и животиња. 

 Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2016. године. 

 Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
7. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 3/2016                            Председник Комисије  
У Крушевцу,                          Саша Анђелковић, с.р. 
05.02.2016. године                                                                       
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На основу члана 48. Статута града Крушевца ( "Сл. 

лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11) и  члана 9. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 12.02.2016. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за инвестиције у физичка 

средства пољопривредних газдинстава 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца издвоје средства 
у износу од 8.100.000,00 динара за субвенционисање 
инвестиција у физичка средства пољопривредних 
газдинстава и то: 

- 7.922.864,45 динара за субвенционисање 
инвестиција у физичка средства пољопривредних 
газдинстава у 2016. години и 

- 177.135,55  динара за измирење обавеза из 2015. 
године по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2015. годину. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде–за 
субвенционисање инвестиција у физичка средства 
пољопривредних газдинстава, које ће донети Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-42/2016            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
42 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" бр.12/09,  2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 12.02.2016. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за  избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за субвенционисање инвестиција 
у физичка средства пољопривредних газдинстава. 

 
II - Ово  Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-9/16                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драги Несторовић, с.р.

 
* 

*           * 
 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/10, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину,  

Комисија за подстицање  развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 05.02.2016. године донела је   

  

Критеријуме 
 

за  избор корисника средстава буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде  

- за субвенционисање инвестиција у физичка 
средства пољопривредних газдинстава 

 
 1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за субвенционисање инвестиција у физичка средства 
пољопривредних газдинстава, начин остваривања права 
на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по 
кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за 

субвенционисање  инвестиција у физичка средства 
пољопривредних газдинстава по Програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2016.годину, имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници, 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији града Крушевца, а која нису поднела  
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.  

 
3.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама 

у пољопривреди и то: 
 

Шифра 
инве-
стиције 

Назив инвестиције 

101.1.6. 

Набавка опреме и механизације за припрему, 
дистрибуцију и складиштење концентроване и 
кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, 
сенажа, итд.) 

101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и 
апликацију стајњака 

101.1.8. Набавка опреме за мужу или затворених система за 
мужу у слободном и везаном систему држања

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 
101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса 

101.2.4. 

Набавка опреме и механизације за припрему, 
руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте 
сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд), електричне ограде и термо – појилице

101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење 
и подизање) производних (са наслоном) и матичних 
засада воћака, хмеља и винове лозе, као и 
постављање противградних мрежа, објеката и 

набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 
селекцију, сертификацију, конзервацију и 
мултипликацију садног материјала 

101.3.2.
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 
kW, риголера, подривача и машина за резидбу, 
тарупирање и бербу

101.3.3.

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, 
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за 
воћарску и виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу 
(укључујући и производњу расада и цвећарство) на 
отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-
виноградарску производњу (набавка прецизних 
машина за сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или атомизера за 
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка 
система са микропрскалицама за заштиту воћњака, 
винограда и расадника од измрзавања;  
набавка противградних мрежа и пратеће опреме; 
набавка система кап по кап; набавка пластичних 
фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала 
за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, 
као и расадничарску производњу и цвећарство у 
заштићеном и полузаштићеном простору (набавка 
конструкција за пластенике и стакленике, високо 
квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за 
пластенике, система за загревање пластеника, система за 
вештачко осветљавање, система за наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и 
столова за производњу расада) за пластенике и стакленике

101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење 
воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња 
хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача 
за дугорочно складиштење производа; изградња 
хладњача и капацитета за чување и припрему за 
отпремање садног материјала; изградња центара за 
скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за 
тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за 
набавку опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за 
тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 
прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и 
паковање производа, као и набавка палета за дугорочно 
складиштење производа

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 
101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 
101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 
101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 
101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака 
од болести, штеточина и корова 

101.4.7. Набавка опреме за утврђивање услова чувања и 
утврђивање квалитета зрнастих производа

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и 
лековито биље

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  
101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 
друштава

 
4.  Интизитет помоћи за све инвестиције у оквиру 

ове мере је 30% од укупног износа средстава за 
набавку, а максимално до 70.000,00 динара. 

 
5.  Потребна документација за подносиоце захтева: 
1) Пријава; 
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2) Фотокопија личне карте подносиоца 
пријаве/извод из АПР-а (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца; 

3) Потврда о активном статусу у регистару 
пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално)- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о члановима пољопривредног газдинства) -
Управе за трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Фотокопија фискалног и блок рачуна -оригинал 
на увид и фотокопија гарантног листа за инвестицију 
која подлеже гаранцији; 

7) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
6. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца–за субвенционисање 
инвестиција у физичка средства пољопривредних 
газдинстава.  

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2016. године. 

 
7. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   
8. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 9/2016                            Председник Комисије  
У Крушевцу,                          Саша Анђелковић, с.р.  
05.02.2016. године                                                                      
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На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана 9. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 12.02.2016. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
     о издвајању средстава за исплату камата на 

кредите које додељује пословна банка 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца издвоје средства 
у износу од 1.800.000,00 динара за исплату камата на 
кредите које додељује пословна банка. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату 

камата на кредите које додељује пословна банка, које 
ће донети Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-41/16                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 12.02.2016. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату камата на кредите 
које додељује пословна банка.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-8/2016              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

* 
*                 * 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  
буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ бр.12/09, 
2/10, 4/13 и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину, Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде на седници 
одржаној дана 05.02.2016. године, донела је 

 
Критеријуме 

 
за избор корисника средстава буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде за исплату 
камата на кредите које додељује пословна банка 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за подстицаје унапређења примарне пољопривредне 
производње и прераде путем кредитне подешке -за 
исплату камата на кредите које додељује пословна 
банка и начин остваривања права на подстицаје. 

 
2.  Право на коришћење средстава Фонда за исплату 

камата на кредите које додељује пословна банка, по 
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Програму подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца за 
2016. годину имају физичка лица-носиоци комерцијалног 
породичног пољопривредног  газдинства, правна лица и 
предузетници са територије града Крушевца, уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 
статусом и са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца, а који нису поднелa захтев за 
исто улагање у другим јавним фондовима. 

 
3. Средства буџетског фонда су намењена за 

исплату камата корисницима који испуњавају услове 
конкурса и пословне банке која одобрава кредит. 

Кредит који додељују пословне банке користиће се 
за: 

 унапређење и развој сточарске производње; 
 унапређење и развој биљне производње; 
 за куповину пољопривредне механизације и 

опреме за пољопривредну производњу и прераду; 
 за куповину система и опреме за наводњавање; 
 за изградњу или адаптацију пољопривредних и 

прерађивачких објеката;  
 за унапређење пластеничке производње 
 за куповину пољопривредног земљишта 
 
4. Корисник средстава мора да поседује: 
 пољопривредно земљиште у закупу или 

власништву  у областима: 
 сточарства (ради производње ратарских култура за 

исхрану стоке) и то: 
- у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
- за тов јунади - мин.3 ха; 
- у  свињарству - мин. 1.5 ха; 
- у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха; 
 биљне производње: 
- у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
- за производњу  јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха 
- за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
 повртарства: 
- за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
- за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 

 
 У пчеларској производњи– мин. 10 друштава и 
 У живинарској производњи-регистрована фарма 

са додељеним ветеринарским контролним бројем у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

 
5. Услови кредитирања: 
 Износ средстава за исплату камата на кредите  

које додељује пословна банка............ 900.000,00 динара  
Исплата камата на кредите са роком отплате 2 
године (24 месецa), грејс период 6 месеци, са  
валутном клаузулом у еврима (примењивати 
девизни средњи крус НБС), месечна отплата кредита 
коју пословна банка додељује регистрованим 
пољопривредним газдинствима. 
Износ кредита који додељује пословна банка ће 
бити од 1000 до 2999 евра. 

 
 Износ средстава за исплату камата на кредите  

које додељује пословна банка............ 900.000,00 динара 
 

Исплата камата на кредите са роком отплате 3 
године (36 месеци), грејс период 6 месеци, са  
валутном клаузулом у еврима (примењивати 
девизни средњи крус НБС), месечна отплата 
кредита коју пословна банка додељује 
регистрованим пољопривредним газдинствима. 
Износ кредита који додељују пословне банке ће 
бити од 3000 до 7000 евра.  
 Трошкови камате која је обрачуната за читав 

период коришћења кредита падају на терет средстава 
буџетског фонда. Корисници кредита се на овај начин 
бескаматно финансирају. 

6.  Потребна документација за Конкурс:   
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева/извод 

из АПР-а (за правна лица и предузетнике), не старији од 3 
месеца; 

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод са подацима о структури биљне 
производње и структури сточног фонда (за унапређење 
и развој сточарске производње) - Управа за трезор, 
филијала Крушевац; 

5)  Доказ о регистрованој фарми са додељеним 
ветеринарским контролним бројем за живинарску 
производњу; 

6)  Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
 7. Градоначелник расписује Kонкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, за исплату камата на 
кредите које додељује пословна банка. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2016. године. 

Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

 
8. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
9. Исплата средстава врши се уплатом на рачун 

изабране банке, на основу одлуке Градоначелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, и извештаја банке о 
испуљености услова за добијање кредита. 

 
Бр. 7/2016                             Председник Комисије 
У Крушевцу,                        Саша Анђелковић, с.р.      
05.02.2016. године                 
  
 
 
 
45 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11) и члана 9. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10,4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 12.02.2016. године, донело је 
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О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за регресирање трошкова 

вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца 

 
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 5.000.000 динара за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца и то: 

- 3.767.552,00 динара за регресирање вештачког 
осемењавања крава у 2016. години и 

- 1.232.448,00 динара за измирење обавеза из 
2015. године по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2015. годину. 

 
II – Наведена средства за регресирање вештачког 

осемењавања крава у 2016. години утрошиће се на основу 
Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за 
регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца, које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-40/2016             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
46 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца  на седници 
одржаној дана 12.02.2016. године, доонело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – Даје се сагласност на Критеријуме за  избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца. 

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-7/2016               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драги Несторовић, с.р.
 

* 
*                 * 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/10, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 05.02.2016. године донела је   

 
 

Критеријуме  
за  избор корисника средстава буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за регресирање 

трошкова вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за подстицаје унапређења примарне 
пољопривредне производње и прераде путем 
директних плаћања- за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца и начин остваривања права на подстицаје.  

2. Право на коришћење средстава за подстицаје 
унапређења примарне пољопривредне производње и 
прераде путем директних плаћања - за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца имају физичка лица-носиоци 
комерцијалних породичног пољопривредног газдинства, 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији града Крушевца. 

Грла за која се подноси захтев за коришћење 
регреса за вештачко осемењавање крава могу да буду у 
власништву подносиоца захтева или у власништву 
члана пољопривредног газдинства.  

3. Износ регреса за вештачко осемењавање крава 
је 70% од укупног износа инвестиције без ПДВ-а, а 
максимално 1.200,00 динара по грлу само за прво 
осемењавање  

4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
1) Пријава;  
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Потврда о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) 
- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о члановима пољопривредног газдинства) -
Управа за трезор, филијала Крушевац;  

5) Потврда о вештачком осемењавању надлежне 
ветеринарске службе са фискалним рачуном или копије 
оверене од издаваоца 

6) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима  

5. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 
средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца,за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца. 
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Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2016. године.  

6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 
непотпуном конкурсном документацијом.  

7. Исплата регреса за вештачко осемењавање 
крава врши се уплатом на наменски текући рачун 
корисника, на основу решења Градоначелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 5/2016                         Председник Комисије  
У Крушевцу,                       Саша Анђелковић, с.р.  
05.02.2016. године                                                                                                                                
47 
На основу члана 60. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  119/2012),  
члана 15. ст.2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Дирекција за урбанизам и изградњу"ЈП Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/2013 – пречишћен 
текст) и члана 48. тачка 12. Статута града Крушевца 
(Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011) 

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова  у Дирекцији 
за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, коју је донео 
директор  под II/1 бр. 291 од 01.02.2016. године. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-5/2016               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

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

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 3. став 2. 
Одлуке о оснивању Службе месних заједница („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 1/09 – Пречишћен текст) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 12.02.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉАЊУ ШЕФА СЛУЖБЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I – ПОСТАВЉА СЕ НИКОЛА ФИЛИПОВИЋ, 
дипл. правник из Крушевца, за шефа Службе месних 
заједница града Крушевца.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
III Број: 020-3/2016               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драги Несторовић, с.р.
 

 
 
 
49 
На основу члана 48. став 1. тачка 13. Статута Града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и 
на основу чл. 9. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању 
Буџетског Фонда за подстицање развоја младих 
талената Града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 9/2015),  

Градско веће Града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.02.2016. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

    
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник Буџетског 

Фонда за подстицање развоја младих талената Града 
Крушевца, који је донела Комисија Буџетског фонда за 
подстицање развоја младих талената, број 55 дана 
25.02.2016. године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу Града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-40/2016           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

* 
*            *  

На основу чл. 9. Одлуке о оснивању Буџетског 
фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/15),  

Комисија Буџетског фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, на седници од 
25.02.2016. године, донела је  

 
ПРАВИЛНИК 

 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
Скупштина града Крушевца (у даљем тексту: 

оснивач) је основала Буџетски фонд за подстицање 
развоја младих талената града Крушевца (у даљем 
тексту: Фонд), ради подстицања и обезбеђивања 
средстава за њихово даље напредовање. 

Матични број оснивача је 07193980, ПИБ 
103069277. 

Сврха оснивања Фонда је систематско, 
организовано и друштвено одговорно предузимање 
мера и активности за развој изузетно талентованих 
ученика и студената са територије Града Крушевца: 
стипендирање изузетно талентованих  ученика средњих 
школа и студената који су на режиму финансирања из 
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буџета Републике Србије, у образовним установама 
чији је оснивач  Република Србија; награђивање 
ученика основних и средњих школа за учешће на 
такмичењима и олимпијадама знања чији је циљ 
афирмација научних и истраживачких, односно 
уметничких способности на Видовдан; награђивање 
најбољих ученика и студената на Дан светог Саве.  

Градско веће града Крушевца Решењем III бр. 022-2/16 
од 21.01.2016. године образовало је Комисију Буџетског 
фонда за подстицање развоја младих талената. 

 
Члан 2.  

Ради остваривања циљева из претходног члана, 
Фонд обавља следеће: 

- стипендира изузетно талентоване ученике 
средњих школа и студенте студија првог, другог и 
трећег степена, који су на режиму финансирања из 
буџета Републике Србије, у образовним установама 
чији је оснивач Република Србија, са пребивалиштем 
на територији Града Крушевца стеченим најмање пет 
година пре подношења захтева, 

- награђује ученике основних и средњих школа које 
имају седиште на територији Града Крушевца за 
постигнуте резултате на такмичењима и олимпијадама 
знања чији је циљ афирмација научних и истраживачких, 
односно уметничких способности, на Видовдан, 

- награђује најбоље ученике завршних разреда 
основних и средњих школа које имају седиште на 
територији Града Крушевца и најбоље студенте на Дан 
светог Саве, 

- предузима и друге мере и активности од битног 
значаја за подстицање развоја младих талената. 

 
II    СРЕДСТВА ФОНДА 
 

Члан 3. 
 
Средства за остваривање циљева Фонда 

обезбеђује: 
- оснивач апропријацијама обезбеђеним у оквиру 

буџета за текућу годину, 
- из осталих ванбуџетских прихода, у складу са 

Одлуком о оснивању. 
 

Члан 4. 
 
Средства Фонда користе се на основу утврђеног 

Годишњег Програма рада који доноси Комисија Фонда 
уз сагласност Градског већа. 

Средства Фонда могу се користити искључиво за 
циљеве и задатке утврђене Одлуком о оснивању Фонда 
и овим Правилником. 

 
III - КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
        СРЕДСТАВА 
                        
3.1. Стипендирање 
 

Члан 5. 
 
Средства Фонда  могу користити:   
- ученици средњих школа, студенти студија првог, 

другог и трећег степена, који су на режиму финансирања 

из буџета Републике Србије, у образовним установама 
чији је оснивач Република Србија, који су претходни 
степен образовања стекли у образовним установама чији 
је оснивач Република Србија, који су држављани 
Републике Србије са пребивалиштем на територији 
Града Крушевца стеченим најмање 5 година пре 
подношења захтева (односно пребивалишта родитеља 
или старатеља малолетних лица), избегла и интерно 
расељена лица са боравиштем на територији Града 
Крушевца,  који нису у радном односу (студенти другог 
и трећег степена), и то: 

а) Ученици средњих школа који су постигли одличан 
успех током школовања и у претходној школској години 
надпросечне резултате освајањем једног од прва три 
места или награде на појединачним републичким 
такмичењима, међународним такмичењима и 
међународним олимпијадама знања, из наставних 
предмета прописаних Календарима такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.   

б) Студенти прве године основних студија високог 
образовања (студије првог степена) и студенти 
интегрисаних студија који су постигли одличан успех 
током школовања у средњој школи и надпросечне 
резултате на појединачним републичким такмичењима, 
међународним такмичењима и међународним 
олимпијадама знања из наставних предмета 
прописаних Календаром такмичења и смотри ученика 
средњих школа Мини-старства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, освајањем 
једног од прва три места или награде у претходној 
школској години, или одличан успех током школовања 
у средњој школи и једно од прва три места на коначној 
ранг листи факултета приликом уписа.     

в) Студенти од друге године основних студија 
првог степена и интегрисано организованих студија 
који постижу надпросечне резултате у студирању 
изражене високом просечном оценом најмање 9 током 
студија, а након положених свих испита из претходних 
година студија предвиђених планом и програмом 
факултета.  

г) Студенти студија  другог степена – мастер 
академске студије, који су показали изузетан успех у 
току студија - просечна оцена током студија првог 
степена најмање 9,  и просечна оцена  положених свих 
испита предвиђених планом и програмом факултета 
током студија другог степена  најмање 9.  

д) Студенти студија трећег степена – докторских 
академских студија, који су показали изузетан успех у 
току студија – просечна оцена током студија и првог и 
другог степена најмање 9, и просечна оцена положених 
свих испита предвиђених планом и програмом 
факултета током студија трећег степена  најмање 9. 

Право на стипендију остварују студенти најдуже 
до навршене 26. године старости, а студенти 
докторских студија до навршених 29 година. 
Стипендија се може доделити, у складу са условима 
конкурса, и студенту који је током школовања 
променио високошколску установу. Право на 
стипендију се не може остварити више пута за исти 
степен и  исту годину студија. 
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3.2. Награђивање ученика у оквиру 
       Видовданских свечаности 
 

Члан 6. 
 
У оквиру Видовданских свечаности Фонд 

награђује ученике основних и средњих школа са 
седиштем на територији Града Крушевца, а који су из 
наставних предмета, на републичким такмичењима, 
међународним такмичењима и олимпијадама знања 
(прописаних Календарима такмичења и смотри ученика 
основних и средњих школа Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије), 
освојили једно од прва три места (награде). 

Ученици могу бити награђени новчаном наградом, 
књигом и дипломом. 

Комисија Фонда предлаже Градском већу доношење 
одлуке о награђивању и о врсти и висини награде. 

Јавну набавку књига за награђивање ученика 
спроводи Одељење за јавне набавке Градске управе. 

Предлоге за награђивање ученика достављају 
васпитно-образовне установе са територије града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
У такмичења, у смислу овог Правилника, не 

убрајају се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, 
секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, лиге и 
друге вананставне активности, као и такмичења из 
математике Мислиша и Кенгур. 

Комисија Фонда утврђује листу такмичења из 
којих се вреднују резултати по објављивању Календара 
такмичења и смотри основних и средњих школа за 
текућу школску годину. 

   
3.3. Награђивање ученика и студената у оквиру 
       Светосавских свечаности 
 

Члан 8.  
На основу предлога наставничког већа, Фонд 

награђује најбоље ученике завршних разреда основних 
и средњих школа са седиштем на територији Града 
Крушевца, а у складу са расположивим средствима 
могу се наградити и  студенти – стипендисти Фонда 
који су у претходној школској години положили све 
испите и остварили просечну оцену 10,00.  

Ученици се награђују новчаном наградом и 
књигом, а студенти новчаном наградом. 

Одлуку о награђивању и о врсти и висини награде 
доноси Градско веће на предлог Комисије Фонда. 

Постер са фотографијама награђених ученика 
објављује се на билборду у центру града. Примерак 
постера мањег формата уручује се награђеним 
ученицима и свим основним и средњим школама. 

Поступак јавне набавке књига за награђивање, као 
и за фотографисање ученика и идејно решење постера, 
штампу и изнајмљивање билборда спроводи Одељење 
за јавне набавке Градске управе Крушевац. 

 
3.4 Друге мере и активности од битног  
      значаја за подстицање развоја младих 
      талената      

 
Члан 9. 

 
Фонд може предузимати и друге мере и 

активности, за које Комисија Фонда процени да су од 
битног значаја за подстицање развоја младих талената.  

Друге мере и активности из претходног става 
утврђују се годишњим планом и програмом рада за 
календарску годину. 

Под другим мерама и активностима Фонда, у 
смислу овог члана, подразумева се и информисање 
јавности о раду Фонда, објављивањем периодичних 
публикација, организовањем округлих столова и 
трибина и друго. 

 
IV    НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА 
 

Члан 10. 
 
Избор стипендиста Фонда обавља се конкурсом. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси градоначелник 
Града Крушевца. 

Конкурс се објављује на сајту Града Крушевца. 
 

Члан 11. 
 
Текст конкурса утврђује Комисија. 
Конкурс садржи: 
- услове за све категорије кандидата, 
- потребна документа 
- начин конкурисања, 
- рок за подношење предлога кандидата са потпуном 

конкурсном    документацијом, 
- рок до кога ће кандидати бити обавештени о 

резултатима конкурса, 
- број стипендија по врсти и степену образовања, 

као и по образовно-научним и образовно-уметничким 
пољима, 

- и друге потребне податке. 
 

Члан 12. 
 
Рок за пријављивање на конкурс утврдиће се 

текстом конкурса. 
Рок до кога ће кандидати бити обавештени о резулта-

тима конкурса је 30 дана од дана завршетка конкурса. 
Непотпуну документацију стручна служба Фонда враћа 

на допуну. Рок за допуну је до краја трајања конкурса. 
Ако подносиоци у предвиђеном року не изврше 

тражену допуну, њихови предлози неће се узети у 
разматрање. 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 
СТИПЕНДИЈА 
 
Уколико се на конкурс јави већи број кандидата од 

броја утврђеног текстом конкурса, вршиће се 
рангирање кандидата по следећим критеријумима: 

 
Члан 13. 

 
Ученици средњих школа  
Вредновање резултата на такмичењима  
Републичко, односно међународно такмичење/ 

/олимпијада 
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3. место/награда – 1 бод 
2. место/награда – 2 бода 
1. место/награда – 3 бода 
 
Укупан број бодова које кандидат за ученичку 

стипендију има, рачуна се на следећи начин: 
 
УББ = А х 10 + Б 
 
где је: УББ – укупан број бодова, А – средња оцена 

претходно завршених разреда, Б – број бодова по 
основу вредновања резултата са такмичења. 

 
Уколико кандидат има успеха на такмичењима из 

више предмета, вреднује се највиши постигнути 
резултат. 

Уколико по напред наведеним критеријумима, због 
истог броја бодова више кандидата није могуће сачинити 
ранг листу до броја предвиђених стипендија, сви кандидати 
са истим бројем бодова стичу право на стипендију. 

 
Члан 14. 

 
Студенти  
 
Ранг листа студената прве године основних студија 

сачињава се на исти начин и по истим критеријумима 
као и за ученике средњих школа. 

Резултати студената који су освојили једно од прва 
три места на коначној ранг листи факултета приликом 
уписа вреднују се на исти начин као и резултати са 
републичког такмичења. Уколико је кандидат освојио 
једно од прва три места/награде на такмичењу и на ранг 
листи факултета приликом уписа, вредноваће се онај 
резултат који је за кандидата повољнији. 

Укупан број бодова које кандидат за стипендију 
има, рачуна се на следећи начин: 

 
УББ = А х 10 + Б 
 
где је: УББ – укупан број бодова, А – средња оцена 

из средње школе, Б – број бодова по основу вредновања 
резултата са такмичења, односно са ранг листе 
факултата. 

 
Уколико, по напред наведеним критеријумима, 

због истог броја бодова више кандидата није могуће 
сачинити ранг листу до броја предвиђених стипендија, 
сви кандидати са истим бројем бодова стичу право на 
стипендију. 

 
Члан 15. 

 
Студенти прве године мастер академских студија и 

прве године докторских студија рангирају се на основу 
укупне просечне оцене претходно завршеног степена 
студија. 

  
Члан 16. 

 
Студенти од друге године основних и 

интегрисаних студија, мастер академских и докторских 
студија рангирају се на основу укупне просечне оцене 
претходно завршених година студија тог степена. 

 
Члан 17. 

 
Уколико се јави више кандидата са истом 

просечном оценом, предност има кандидат који је на 
вишој години студија. 

Уколико, по напред наведеним критеријумима, 
због истог броја бодова више кандидата из чл. 14. и 15., 
није могуће сачинити ранг листу до броја предвиђених 
стипендија, сви кандидати са истим бројем бодова 
стичу право на стипендију. 

 
Члан 18. 

 
На основу предлога Комисије Фонда о избору 

стипендиста, Градско веће доноси одлуку и доставља 
Градоначелнику града Крушевца ради доношења 
решења. 

Са изабраним стипендистима Градоначелник 
потписује уговор о стипендирању. 

 
Члан 19. 

  
Висину месечних стипендија  за сваку школску 

годину утврђује Градско веће на предлог Комисије 
Фонда. 

Изузетно, висина месечне стипендије се може 
мењати у току школске године, у зависности од висине 
средстава у Фонду. 

Стипендије се додељују за период од 10 месеци, 
почев од 1. новембра текуће године. 

Стипендије се не исплаћују у јулу и августу. 
 

Члан 20. 
  
Ученик или студент остварује право на наставак 

стипендирања уколико постиже континуиран успех у 
току школовања.  

Ученик - стипендиста Фонда дужан је да почетком 
школске године, а најкасније до 20-ог септембра 
достави потврду о завршеном разреду и просечној 
оцени (одличан успех), потврду о наставку школовања 
и потврду о освојеном једном од прва три места 
(награде) на појединачним републичким такмичењима 
из наставних предмета прописаних Календаром 
такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, у претходној 
школској години.  

Студент - стипендиста Фонда дужан је да 
најкасније до 31. октобра достави уверење о уписаној 
наредној години студија и положеним свим испитима 
предвиђеним планом и програмом факултета из 
претходне године студија са просечном оценом 
најмање 9, уверење о пребивалишту, а студенти другог 
и трећег степена студија на свака три месеца доказ о 
незапослености.                                                                                

 
Члан 21. 

 
Неће се признати право на стипендију или ће оно 

бити укинуто и ако подносилац испуњава остале услове 
из члана 5. Правилника у следећим случајевима: 

- ако износи или проноси што год неистинито што 
може нашкодити части и угледу Фонда, 
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- ако путем штампе, радија, телевизије и других 
средстава јавног информисања, на јавном скупу или на 
други начин изложи порузи рад Фонда. 

Одлуку о укидању или ускраћивању права доноси 
градоначелник (Градско веће) на предлог Комисије. 

 
Члан 22. 

 
Корисник стипендије губи статус стипендисте 

Фонда и стипендију ако се утврди: 
- да подаци који су наведени као основ за 

остваривање права на стипендију не одговарају 
чињеничном стању, 

- ако престане да испуњава услове из чл.  5 и чл. 
19. Правилника Фонда, 

- ако не достави доказ о испуњавању услова из 
члана 5 и чл. 19.  Правилника Фонда,  

- у случају заснивања радног односа, 
- по дипломирању. 
Студент завршне године студија губи статус 

стипендисте Фонда по дипломирању, односно истеком 
завршне године студија по плану и програму 
факултета. 

Корисник стипендије који изгуби статус 
стипендисте Фонда под условима из става 1 алинеја 1 
овог члана дужан је да врати цео износ примљене 
стипендије, по одредбама Закона о облигационим 
односима. 

У случају прекида студирања, дипломирања или 
наступања других околности који су од утицаја на 
остваривање права на стипендију, стипендиста је дужан 
да у року од 15 дана обавести стипендитора. 

 
Члан 23. 

 
Приликом потписивања Уговора о стипендирању, 

родитељи малолетних стипендиста дају посебну изјаву 
под материјалном и кривичном одговорношћу о 
истинитости података који су од утицаја на 
остваривање права на стипендију. 

 
V - ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДА 
 

Члан 24. 
 
Фонд престаје са радом у случају: 
- када истекне рок на који је основан, 
- када у дужем временском периоду не остварује 

циљеве ради којих је основан. 
 

Члан 25.   
 
Околности које упућују на чињенице из члана 24. 

утврђује надлежни орган оснивача.              
 

Члан 26. 
 
Одлуку о престанку рада Фонда доноси оснивач. 
 
VI -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 
Овај Правилник примењиваће се даном добијања 

сагласности од стране Градског већа Града Крушевца. 

 
Члан 28.   

 
Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 
Број: 55                      Председник Комисије Фонда 

                                   Јелена Николић, с.р. 
     
 
50 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 
53/2010 и 101/2011) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 22.02.2016. године, донело је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

 
ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2016. ГОДИНИ 

 
Мења се и допуњује Програм унапређења 

безбедности саобраћаја на територији града Крушевца 
у 2016. години ("Службени лист града Крушевца", бр. 
8/15) тако што се: 

 
а) став “III Активности за реализацију програма 

у 2016. години" мења и допуњује да гласи: 
 
1. Наставак активности започетих по Програму 

унапређења безбедности саобраћаја у 2015. години: 
 

1. Медијске услуге радија и 
телевизије 200.000,00 дин.

2. Услуге превоза за 50 људи на 
едукацију у Навак 100.000,00 дин.

3. Услуге организација квиз 
такмичења у саобраћају са 
матурантима средњих школа 100.000,00 дин.

4. Услуге едукације лица за 
школске саобраћајне патроле 500.000,00 дин.

5. Услуге едукације пешака за 
безбедно понашање у 
саобраћају старосне групе 65+ 200.000,00 дин.

6. Услуге едукације младих 
возача узраста 18-20 година са 
пробним возачким дозволама 
у центру Навак 250.000,00 дин.

7. Услуге вршњачка едукације 200.000,00 дин.
8. Услуге едукације родитеља 

применом бустер и беби 
седишта 400.000,00 дин.

9. Услуге едукације бициклиста 400.000,00 дин.
10. Услуге припреме и извођења 

представе на тему саобраћаја 
у функцији безбедности деце 
у саобраћају 140.000,00 дин.
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11. Набавка возачких и пешачких 
лантерни за потребе 
модернизације семафора 3.957.000,00 дин.

12. Реконструкција тротоара у 
зонама школа, вртића, 
здравствених установа и друго 9.800.000,00 дин.

13. Набавка светлећих прслука и 
светлећих торби за обућу за 
ђаке прваке 800.000,00 дин.

14. Израда пројеката за поставља-
ње ЛЕД дисплеја и портала 

179.400,00 дин. 

15. Набавка возила за обуку 
ученика Машинско-
електротехничке школе 1.200.000,00 дин.

16. Набавка опреме за опремање 
кабинета у основним школама 
и једном вртићу за 
саобраћајну секцију 1.100.000,00 дин.

17. Набавка алкометра 199.980,00 дин.
18. Набавака лед дисплеја и 

портала на државним 
путевима 

3.500.000,00 дин.

19. Набавка радара 1.500.000,00 дин.
 
2. Планиране активности у 2016. години  
 
2.1. Поправка саобраћајне инфраструктуре  
 

- Реконструкција раскрснице 
улица Луке Ивановића и 
Косовске (изградња кружног 
тока) 4.000.000,00 дин.

- реконструкција бициклистичке 
стазе 700.000,00 дин.

- набавка ЛЕД дисплеја за 
постављање на општинском 
путу поред школе у Паруновцу 400.000,00 дин.

- изградња тротоара у 
Паруновцу   1.400.000,00 дин.

- израда пројекта и извођење 
радова на постављању 
пешачких семафора у Улици 
видовданској ипред Максија-
Дома синдиката 1.000.000,00 дин.
 
2.2. Унапређење саобраћајног васпитања и  
       образовања 
 

- набавка пројектора и платна за 
опремање кабинета за 
саобраћајну секцију 500.000,00 дин.

- опремање саобраћајних 
полигона за децу ("Шта знаш о 
саобраћају") 1.300.000,00 дин.

- набавка саобраћајне сигнали-
зације и опреме (покретни 
знакови, семафори и сл.)  за 
постојећи полигон за децу на 400.000,00 дин.

"аеродрому" у износу од 
 
2.3. Превентивно-промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја: 
 

- опремање центра за 
мониторинг, прибављање и 
обједињавање података са 
седиштем у згради Полицијске 
управе у Крушевцу 680.000,00 дин.

- у функцији безбедности деце 
набавка светлећих торби 400.000,00 дин.

- у функцији безбедности свих 
учесника у саобраћају - 
штампарске услуге 200.000,00 дин.

- у функцији безбедности 
тракториста набавка 
ротационих светала за тракторе 500.000,00 дин.

- у функцији безбедности 
бициклиста набавка опреме за 
бициклисте 150.000,00 дин.

- медијске услугена телевизији 300.000,00 дин.
 
2.4. Научно истраживачки рад у области  
       безбедности саобраћаја: 
 

- израда пројекта "зона школе" 
за  14 школа поред државних 
путева 1.100.000,00 дин.

- израда пројекта "безбедан пут 
до школе" за 2 школе у граду 200.000,00 дин.
 
2.5. Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 
путевима: 

 
- набавка мотоцикла до 500 цм-

кубика у износу од у износу од 1.000.000,00 дин.
 
2.6. Рад Савета за безбедност саобраћаја на 
       путевима на територији града Крушевца:  
 

- накнаде члановима Савета 400.000,00 дин.
- учешће чланова Савета на 

стручним скуповима (превоз, 
котизација, смештај и др.) 172.013,00 дин.
 
б) у ставу „IV Финансирање“ став 1. мења да 

гласи: 
 
Оријентациони трошкови за реализацију Програма 

из тачке 1. и 2. износе 39.528.393,00 динара, а носилац 
активности реализација је Дирекција за урбанизам и 
изградњу ЈП Крушевац. 

 
- Ове Измене и допуне Програма објавити у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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III Број: 344-102/2016          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
 
 
51 
На основу Одлуке о буџету Града Крушевца за 

2016. годину („Сл. лист града Крушевца” бр. 9/2015),  
члана 9. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Буџетског 
Фонда за подстицање развоја младих талената Града 
Крушевца („Сл. лист града Крушеваца“, бр.9/2015) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.02.2016. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада 

Буџетског фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушеваца за 2016. годину, број 56 који 
је усвојила Комисија Буџетског Фонда за подстицање 
развоја младих талената града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.02.2016. године, број 56/1. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-41/2016             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
52 
Ha основу члана 9. Одлуке о оснивању Установе 

„Центар за особе са инвалидитетом“ Крушевац („Сл. 
лист града  Крушевца“, бр. 1/10), чл. 13., став 1., тачка 
8. Статута Установе „Центар за особе са 
инвалидитетом“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 2/10), члана 12., став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Сл.гласник PC“ бр.245/11), и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.02.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
I. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Правилник о измени и 

допуни  Правилника о организацији и систематизацији 
послова Установе  „Центар за особе са инвалидитетом“, 
који је донео директор Установе  „Центар за особе са 

инвалидитетом“ Крушевац под бројем 119 од 
18.02.2016. године. 

 
III. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-391/2016        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
53   
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског Фонда за финансирање 
активне политике запошљавања („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09),  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.02.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

    
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Упутство и критеријуме 

за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
финансирање програма „Самозапошљавање“ бр. 1/2016 
од 26.02.2016. године, које донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава Фонда за финансирање активне 
политике запошљавања на седници одржаној 26.02.2016. 
године, с тим да се у поднаслову „Приоритети за доделу 
субвенција“ у ставу 2. брише алинеја 1. и 2. – приоритети 
који се односе на године старости лица, као и у бодовној 
листи за доделу субвенција.  

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-59/2016           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
54 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), Одлуке о буџету 
града Крушевца за 2016. годину (''Сл.лист града 
Крушевца'' бр. 9/2015), члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), члана 13. став 4.  Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава из  буџета града Крушевца 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса  („Сл. лист града Крушевца“  бр. 
7/10 и 1/13) и предлога Одлуке комисије о избору 
програма/пројеката који се финансирају из буџета града 
Крушевца у 2016. године 

Градско веће града Kрушевца на седници одржаној 
дана 29.02.2016. године, донело је  

  
Р Е Ш Е Њ Е 
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О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОД ПОСЕБНОГ 
ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ 

РАТОВА У 2016. ГОДИНИ 
 

I - У складу са Одлуком о буџету града Крушевца у 
2016. години ("Сл. лист града Крушевца бр. 9/15"),  
Програм 15 – Локална самоуправа, програмска 
активност Функционисање Градске управе део 

позиције 90, конто 481941 (Дотације осталим 
удружењима грађана), Средства за суфинансирање и 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса 
на основу спроведеног јавног конкурса финансираће се 
удружења са територије града Крушевца из области од 
посебног значаја за одбрану Републике Србије и 
неговање традиције ослободилачких ратова у укупном 
износу од 1.220.000,00 динара, реализоваће се на 
следећи начин: 

 

 
 

 
Р. 
бр. 

 
НАЗИВ УДРУЖЕЊА 

 
НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА  

 
ИЗНОС  

ОДОБРЕНИХ 
СРЕДСТАВА/

ДИН. 
 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 
Удружење за неговање 
слободарских традиција 
Крушевац 
 

 
''Евоцирање историјских догађаја српске 
слободарске традиције 

 
до 31.12.2015. 

 
40.000,00 

 
2. 

 
Градско удружење бораца 
народноослободилачког 
рата Крушевац 
 

 
''Неговање традиције НОР-а и очување 
историјских вредности НОБ-а 1941-45.г. 

 
до 31.12.2015. 

 
225.000,00 

 
3. 

 
Градска организација  
резервних војних 
старешина Крушевац 
 

 
''Резервне војне старешине у функцији 
свеопште безбедности'' 

 
до 31.12.2015. 

 
630.000,00 

 
4. 

 
Ватрогасни савез града 
Крушевца 

 
''Јачање улоге Ватрогасног савеза града 
Крушевца у систему заштите од пожара и 
ванредним ситуацијама'' 
 

 
до 31.12.2015. 

 
250.000,00 

 
5. 

 
Радио клуб Багдала 
Крушевац 
 

 
''Едукација младих на селу у области 
радиоаматеризма“ 

 
до 31.12.2015. 

 
75.000,00 

 
 

II - Са Удружењима из става I овог решења градоначелник града Крушевца закључиће уговор у складу са 
чланом 14. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса. 
 
 

III. Решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
III Број: 022-38/2016   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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55 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2016. годину ,у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе-резерве), 
функционална класификација 111, економска 
класификација 499110, позиција 102 - Средства резерви 
- стална резерва, одобрава се укупно 229.188 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), пројекат 0005/15 (П: Превенција и 
отклањање последица елементарних непогода и других 
ванредних ситуација),  економска класификација 
484100, позиција 140 - Накнада штете за повреде или 
штете настале услед елементарних непогода, увећава се 
за 229.188 динара. 

2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 
став 2. овог решења у износу од 229.188 динара, 
служиће за исплату окончане ситуације бр. 03/15 од 
26.10.2015. године, на износ од 229.187,68 динара, 
издате од Д.О.О. ROVO-COOP, Глобаре за санацију 
штете настале услед поплава: чишћење корита реке 
Расине и канала у насељеном месту Пањевац, у 
периоду од 14.09. до 18.09.2015. године,  на основу 
копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве ванредне седнице бр. 660/2015-06 од 31.03.2015. 
године разматрао је стање на водама првог и другог 
реда и стање клизишта на територији града Крушевца и 
донео закључке о деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр. 404-
791/II од 13.11.2012. године, закљученог са Д.О.О. 
ROVO-COOP, Глобаре, за случај елементарних 
непогода, изведени су радови у напред наведеном 
насељеном месту и испостављена окончана ситуација. 

 
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: 401-43/15                ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
56 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2016. годину ,у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499110, позиција 102 - 
Средства резерви - стална резерва, одобрава се укупно 
1.666.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), пројекат 0005/15 (П: Превенција и 
отклањање последица елементарних непогода и других 
ванредних ситуација), економска класификација 
484100, позиција 140 - Накнада штете за повреде или 
штете настале услед елементарних непогода, увећава се 
за 1.666.000 динара. 

2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 
2. овог решења у износу од 1.666.000 динара, служиће за 
исплату рачуна отпремнице бр. 43-11/2015 од 06.11.2015. 
године, на износ од 1.666.000 динара, издатог од 
Р.И.Х.О.И.Р.Н. „АЛЕКС-ГРАДЊА“, Крушевац, за 
санацију штете настале услед поплава- чишћење 
одводних канала у насељеном месту Жабаре, санацију 
клизишта у насељеном месту Трмчаре, чишћење 
преградних брана на језеру на Јастребцу, санација 
спортских терена у Трмчару, радови на превозу шута и 
земље из дворишта дечијег вртића у МЗ Лазарица и МЗ 
Расадник, у периоду од 08.09. до 05.11.2015. године,  на 
основу копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве ванредне седнице бр. 660/2015-06 од 31.03.2015. 
године разматрао је стање на водама првог и другог 
реда и стање клизишта на територији града Крушевца и 
донео закључке о деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр. 404-
732/II од 25.09.2012. године и анекса 1 бр. 404-55/II од 
03.03.2015. године, закљученог са С.З.Р. АЛЕКС-
ГРАДЊА, Крушевац, за случај елементарних непогода, 
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изведени су радови у напред наведеним насељеним 
местима и испостављен рачун отпремница.  

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: 401-44/2016             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

57 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 30.12.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 866 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 14 – ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, шифра програма 0901 (ПРОГРАМ 
11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), програмска 
активност 0003 (ПА: Подршка социо хуманитарним 
организацијама), економска класификација 421100, 
позиција 411 – Трошкови платног промета и банкарских 
услуга, повећава се за 866 динара.     

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у  износу од 866 динара су 
недовољно планирана средства за банкарску провизију.  

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: 401-348/2015          ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
58 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.01.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви - текућа резерва, одобрава се укупно 
9.885.012 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 1501 (ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ), програмска активност 0004 
(ПА: Одржавање економске инфраструктуре), 
економска класификација 541100, позиција 164 – 
Земљиште, повећава се за 9.885.012 динара.        

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у  износу од 9.885.012 динара су 
недовољно планирана средства за депозит за учешће на 
лицитацији за прибављање земњишта.  

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: 401-5/2016              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
59 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
25.000 динара распоређено на следеће кориснике: 
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У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 59 – Отпремнине и 
помоћи, 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 
непланирана средства за помоћ због смрти Александра 
Филиповића, који је био запослен у Градској управи. 

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: 401-30/2016            ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
60 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви - текућа резерва, одобрава се укупно 
199.800 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 33 – OШ „ЖАБАРЕ“ ЖАБАРЕ, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Жабаре“ Жабаре), економска 
класификација 463100, позиција 494 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 199.800 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 199.800 динара биће 
употребљена за непланирану поправку кровног 
покривача издвојеног одељења у Мешеву, по рачуну 
бр. 233/15 од 14.12.2015. године, издатог од Г.П. 
ПРОФИ ГРАДЊА Д.О.О., Сурдулица. 

 

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: 401-31/2016           ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
61 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви - текућа резерва, одобрава се укупно 
25.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 59 – Отпремнине и 
помоћи, 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 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти оца Јасмине Бабић, запослене у Градској управи.  

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: 401-34/2016           ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
62 
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 
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и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
31.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 44 – ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“, шифра програма 2003 
(ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Политехничке школе 
„Милутин Миланковић“), економска класификација 
463100, позиција 524 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), повећава се за 31.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 31.000 динара су 
недовољно планирана средства за радове на водоводу и 
канализацији. 

 
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: 401-35/2016             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
63 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 

Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
63.212 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 29 – OШ „НАДА ПОПОВИЋ“, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Нада Поповић“), економска 
класификација 463100, позиција 487 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 63.212 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 63.212 динара су 
непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу 
запослене Милунке Живковић. 

 
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: 401-36/2016            ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
64 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
63.506 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 25 – OШ „СТАНИСЛАВ 
БИНИЧКИ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Станислав Бинички“), 
економска класификација 463100, позиција 482 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 63.506 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 63.506 динара су 
непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу 
запослене Александре Миладиновић. 
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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: 401-37/2016             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
65 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.02.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе-резерве), 
функционална класификација 111, економска класифи-
кација 499120, позиција 103 - Средства резерви -текућа 
резерва, одобрава се укупно 125.039 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 45 – ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА 
ШКОЛА, шифра програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Хемијско-технолошке школе), економска 
класификација 463100, позиција 525 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (нивоу Републике), повећава се 
за 125.039 динара.        

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у  износу од 125.039 динара су 
непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу 
запослених Весне Цветковић и Невене Вукеља. 

 
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: 401-38/2016             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
66 

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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.02.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
7.635 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 28 – OШ „КНЕЗ ЛАЗАР“ 
ВЕЛИКИ КУПЦИ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 
9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Кнез Лазар“ Велики 
Купци), економска класификација 463100, позиција 486 
– Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 7.635 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., 

став 2. овог решења у  износу од 7.635 динара су 
непланирана средства за судске таксе због промене 
лица овлашћеног за заступање, односно због промене 
директора школе. 

 
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: 401-55/2016           ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
67 
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 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 29.02.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
552.720 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 33 – OШ „ЖАБАРЕ“ ЖАБАРЕ, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Жабаре“ Жабаре), економска 
класификација 463200, позиција 495 – Капитални 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 552.720 динара. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 2. 
овог решења у износу од 552.720 динара биће употребљена 
за непланирану набавку и уградњу горионика за лож уље, 
по рачуну бр. 033.15237-2 од 17.02.2016. године, издатог од 
АМИ-МОНТЕР д.о.о., Крушевац. 

 
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: 401-60/2016             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
68 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 31.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
30.000.000 динара, извор финансирања 07 – Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 2.960.436.284 
динара, уплатом Министарства финансија на уплатни 
рачун буџета, за текућу ликвидност. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
30.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.960.436.284 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
30.000.000 динара и сада износе 2.619.731.397  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733141 – Наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова, 
повећавају се за 30.000.000 динара и сада износе 
496.902.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 340.704.887 динара. 

Средства у износу од 30.000.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код: 

Градске управе, шифра програма 1301 
(ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима), 
функционална класификација 810 и то: 

- на позицију 123-Дотације осталим 
непрофитним институцијама, конто 421221-  

Природни гас, износ од 1.770.762 динара и сада 
износи 4.479.186 динара; 

ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац, шифра 
програма 2001 (ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Предшколске установе „Ната 
Вељковић“), функционална класификација 911 и то: 

- на позицију 393-Енергетске услуге, конто 
421225-Централно грејање,  износ од 5.945.057 динара и 
сада износи 8.712.650 динара; 

Градске управе, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе) функционална класификација 130 и то: 

- на позицију 40-Енергетске услуге, конто 
421225-Централно грејање, износ од 659.670 динара и 
сада износи 659.670 динара; 

ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
Крушевац, шифра програма 0601 (ПРОГРАМ 2: 
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ), програмска активност 
0010 (ПА: Јавна расвета) функционална класификација 
640 и то: 

- на позицију 570-Енергетске услуге, конто 
421211-Услуге за електричну енергију,  

износ од 15.124.511 динара и сада износи 
17.038.914 динара и  

ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
Крушевац, шифра програма 0701 (ПРОГРАМ 7: 
ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА), програмска активност 
0002 (ПА: Одржавање путева) функционална 
класификација 451 и то: 

- на позицију 576-Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката, конто 425191- Текуће поправке и 
одржавање осталих објеката, износ од 6.500.000 динара 
и сада износи 6.500.000 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: 400-44/2015           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
69 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 
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Градско веће града Крушевца дана 31.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.100.840 динара и сада износе 2.962.537.124 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета за пројекат Народног музеја 
„Употпуњавање збирке Уметничке галерије“ – извор 
средстава 07 – Трасфери од других нивоа власти.  

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова повећавају се за 2.100.840 динара и сада 
износе 38.495.892 динара. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.100.840 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.962.537.124 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.100.840 динара и сада износе 2.621.832.237 динара.  

Други извори прихода нису повећавани и износе 
340.704.887 динара. 

Уплаћена средства за корисника Народни музеј 
05577 по Програму 13 – Развој културе 1201, функција 
820 – Услуге културе. 

Средства у износу од 2.100.840 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Народног музеја 
по Пројекту 0041/15/0001- „Употпуњавање збирке 
Уметничке галерије“ на позицији 384.26, економска 
класификација 515100 – Нематеријална имовина,  
конто 515122 – Музејски експонати и споменици 
културе и сада износи 2.100.840 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: 400-45/2015            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
70 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 31.12.2015. 
године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара и сада износе 2.962.587.124 динара, уплатом 

донатора Привредног друштва GENIM DOO за органзацију 
дочека Нове 2016. године, извор финансирања 08. 

Приходи на конту 744141 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова повећавају се за 50.000 динара и сада износе 
5.340.200 динара.  

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.962.587.124 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
50.000 динара и сада износе 2.621.882.237 динара.  

Други извори прихода нису повећавани и износе 
340.704.887 динара. 

Уплаћена средства за корисника Градоначелник 10005 
по Програму 15 – Локална самоуправа 0602, функција 111 – 
Извршни и законодавни органи по Пројекту П0003/16 - 
Дочек Нове 2016. године. 

Средства у износу од 50.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се за реализацију 
Пројекта: П0003/16 Дочек Нове 2016. године на 
позицији 29.3, економска класификација 423400 – 
Услуге информисања, (конто 423419 – Остале услуге 
штампања) и сада износе 50.000 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: 400-46/2015           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
71 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 29.02.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.150.923 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.040.063.220 динара, 
уплатом Сталне конференције градова и општина за 
финансирање пилот пројекта „Унапређење уличне 
расвете уградњом ЛЕД светиљки“ дана 18.02.2016. 
године, по изводу о стању и променама средстава бр.1. 

Укупни расходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
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1.150.923 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.040.063.220 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.150.923 динара и сада износе 2.701.150.923 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у 
корист новоа градова, повећавају се за 1.150.923 динара 
и сада износе 11.690.923 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 338.912.297 динара. 

Средства у износу од 1.150.923 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
Крушевац, шифра програма 0601 (ПРОГРАМ 2: 
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ), функционална класи-
фикација 640 и то: 

- на позицију 609-Капитално одржавање зграда и 
објеката, конто 511392-Капитално 

 одржавање комуникационих и електричних 
водова, износ од 1.150.923 динара и сада износи 
1.150.923 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: 400-1/2016               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
 
 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
72 
На основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), у вези 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 и 145/14),  

Градскa управа града Крушевца, дана 02.03.2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  ИЗЛЕТИШТА ЈАСТРЕБАЦ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације Излетишта Јастребац (у 
даљем тексту ПГР) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом генералне регулације излетишта Јастребац, (у 

даљем тексту План) ближе се дефинишу и разрађују 
планска решења из стратешких планских докумената и 
стварају услови за развој одрживог туризма, комунално и 
инфраструктурно опремање туристичке локације, односно 
активирање простора излетишта. Планска подршка развоју 
посебних видова туризма и заштите и унапређења 
природних потенцијала града Крушевца и наставак 
активности на изградњи туристичке инфраструктуре. 

Концептуални оквир планирања представља пре 
свега разрада стратешких планских решења из планова 
вишег реда (Просторни план града Крушевца), односно 
стварање планског основа за одређивање грађевинског 
подручја и дефинисање претежне намене простора у 
обахвату плана. Планом ће се дефинисати пре свега 
начин коришћења и заштите планског подручја и 
правила уређења и грађења према одређеним  зонама и 
целинама, као и правци развоја саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре. 

План обухвата површину од око 100 ха у оквиру 
КО Буци и налази се на око 20км јужно од центра 
Крушевца, на правцу државног пута II Б реда бр.415 
(Крушевац - Велики Јастребац ...- Прокупље).       

 
Члан 3. 

 
Разлог за израду Стратешке процене утицаја на 

животну средину садржан је у одредбама Закона о 
Стратешкој процени утицаја на заштиту животне 
средине, којом је утврђена обавеза израде стратешке 
процене  на планове из области просторног планирања 
и потреби да се обезбеди одрживост ПГРа, као и у  
Мишљењу Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-13/2016-09  од  29.02.2016. године. 

 
Члан 4. 

 
У оквиру стратешке процене разматраће се 

постојеће стање животне средине,утицај планираних 
садржаја на микро и макро локације,као и друга питања 
и проблеми везани за животну средину  подручје 
обухваћеног планом. 

Стратешка процена се неће бавити питањима 
заштите животне средине која нису од значаја за 
процењивање утицаја и дефинисање услова за заштиту 
животне средине и одрживи развој планског подручја. 

 
Члан 5. 

 
О извршеној  стратешкој процени утицаја ПГР-а на 

животну средину израдиће се Извештај  који ће 
обухавтати обавезне елементе утврђене у чл.12 став 2 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну срдину 
("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010). 

Обавезни елементи извештаја о стратешкој 
процени су: 
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1. полазне основе стратешке процене; 
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и 

избор индикатора; 
3. процену могућих утицаја са описом мера превиђе-

них за смањење негативних утицаја  на животну средину; 
4. смернице за израду стратешких процена на 

нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину; 

5. програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма (мониторинг); 

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке  процене; 

7. приказ начина одлучивања,опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на који 
су питања животне средине укључена у план или програм; 

8. закључке до којих је дошло током израде 
извештеја о стартешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стартешку процену. 
 
У оквиру полазних основа стратешке процене 

утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца 
животне средине (вода, ваздух, земљиште) у границама 
предметног плана. 

 
Члан 6. 

 
Израда статешке процене биће заснована на 

просторно планској документацији из области заштите 
животне средине и одрживог развоја и другој 
релевантној документацији, као и на резултатима 
досадашњих истрживања у области заштите животне 
средине, одрживог развоја и просторног планирања. 

У случају непостојања релевантних података, 
извршиће се циљана мерења у складу са законом. 

 
Члан 7. 

 
Јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и 

установе надлежне за послове заштите животне средине, 
заштите природе, заштите споменика културе, 
инфраструктуре, пољопривреде, шумарства, водопривреде 
и др. органи и организације су дужне да у року од 15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке, доставе све 
расположиве податке, услове и документацију из делокруга 
свог рада носиоцу израде стратешке процене. 

 
Члан 8. 

 
За носилаца израде стратешке процене, одредиће 

се правно лице или предузетник кoje je уписано у 
одговарајући регистар за обављање делатности 
просторног и урбанистичког планирања и израде 
планских и других развојних докумената.  

Средста за израду извештаја о стратешкој процени 
обезбеђују се из буџета града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР-а на 

животну средину, биће изложен на јавни увид 
истовремено са јавним увидом нацрта  ПГР –а, сходно 

чл. 11, 18 и 19 Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/2004 и 88/2010). 

Члан 10. 
 

Ова одука је саставни део одлуке  о изради Плана 
генералне регулације излетишта Јастребац и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                      
IV Број: 350-85/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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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 15.01.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 
регу-лисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) 
тако да: 

 
- у члану 4. ставу 1. након тачке 4. додаје се нова 

тачка 4.1 која гласи: 
 
„4.1 Улица Веселина Николића, од Улице 

Топличине до Улице Ћирила и Методија;“ 
 
- у члану 6. ставу 1. тачка 7. се мења да гласи: 
 
„7. Улица Веселина Николића, десном страном 

од Улице Топличине до Улице мајке Југовића и левом 
страном од Улице Ћирила и Методија до Улице 
Топличине све за подужно паркирање на коловозу;“ 

 
- у члану 13. ставу 1. тачка 8. се мења да гласи: 
 
„8. Улица Веселина Николића, десном страном 

од Улице Ћирила и Методија до Улице Топличине и 
левом страном од Улице Топличине до Улице Мајке 
Југовића;“ 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар 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 Број: 344-20/2016 НАЧЕЛНИК 
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ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
74 
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 27.01.2016. године,  донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011...) тако да у 
члану 6. ставу 1. тачка 30. се мења да гласи: 

"Улица Косовска, левом страном од Улице 
Јакшићеве до Улице Немањине, десном страном од 
Улице Пећке до Улице војводе Путника, десном 
страном од Улице Топличине до Улице Ћирила и 
Методија и од Улице Лава Толстоја до Улице Ужичке, 
све за подужно паркирање на коловозу, левом страном 
на јавној површини испред Дечијег диспанзера, 
испред тениских терена за управно паркирање на 
изграђеном делу тротоара, на краку истоимене улице 
који се пружа од Улице Косовске до Улице Чеховљеве 
левом и десном страном за управно паркирање на 
уређеном делу тротоара, левом страном од Улице 
Николе Тесле према Улици Иве Андрића у дужини око 
18 метара делом на коловозу делом на тротоару и на 
простору ван коловоза са леве стране од Улице 
Достојевског до Улице Слатинске;" 

Постављање саобраћајне сигнализације вршити 
према Саобраћајном пројекту мирујућег саобраћаја у 
Улици Косовској на паркинг простору испред Дечијег 
диспанзера у Крушевцу бр. 264 од 26.01.2016. године 
израђеног од стране ЈП "Пословни центар" Крушевац.  

II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

                                                                      
IV Број: 344-32/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.
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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 18.02.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА 
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011...) тако да: 

- у члану 6. ставу 1. тачка 30. се мења да гласи: 
"Улица Косовска, левом страном од Улице 

Јакшићеве до Улице Немањине, десном страном од 
Улице Пећке до Улице војводе Путника, десном 
страном од Улице Топличине до Улице Ћирила и 
Методија и од Улице Лава Толстоја до Улице Ужичке, 
све за подужно паркирање на коловозу, левом страном 
испред тениских терена за управно паркирање на 
изграђеном делу тротоара, на краку истоимене улице 
који се пружа од Улице Косовске до Улице Чеховљеве 
левом и десном страном за управно паркирање на 
уређеном делу тротоара, левом страном од Улице 
Николе Тесле према Улици Иве Андрића у дужини око 
18 метара делом на коловозу делом на тротоару и на 
простору ван коловоза са леве стране од Улице 
Достојевског до Улице Слатинске;" 

- у члану 9. ставу 1. после тачке 3. додаје се нова 
тачка 3.1. која гласи: 

"3.1. Улица Косовска, простор ван коловоза 
испред Дечијег диспанзера;" 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                      

IV Број: 344-94/2016 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.

 
 
 
76 
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 24.02.2016. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2011...) тако да у члану 30. 
ставу 1. y тачки 9. уместо броја "9" пише број "8".  

Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 
измењеном пројекту "Главни пројекат хоризонталне и 
вертикалне сигнализације - Опште паркиралиште у 
режиму наплате у Крушевцу (II зона) - Улица цара 
Лазара" бр. 415 од 03.02.2010. године израђеног од 
стране "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац. 



102                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   02.03.2016.  

 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                     
IV Број: 344-116/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р.
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