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Члан 10. 

 
 Расходи и издаци буџета у износу од 2.534.000.000 динара и расходи и издаци из других извора буџетских 
корисника у износу од 270.704.084 динара, распоређени су по програмској класификацији, и то: 

 
Шифра 

Назив  

Планирани 
расходи и 
издаци из 
буџета 

Структура 
% 

Плани- 
рани 

расходи и 
издаци из 
других 
извора 

Укупно 
планирани 
расходи и 
издаци 

Надлежни орган / буџетски 
корисник / одговорно лице Про- 

грам 

 Програмска 
активност/  
Пројекат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1101  

ПРОГРАМ 1: 
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 
И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

86,895,000 3.43% 400,000 87,295,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 1101-0001 
Стратешко, просторно 
и урбанистичко 
планирање 

3,000,000 0.12%   3,000,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

 1101-0002 
Уређивање 
грађевинског 
земљишта 

83,895,000 3.31% 400,000 84,295,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

0601  
ПРОГРАМ 2: 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

355,000,000 14.01%  355,000,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0601-0001 Водоснабдевање 

2,000,000 0.08%   2,000,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

3,000,000 0.12%   3,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић 
(ЈКП"Водовод"/ Директор 
Милутин Тасић) 

 0601-0002 
Управљање отпадним 
водама 

9,000,000 0.36%   9,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић 
(ЈКП"Водовод"/ Директор 
Милутин Тасић) 

 0601-0004 Даљинско грејање 7,000,000 0.28%   7,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић  
(ЈКП"Градска топлана" / 
Директор Драган Аздејковић) 

 0601-0006 Паркинг сервис 33,000,000 1.30%   33,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић  
(ЈП"Пословни центар" / 
Директор Драги Марковић) 

 0601-0007 
Уређивање, одржавање 
и коришћење пијацa 

24,000,000 0.95%   24,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић  
(ЈП"Пословни центар" / 
Директор Драги Марковић) 

 0601-0008 Јавна хигијена 92,500,000 3.65%   92,500,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић   
(ЈКП"Крушевац" / Директор 
Бобан Костић) 

 0601-0009 
Уређење и одржавање 
зеленила 

58,500,000 2.31%   58,500,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић   
(ЈКП"Крушевац" / Директор 
Бобан Костић) 

 0601-0010 Јавна расвета 88,000,000 3.47%   88,000,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

 0601-0011 
Одржавање гробаља и 
погребне услуге 

5,000,000 0.20%   5,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић   
(ЈКП"Крушевац" / Директор 
Бобан Костић) 
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 0601-0014 
Остале комуналне 
услуге 

6,700,000 0.26%   6,700,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић   
(ЈКП"Крушевац" / Директор 
Бобан Костић) 

1,500,000 0.06%   1,500,000 

Буџетски фонд за заштиту 
животне средине (10076) / 
Председник комисије Драгана 
Милићевић 

 0601-П12 
Водоснабдева-ње 
сеоских насеља 

3,000,000 0.12%   3,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић 
(ЈКП"Водовод"/ Директор 
Милутин Тасић) 

 0601-П13 

Одвођење и 
пречишћавање 
отпадних вода на 
територији града 
Крушевца (Фабрика 
отпадних вода и 
колектор) 

3,600,000 0.14%   3,600,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић 
(ЈКП"Водовод"/ Директор 
Милутин Тасић) 

 0601-П14 
Затворени тржни 
центар на локацији 
Старе зелене пијаце 

15,000,000 0.59%   15,000,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић  
(ЈП"Пословни центар" / 
Директор Драги Марковић) 

 0601-П16 

Набавка контејнера за 
подручја подјастреба-
чких села и ђубријера 
за уређење уже градске 
зоне 

3,200,000 0.13%   3,200,000 

Буџетски фонд за заштиту 
животне средине (10076) / 
Председник комисије Драгана 
Милићевић 

1501  

ПРОГРАМ 3: 
ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

31,100,000 1.23%  31,100,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 1501-0004 
Одржавање економске 
инфраструктуре 

4,100,000 0.16%   4,100,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић 
("Бизнис инкубатор доо" / 
Директор Драгана 
Богдановић) 

 1501-0005 
Финансијска подршка 
локалном економском 
развоју 

27,000,000 1.07%   27,000,000 

Буџетски фонд за 
финансирање активне 
политике запошљавања 
(80664) / Председник комисије 
Мирољуб Ћосић

1502  
ПРОГРАМ 4: 
РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

10,308,000 0.41% 2,262,000 12,570,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 1502-0001 
Управљање развојем 
туризма 

8,667,000 0.34% 1,157,000 9,824,000 
Туристичка организација 
града Крушевца (05513) / 
Директор Гордана Николић 

 1502-0002 Туристичка промоција 1,641,000 0.06% 1,105,000 2,746,000 
Туристичка организација 
града Крушевца (05513) / 
Директор Гордана Николић 

0101  
ПРОГРАМ 5: 
РАЗВОЈ  
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

43,050,000 1.70%  43,050,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0101-0001 
Унапређење  услова за 
пољопривредну 
делатност 

3,700,000 0.15%   3,700,000 

Буџетски фонд за подстицање 
развоја пољопривреде града 
Крушевца (80663) / 
Председник комисије Саша 
Анђелковић 

20,050,000 0.79%   20,050,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

 0101-0002 
Подстицаји 
пољопривредној 
производњи 

19,300,000 0.76%   19,300,000 

Буџетски фонд за подстицање 
развоја пољопривреде града 
Крушевца (80663) / 
Председник комисије Саша 
Анђелковић 
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0401  

ПРОГРАМ 6: 
ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

8,400,000 0.33%  8,400,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0401-0001 
Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности 

900,000 0.04%   900,000 

Буџетски фонд за заштиту 
животне средине (10076) / 
Председник комисије Драгана 
Милићевић 

 0401-0003 
Праћење квалитета 
елемената животне 
средине 

2,800,000 0.11%   2,800,000 

Буџетски фонд за заштиту 
животне средине (10076) / 
Председник комисије Драгана 
Милићевић 

 0401-П15 

Енергетска ефикасност 
у установама из 
области образовања 
(Постављање 
термоизолације на 
објекту ОШ "Нада 
Поповић") 

4,700,000 0.19%   4,700,000 

Буџетски фонд за заштиту 
животне средине (10076) / 
Председник комисије Драгана 
Милићевић 

0701  
ПРОГРАМ 7: ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

328,235,000 12.95%  328,235,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0701-0001 
Управљање 
саобраћајном 
инфраструктуром 

96,000,000 3.79%   96,000,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

 0701-0002 Одржавање путева 200,705,000 7.92%   200,705,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

 0701-П24 
Регулација Гарског 
потока 

6,000,000 0.24%   6,000,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

 0701-П25 
Регулација реке Расине 
(Прва деоница од 
моста до гробља) 

7,000,000 0.28%   7,000,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

 0701-П11 Аеродром Росуље 5,030,000 0.20%   5,030,000 

Градска управа (05511) 
/Начелник Бојан Бјелановић 
(ЈП Аеродром "Росуље" / 
Директор Радиша Крстић) 

 0701-П26 
Унапређење 
безбедности саобраћаја 

13,500,000 0.53%   13,500,000 
ЈП "Дирекција за урбанизам и 
изградњу"(09447) / Директор 
Радмило Николић 

2001  
ПРОГРАМ 8: 
ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

254,154,000 10.03% 199,444,084 453,598,084 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 
2001-0001 

Функционисање 
Предшколске установе 
"Ната Вељковић" 

254,154,000 10.03% 199,444,084 453,598,084 
Предшколска установа "Ната 
Вељковић" (05572) / Директор 
Весна Живковић 

2002  
ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО  
ОБРАЗОВАЊЕ 

211,816,000 8.36% 2,736,000 214,552,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 
2002-0001 

Функционисање 
основних школа 

205,985,000 8.13%   205,985,000 Директори основних школа 

 
2002-0001 

Функционисање 
Центра за стручно 
усавршавање 

5,831,000 0.23% 2,736,000 8,567,000 
Центар за стручно 
усавршавање (80679) / 
Директор Ненад Станојевић 

2003  
ПРОГРАМ 10: 
СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

99,247,000 3.92%  99,247,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 
2003-0001 

Функционисање 
средњих школа 

78,075,000 3.08%   78,075,000 Директори средњих школа 

 
2003-0001 

Функционисање Фонда 
за подстицање развоја 
младих талената 

20,000,000 0.79%   20,000,000 
Фонд за подстицање развоја 
младих талената (05515) / 
Директор Јелена Милановић 

 2003-П23 

Замена столарије у 
Машинско-                     
-електротехничкој 
школи 

1,172,000 0.05%   1,172,000 
Машинско-електротехничка 
школа (01880) / Директор 
Бојан Миновић 
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0901  
ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

137,127,000 5.41%  137,127,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0901-0001 Социјалне помоћи 

4,935,000 0.19%   4,935,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 

51,397,000 2.03%   51,397,000 
Центар за социјални рад 
(00231) / Директор Слађана 
Чабрић 

 
0901-0002 

Прихватилишта, 
прихватне станице и 
друге врсте смештаја 

4,285,000 0.17%   4,285,000 
Центар за социјални рад 
(00231) / Директор Слађана 
Чабрић 

 

0901-0003 
Подршка социо-
хуманитарним 
организацијама 

11,400,000 0.45%   11,400,000 
Центар за особе са 
инвалидитетом (80829) / 
Директор Невена Лазаревић 

300,000 0.01%   300,000 Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 

 

0901-0004 

Саветодавно-
терапијске и 
социјално-едукативне 
услуге 

12,870,000 0.51%   12,870,000 
Центар за социјални рад 
(00231) / Директор Слађана 
Чабрић 

 0901-0005 
Активности Црвеног 
крста 

15,200,000 0.60%   15,200,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Црвени крст / Секретар 
Емина Тодоровић) 

 0901-0006 Дечија заштита 35,240,000 1.39%   35,240,000 

Буџетски фонд за 
популациону политику града 
Крушевца (80665) / 
Председник комисије Иван 
Мијајловић) 

 0901-П10 

Суфинансирање 
реконструкције објекта 
за потребе регионалне 
сигурне куће 

1,500,000 0.06%   1,500,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 

1801  

ПРОГРАМ 12: 
ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

4,500,000 0.18%  4,500,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 1801-0001 
Функционисање Дома 
здравља Крушевац 

4,500,000 0.18%   4,500,000 
Дом здравља Крушевац 
(91520) / Директор Весна 
Стевић Гајић 

1201  
ПРОГРАМ 13: 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

219,400,000 8.66% 49,002,000 268,402,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 1201-0001 
Функционисање 
Историјског архива 

31,503,000 1.24% 5,531,000 37,034,000 
Историјски архив (05573) / 
Директор Ненад Соколовић 

 1201-0001 
Функционисање 
Крушевачког 
позоришта 

50,181,000 1.98% 2,500,000 52,681,000 
Крушевачко позориште 
(05574) / Директор Бранислав 
Недић 

 1201-0001 
Функционисање 
Културног центра 

50,467,000 1.99% 21,720,000 72,187,000 
Културни центар (05575) / 
директор Мирослав 
Смиљковић 

 1201-0001 
Функционисање 
Народне библиотеке 

28,140,000 1.11% 2,716,000 30,856,000 
Народна библиотека (05576) / 
Директор Виолета Михајловић 

 1201-0001 
Функционисање 
Народног музеја 

39,733,000 1.57% 3,770,000 43,503,000 
Народни музеј (05577) / 
Директор Горан Васић 

 1201-0002 

Подстицаји културном 
и уметничком 
стваралаштву - 
Крушевачко 
позориште 

5,040,000 0.20% 6,700,000 11,740,000 
Крушевачко позориште 
(05574) / Директор Бранислав 
Недић 

 1201-0002 

Подстицаји културном 
и уметничком 
стваралаштву - 
Културни центар 

3,421,000 0.14% 5,980,000 9,401,000 
Културни центар (05575) / 
Директор Мирослав 
Смиљковић 

 1201-П17 Реконструкција 2,150,000 0.08%   2,150,000 Крушевачко позориште 
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позоришта за децу (05574) / Директор Бранислав 
Недић 

 1201-П18 
Међународни фестивал 
хумора и сатире 
"Златна кацига" 

1,425,000 0.06% 85,000 1,510,000 
Културни центар (05575) / 
Директор Мирослав 
Смиљковић 

 1201-П19 
Адаптација ентеријера 
биоскопа Крушевац 

200,000 0.01%   200,000 
Културни центар (05575) / 
Директор Мирослав 
Смиљковић 

 1201-П8 

Програм рада 
Ансамбла народних 
игара и песама КУД 
"14. октобар" за 2015. 
годину 

2,000,000 0.08%   2,000,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Директор Ансамбла Бобан 
Стајковић) 

 1201-П7 

Конкурс о 
финансирању и 
суфинансирању 
програма и пројеката у 
култури за 2015. 
годину 

660,000 0.03%   660,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 

 1201-П20 
Матичне функције 
библиотеке 

490,000 0.02%   490,000 
Народна библиотека (05576) / 
Директор Виолета Михајловић 

 1201-П21 

Адаптација и 
опремање простора на 
3. спрату Дома 
синдиката 

1,790,000 0.07%   1,790,000 
Народна библиотека (05576) / 
Директор Виолета Михајловић 

 1201-П22 Нова стална поставка 700,000 0.03%   700,000 
Народни музеј (05577) / 
Директор Горан Васић 

 1201-П9 

Суфинансирање 
капиталног одржавања 
црквених објеката на 
територији црквене 
општине Крушевац 

1,500,000 0.06%   1,500,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 

1301  

 
ПРОГРАМ 14: 
РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 
 

109,620,000 4.33%  109,620,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 1301-0001 

Подршка локалним 
спортским организаци-
јама, удружењима и 
савезима 

60,000,000 2.37%   60,000,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Спортски центар / Директор 
Драган Лазић) 

33,620,000 1.33%   33,620,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  / 
(Председник Спортског савеза 
Бојан Обрадовић)  

 1301-0003 
Одржавање спортске 
инфраструктуре 

1,500,000 0.06%   1,500,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Спортски центар / Директор 
Драган Лазић) 

 1301-П6 Атлетска стаза 14,500,000 0.57%   14,500,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Спортски центар / Директор 
Драган Лазић) 

0602  
ПРОГРАМ 15: 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

635,148,000 25.07% 16,860,000 652,008,000 

Скупштина града (10006) / 
Председник Живан Николић,
Градоначелник (10005) / 
Градоначелник Драги 
Несторовић и 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0602-0001 
Функционисање 
Скупштине града 

19,865,000 0.78%   19,865,000 
Скупштина града (10006) / 
Председник Живан Николић 



30.12.2014.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                     
 

 

571

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0602-0001 
Функционисање 
Градоначелника 

8,500,000 0.34%   8,500,000 
Градоначелник (10005) / 
Градоначелник Драги 
Несторовић 

 0602-0001 
Функционисање 
Градске управе 

404,412,100 15.96% 1,370,000 405,782,100 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0602-0002 Месне заједнице 56,846,000 2.24% 15,490,000 72,336,000 
Служба МЗ и МЗ / Шеф 
Службе Иван Анђелић 

 0602-0003 
Управљање јавним 
дугом 

71,670,000 2.83%   71,670,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Градоначелник Драги 
Несторовић) 

 0602-0004 
Општинско јавно 
правобранилаштво 

4,632,500 0.18%   4,632,500 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  
(Јавни правобранилац 
Мирослав Живановић) 

 0602-0005 Заштитник грађана 2,798,400 0.11%   2,798,400 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Заштитник грађана Светлана 
Цветковић) 

 0602-0006 Информисање 

7,500,000 0.30%   7,500,000 
Градоначелник (10005) / 
Градоначелник Драги 
Несторовић 

15,600,000 0.62%   15,600,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  
(ЈП"РТК" / Директор Ђорђе 
Ковачевић) 

 0602-0007 Канцеларија за младе 2,145,000 0.08%   2,145,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Шеф Канцеларије Весна 
Живковић) 

 0602-0009 Правна помоћ 2,085,000 0.08%   2,085,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Шеф службе Анђелка Сијић) 

 0602-0010 Резерве 18,000,000 0.71%   18,000,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Градоначелник Драги 
Несторовић) 

 0602-П1 
Видовданске 
свечаности 

1,225,000 0.05%   1,225,000 

Градоначелник (10005) / 
Градоначелник Драги 
Несторовић (Шеф Кабинета 
Снежана Драшковић) 

 0602-П2 
Дан ослобођења града 
14. октобар 

870,000 0.03%   870,000 

Градоначелник (10005) / 
Градоначелник Драги 
Несторовић (Шеф Кабинета 
Снежана Драшковић 

 0602-П3 У ритму Европе 622,000 0.02%   622,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Помоћник градоначелника 
Мирјана Златановић 

 0602-П4 
Реконструкција зграде 
Народног универзитета 

8,700,000 0.34%   8,700,000 
Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић  

 0602-П5 

Превенција и 
отклањање последица 
елементарних непогода 
и других ванредних 
ситуација 
 

9,677,000 0.38%   9,677,000 

Градска управа (05511) / 
Начелник Бојан Бјелановић 
(Шеф Службе за ванредне 
ситуације Зоран Вешковац) 

УКУПНО: 2,534,000,000 100.00% 270,704,084 2,804,704,084   
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III - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 11. 

 
У складу са Упутством за припрему Одлуке о 

буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама 
за 2016. и 2017. годину, које је донео министар 
надлежан за послове финансија, а на основу одредбе 
члана 36а Закона о буџетском систему1 и Закона о 
одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији2, одређен је максимилан број 
запослених на неодређено и одређено време у 
администрацији града Крушевца и то: 

 
- 589 запослених  на неодређено време и 
 
- 59 запослених на одређено време. 
 
Број запослених у администрацији града Крушевца 

износи 606 на неодређено време и 38 на одређено 
време, и то: 

 
- 285 запослених на неодређено време и 24 

запослена на одређено време у органима и органи-
зацијама локалне власти; 

 
- 185 запослених на неодређено време и 7  

запослених на одређено време у установама културе; 
 
- 58 запослених на неодређено време и 3 запослена 

на одређено време у Служби МЗ и МЗ; 
 
- 68 запослених на неодређено време и 3 запослена 

на одређено време у ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“; 

 
- 7 запослених на неодређено време у Туристичкој 

организацији и 
 
- 3 запослена на неодређено време и 1 запослен на 

одређено време у Центру за особе са инвали-дитетом. 
 
Овај број увећава се за: 
 
- 4 запослена на неодређено време у Установи из 

области образовања „Центар за стручно усавршавање“ и  
 
- 401 запослен на неодређено време и 18 

запослених на одређено време у Предшколској 
установи „Ната Вељковић“, који не улазе у максимално 
одређен број запослених. 

 
Овом одлуком утврђена је маса средстава за 

исплату плата у износу од 702.850.000 динара, која је за 
6% мања у односу на реализовану масу средстава за 
исплату плата у 2014. години, а у складу са Законом о 
привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава3. 
                                                                                                          
1 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
 108/2013 ). 
2 Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009) 
3 Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 
116/2014) 

Члан 12. 
 

Корисници буџетских средстава не могу заснивати 
радни однос са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места до 31. 
децембра 2015. године. Изузетно, радни однос са новим 
лицима може се засновати на предлог надлежног 
органа (Градоначелника), уз претходно прибављену 
сагласност министарства. 

Укупан број запослених на одређено време због 
повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о 
делу, уговору о привревременим и повременим 
пословима, преко омладинске и студентске задруге и 
лица ангажованих по другим основама, код корисника 
буџетских средстава не може бити већи од 10% 
укупног броја запослених. Изузетно, овај број може 
бити већи од 10% укупног броја запослених на предлог 
надлежног органа (Градоначелника), уз претходно 
прибављену сагласност министарства. 

 
Члан 13. 

 
У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун 

и исплата божићних, годишњих и других врста награда 
и бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима код  директних и индиректних 
кориснике срестава буџета града Крушевца, осим 
јубиларних награда за запослене које су то право 
стекли у 2015. години. 

 
Члан 14. 

 
За извршавање ове Одлуке одговоран је 

градоначелник. 
Наредбодавац за извршавање буџета је градоначелник. 
 

Члан 15. 
 

Наредбодавац директних и индиректних корисника 
буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање средствима, 
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се 
извршавају из средстава буџета као и за издавање налога 
за уплату средстава која припадају буџету. 

 
Члан 16. 

 
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава одговоран је начелник 
Градске управе.  

 
Члан 17. 

 
Одељење за финансије обавезано је да редовно 

прати извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 
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У року од петнаест дана по подношењу извештаја 
из става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 
Члан 18. 

 
Решење о промени апропријације и преносу апро-

пријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. 
Закона о буџетском систему доноси Градско веће. 

 
Члан 19. 

 
Решење о употреби текуће буџетске и сталне 

буџетске резерве на предлог Одељења за финансије 
доноси Градско веће. 

Срества текуће буџетске резерве користиће се за 
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације 
или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне. 

Средства сталне буџетске резерве користиће се за 
финансирање расхода и издатака на име отклањања 
последица ванредних околности, као што су земљотрес, 
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, 
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и 
других елементарних непогода, односно других 
ванредних догађаја који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

 
Члан 20. 

 
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско 
веће. 

 
Члан 21. 

 
Градско веће одговорно је за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, приходима и 
примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему и обавља друге 
послове у складу са Статутом (доноси финансијске 
планове буџетских корисника). 

 
Члан 22. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, 

који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у приходима и расходима буџета, одлучује 
градоначелник у складу са одредбама члана 35. Закона 
о јавном дугу4. 

 
Члан 23. 

 
Скупштина Града доноси Одлуку о задуживању 

ради финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода и издатака на предлог Градског 
већа, а по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства финансија Републике Србије у складу са 
одредбама члана 33. и члана 36. Закона о јавном. 

 
Члан 24. 

                                                                                                          
4 Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009 и 
78/2011) 

 
Средства распоређена овом Одлуком преносе се 

корисницима буџетских средстава сразмерно 
оствареним приходима  и примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, 
расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

 
Члан 25. 

 
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 

корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и 
материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 
основу капиталних изадатака измире у року утврђеном 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама5. 

 
Члан 26. 

 
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из средстава буџета и из 
других извора прихода, обавезан је да измирење тог 
расхода прво врши из других извора прихода. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе, апропријације утврђене из тих 
прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

 
Члан 27. 

 
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора, обавезе 
може преузимати само до нивоа остварења тих прихода 
или примања, уколико је ниво остварених прихода и 
примања мањи од одобрених апропријација. 

Уколико је ниво остварених прихода и примања 
већи од одобрених апропријација овом Одлуком 
корисник буџетских средстава је у обавези да поднесе 
захтев за доношење решења о повећавању прихода и 
примања и расхода и издатака. 

Ако у току године дође до умањења одобрених 
апропријација због извршења принудне наплате, 
корисник буџетских средстава предузеће одговарајуће 
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, 
променом апропријације унутар финансијског плана. За 
ове намене не могу се користити средства текуће 
буџетске резерве. 

 
Члан 28. 

 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и 

других сталних и привремених радних тела не могу се 
повећавати у 2015. години. 

Задужује се председник Скупштине и корисници 
буџетских средстава да преиспитају потребу постојања 
и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења 

                                                                                                          
5 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012) 
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издатака по овом основу, и у том циљу иницирају 
измене одлука, решења и других аката којима је 
уређено плаћање ових накнада. 

Плаћање накнада из става 1. овог члана и мерила за 
утврђивање њихове висине уредиће се посебном 
одлуком, најкасније до 30.06.2015. године. 

 
Члан 29. 

 
Обавезе преузете у 2014. години у складу са 

одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене 
у току 2014. године, преносе се у 2015. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком. 

Пренета средства из 2014. године утврдиће се 
Одлуком о завршном рачуну града Крушевца за 2014. 
годину и биће распоређена Одлуком о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2015. годину. 

 
Члан 30. 

 
Обавезе које преузимају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком 
одобрена и пренета. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у 
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 
преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и који захтева плаћање у више 
година, на основу предлога Одељења за финансије и 
Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, уз сагласност Градског већа, а највише до 
износа исказаних у плану капиталних пројеката. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање 
обавеза из става 2. овог члана прибаве сагласност 
Градског већа. 

 
Члан 31. 

 
Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 
складу са Законом о јавним набавкама6. 

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. 
Закона о јавним набавкама сматра се набавка 
истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна 
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
3.000.000 динара. 

 
Члан 32. 

 
Прeузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са рачуна извршења буџета, осим ако је 
законом, односно актом Владе предвиђено другачије. 

 
Члан 33. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није другачије прописано. 

                                                                                                          
6 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) 

Плаћање из буџета се неће извршити уколико нису 
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. и 4. 
Закона о буџетском систему. 

 
Члан 34. 

 
Средства распоређена за финансирање расхода и 

издатака корисника буџета преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са годишњим финансијским 
планом корисника буџетских средстава. 

Корисници су дужни да, уз захтев за трансфер 
средстава, доставе комплетну документацију за плаћање 
(копије). 

 
Члан 35. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2015. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 

 
Члан 36. 

 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 

извршења буџета до 31. децембра 2015. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2015. години, а која су овим коринсицима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града за 2015. годину. 

 
Члан 37. 

 
У случају да се буџету града из другог буџета 

(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом 
наменска трансферна средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије 
на основу тог акта предлаже отварање одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу, у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, што 
усваја Градско веће. 

У току године, корисници буџетских средстава 
могу располагати средствима из става 1. овог члана 
само до истека текуће године.  

 
Члан 38. 

 
Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2015. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при 
чему су, у складу са истим чланом Закона, 
Градоначелник, односно лице које он овласти, 
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 
Члан 39. 

 
Плаћање са консолидоавног рачуна трезора за 

реализацију обавеза других корисника јавних срестава, 
у смислу Закона о буџетском систему, који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора, 
неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
сагласност на Програм пословања за 2015. на начин 
прописан Законом, односно актом Скупштине града и 
уколико тај Програм нису доставили Управи за трезор. 
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Члан 40. 
 

Приход од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе градови 
и њихови индиректни корисници (уплатни рачун 
742142) преносе се ЈП „Пословни центар“ по позицији 
бр. 148 - Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама и по позицији бр. 149 - 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, у износу од 100% од 
оствареног прихода. 

Приход од закупнине станара „Бизнис инкубатор“ 
ДОО (инкубатор услуга) евидентира се у књиговодству 
инкубатора, а не као општи приход буџета. 

 
Члан 41. 

 
Овом Одлуком планирана су средства за: 
 
- отплату главнице домаћим кредиторима у 

укупном износу од 60.000.000 динара и то за кредит 
код Уникредит банке Србија, АД Београд, у износу од 
30.000.000 динара и кредит код Фонда за развој у 
износу од 30.000.000 динара; 

 
- отплату камата у укупном износу од 11.600.000 

динара и то за кредит код Уникредит банке Србија, АД 
Београд, у износу од 4.600.000 динара и кредит код 
Фонда за развој у износу од 7.000.000 динара и 

 
- трошкове платног промета у износу од 70.000 

динара. 
 

Члан 42. 
 

Градско веће посебним актом распоређује средства 
за дотације: 

 
1. удружењима грађана за суфинансирање и 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса и 
 
2. црквеним општинама на територији града 

Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката. 

 
Средства из става 1., тачка 1. овог члана 

распоређују се по спроведеном конкурсу.  
Средства из става 1., тачка 2. овог члана 

распоређују се по поднетим захтевима црквених  
општина. 

 
Члан 43. 

 
Финансирање политичких странака врши се у складу 

са Законом о финансирању политичких активности7. 
 

Члан 44. 
 

У случају да за извршење одређеног плаћања 
корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града. 

 
Члан 45. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који користе пословни простор у државној 

                                                                                                          
7 Законом о финасирању политичких активности („Службени  
   гласник РС“ бр. 43/2011 и 123/2014) 

својини, а финансирају се у целини или делимично 
средствима буџета,  не плаћају закуп у 2015. години. 

 
Члан 46. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и доставити Министарству надлежном за 
послове финансија. 

 
Члан 47. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“, а примењиваће се 
од 1. јануара 2015. године. 

       
 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 

I Број: 400-44/14                 ПРЕДСЕДНИК 
                      Живан Николић, с.р. 
 

 
 
       
347 
На основу члана 93. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14), члана 
20. тачка 8., члана 23. и 24. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), и 
члана 19. Статута града Крушевца (''Службени лист 
града Крушевца'', бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

И УЛАГАЊА У КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ,  
ПУТЕВЕ И ДРУГО ЗА  

2015. ГОДИНУ 
 

Програм обухвата припрему и комунално опремање 
грађевинског земљишта за индивидуалну стамбену 
изградњу, вишепородичну стамбену изградњу, изградњу 
пословних и других објеката, изградњу гаража за 
путничка возила, инвестициона улагања у објекте 
комуналне инфраструктуре, као и одржавање јавних и 
комуналних функција. 

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. 
годину је рађен у складу са Законом о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14), 
Законом о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', бр. 129/07), Законом о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11 и 
93/12) и Одлуком о буџету града Крушевца за 2015. 
годину.  
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА   

I Средства из буџета Града Крушевца 436.255.000
 - за инвестиције  122.700.000
 - за текуће функције одржавања 313.555.000

II Остали инвеститори 96.280.000
III Средства из Републике Србије 243.700.000

I+II+III УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 776.235.000
IV Ванредна и додатна буџетска средства 1.109.636.000

I+II+III+IV СВЕГА СРЕДСТАВА 1.885.871.000
 
 
 
 

ДЕО  1 
 

улагања из одобрених средстава буџета и планираних удружених 
 додатних средстава  

 
 

Капитални пројекти ( 2015., 2016. и 2017. год.) 
 

Р.бр. Опис Износ (дин.)
1. Источна обилазница * 
2. Регулација Гарског потока 6.000.000
3. Регулација реке Расине  7.000.000
4. Купалиште на Расини * 
5. Регулација Рибарске реке   15.000.00

 
*за ове капиталне пројекте није планирана финансијска обавеза за 2015. годину, већ израда потребне планско 

урбанистичко–техничке документације у оквиру редовних активности Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац 
 
 

I – Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2015. години 
 

 Инвестиције у фази уговарања, уговорене а незавршене инвестиције и завршене инвестиције чија 
уговорена обавеза плаћања прелази у 2015. годину. 

 
Р.бр. О п и с Износ (дин) 

1.  Реконструкција Улице Караџићеве 7.135.000
2.  Изградња пута у Грабаку 5.010.000
3.  Асфалтирање пута у М. Купцима 1.870.000
4. Извођење радова на фонтанама на платоу испред Биоскопа Крушевац 797.000

5.  
Израда пројектне документације и извођење радова на постављању семафора 
на раскрсницама Ул. Аеродромске и Расинске; Ул. Достојевског, 
Ул.Чајковског и Чеховљеве; Улица Цара Лазара  и Ул. Краља  Милутина; 
Ул. Аеродромска код ОШ „Ј.Ј. Змај“   

7.858.000

6. 
Приступна саобраћајница у индустријској зони (од Јасичког пута према 
Дугакомерцу) 

5.251.000

7. 
Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 - "Јакшино 
игралиште"    

7.020.000

8. Набавка аутобуских стајалишта  468.000
 

Буџет града Крушевца 35.409.000
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II – Планиране инвестиције за 2015. годину 

 
 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 
А1. Пројектна документација  
 
Прибављање документације и подлога за израду ПГР 
 

Р. 
бр. 

 Износ (дин.)

1. Прибављање документацијe и подлога за израду ПГР 2.300.000

2. Набавка катастарско-топографских планова за ПДР Пањевац 700.000

 Свега 3.000.000 
 

                                                             
 
А2. Откуп земљишта 
 
Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног грађевинског земљишта  
 

Р. 
бр. 

Решавање имовинско–правних односа и исплата 
накнаде за изузимање јавног грађевинског 

земљишта
Износ (дин.) 

1. Регулација Гарског потока  6.000.000 

2. Регулација реке Расине  4.000.000 

 Свега 10.000.000 
  

 Буџет града Крушевца 13.000.000 
 
 
 
 
Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Б1. Саобраћајнице  

 
Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин) 

1. Изградња Улице Станислава Биничког  6.500.000

2. Изградња Ул. Ђорђа Ђорђевића 3.850.000

3. Реконструкција Улице Мимице Величковић   9.000.000

4. Изградња приступне саобраћајнице за аеродром "Росуље" 7.500.000

5. Изградња саобраћајнице на Новом гробљу у Крушевцу  19.200.000
  

 Буџет града Крушевца  19.350.000

 Oстали инвеститори  29.370.000
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Б1-1. Саобраћајнице (инвестиције са финансијским  учешћем Месних заједница) 
 

Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин.) 
 

1 2 3

  
 
MЗ Прва   

1. 
Изградња улице у оквиру МЗ Прва (Ул. Гајтанска, Раданска, Драгушка, Јохана 
Пристела, Јошаничка), 1.300.000 дин. учешће  

2.600.000

 
 
MЗ Каоник   

2. Наставак асфалтирања пута Анђелковићи-Јаковљевићи,  1.710.000 дин. учешће 3.400.000

 
 
MЗ Мешево  

3. Наставак асфалтирања пута Мешево-Шавране, 650.000 дин. учешће 1.300.000
 

Буџет града Крушевца  7.300.000
Месне заједнице       3.660.000

 
 
 
Б2. Инфраструктура 

 
Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин.) 

1.  Регулација реке Расине од моста до гробља у Мудраковцу  3.000.000
 

Буџет града Крушевца  3.000.000
 

 
 
 
Б3. Партерно уређење и јавна расвета 

 
Р.бр. О п и с Износ (дин.)

1. Изградња игралишта за мале спортове у Ђунису  3.141.000
2. Изградња игралишта у насељу Шумице  3.500.000
3. Реконструкција и проширење мреже јавне расвете  2.568.000

 

 
МЗ Бован, МЗ Мачковац, МЗ Велика Ломница, МЗ Мало Головоде, 
МЗ Гаглово, МЗ Велики Купци, МЗ Дедина, МЗ Деспот Стефан Лазаревић, 
МЗ Лазарица, МЗ Веселин Николић и друге 
 

4. Реконструкција тротоара  на Тргу Деспота Стефана и у Ул. Јакшићевој (од Ул. 
Газиместанске до Ул.Кумановске и од Улице Југовићеве до Ул. Владетине)   

2.800.000

5. Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској (од Ул. Дринчићеве до Ул. 
Душанове) 

6.500.000

6. Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској и Бирчаниновој  5.500.000
7. Уређење саобраћајне површине између затворених и отворених базена у 

Крушевцу 
12.000.000

8. Набавка урбаног мобилијара 432.000
 

Буџет града Крушевца  24.441.000

Остали инвеститори 13.200.000
 

Б4. Инвестиције са финансијским учешћем других инвеститора 
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Р.бр. О п и с Износ (дин.) 

1. Реконструкција Ул. Брвеничке  6.500.000
2. Изградња улице у индустријској зони  09-08 Комунално - Арома 12.000.000
3. Асфалтирање Улице Расинских партизана (Марка Миљанова) у Читлуку 6.000.000

4. 
Постављање Street work out parka у оквиру парка на Багдали и Пионирског 
парка у Крушевцу 

500.000

5. Израда пројектне документације за насеље "Пањевац" 2.500.000
 

 Буџет града Крушевца  2.000.000
 Остали инвеститори 28.050.000

 
 
 
 

Б5. Опремање слободних локација  
 

Р.бр. О п и с Износ (дин.) 
1. Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 –  

"Јакшино игралиште"  
19.829.000

2. Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1- блокови Е2 и Ф2  10.500.000
 

 Буџет града Крушевца  10.500.000
 Остали инвеститори 22.000.000

 
 
 
 
Б6. Инвестиције из средстава Републике Србије 

 
Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин.) 

1.  Изградња општинског пута Купци – Себечевац - Дољане 27.000.000
2. Изградња моста на Наупарској реци у горњем делу села Наупаре 7.700.000
3.  Извођење радова на државном путу 1.б реда (деоница Бруски пут) 194.000.000
4. Регулација Рибарске реке 15.000.000

 

Република Србија 243.700.000
 

                            
  

 
Ц. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

1. Израда пројеката за постављање ЛЕД дисплеја и портала 500.000

2. Модернизација семафора 4.000.000
3. Набавка средстава за школска такмичења 600.000
4. Реализација кампања ради унапређења безбедности саобраћаја 600.000
5. Набавака алкометра 200.000
6. Набавка комбинезона за мотоциклисте саобраћајне полиције 600.000
7. Набавка саобраћајне сигнализације и опреме за полигон на аеродрому 500.000
8. Израда пројеката за постављање фиксног радара 500.000
9. Набавка саобраћајних знакова и опреме по пројекту безбедности саобраћаја  6.000.000

 

Буџет града Крушевца  13.500.000
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Буџет града Крушевца) 

1. Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2015. год. 35.409.000

2. А. Припремање грађевинског земљишта 13.000.000

3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б1-1+Б2+Б3+Б4+Б5+Ц) 74.291.000

 Б1. Саобраћајнице 19.350.000
 Б1-1. Инвестиције са учешћем Месних заједница 7.300.000
 Б2. Инфраструктура 3.000.000
 Б3. Партерно уређење и јавна расвета 24.441.000
 Б4. Инвестиције са финансијским учешћем других инвеститора 2.000.000

 
Б5. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и 
уређивања грађевинског земљишта 

10.500.000

 
Ц. Инвестиције из програма унапређења безбедности саобраћаја 
(1+5+7+8+9) 

7.700.000

 

Буџет града Крушевца (1+2+3)  122.700.000
Остали инвеститори 96.280.000

 
 
 
 

Д.     УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА   

  

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                                   

утрошак електричне енергије  72.000.000

одржавање и материјал 13.000.000

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА    

редовно одржавање путева, улица, семафора у граду 220.050.000

Савет за безбедност саобраћаја (2+3+4+6) 5.800.000

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА ПРЕКО ЖЕЛЕЗ. ПРУГА 705.000

ЈАВНЕ ЧЕСМЕ   

утрошак воде 2.000.000

   

Буџет града Крушевца  313.555.000
 

Овлашћује се Надзорни одбор Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, да донесе План јавних 
набавки за 2015. годину ради реализације овог Програма. 
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ДЕО  2 
улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 

 
 

Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке документације и 
претежно решених имовинских односа, а зависиће од нивоа обезбеђених додатних буџетских и 

других средстава. 
 
 

 
А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
А1. Пројектна документација  
 
Прибављање пројектне документације 

 
 

Р.бр. 
 

  
Износ (дин) 

1. 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и израда пројектне 
документације 

4.000.000

 

С в е г а ......................... 4.000.000 
 

 
 
 
А2. Откуп земљишта 
 
Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног грађевинског земљишта  

 

Р.бр.  Износ (дин.) 

1. 
Решавање имовинско–правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног 
грађевинског земљишта  

 
8.000.000

 

С в е г а ......................... 8.000.000 
Укупно ......................... 12.000.000 

 
 
 
 

Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
                Б1. Саобраћајнице 
 

Р.бр. О п и с Износ (дин) 

1. 
Реконструкција раскрснице у Ул. Луке Ивановића и Косовске са израдом паркинга 
испред Диспанзера 

19.200.000

2. Реконструкција раскрснице Ул. Хајдук Вељкове, Драгомира Гајића и Војводе Степе  15.000.000

3. Изградња дела Ул. Железничке - Весник мира (од Ул. Дринске до Ул. Каницове)  11.900.000

4. Изградња улице Серафима Неготинца  28.000.000

5. Реконструкција пута према цркви у Беласици  2.200.000

6. Изградња саобраћајнице у оквиру ДИП Савремени дом  12.000.000
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7. Изградња приступне саобраћајнице из Ул. Косовске до Балон хале 3.600.000

8. Асфалтирање улице код здравствене станице у В. Шиљеговцу  2.850.000

9. Асфалтирање засеока Младеновић у Падежу  6.500.000
10. Ревитализација путног правца Наупаре- Витановац - Јабланица (МЗ Витановац)  12.000.000
11. Изградња моста на реци Бистрици према гробљу у Дворану 3.600.000
12. Асфалтирање пута према цркви Св. Петка у Ђунису 6.800.000
13. Изградња моста на Мешевачком потоку  4.200.000
14. Асфалтирање три путна правца у Здравињу  11.000.000
15. Асфалтирање улице Д. Цекића у Јасици 11.000.000
16. Асфалтирање дела  пута Капиџија - Добромир  14.400.000 
17. Асфалтирање ул. Станислава Миленковића (Петра Ичка) у Капиџији  

као и санација моста 
14.400.000

18. Проширење пута у В. Головоду  са каналисањем потока 7.000.000
19. Асфалтирање пута Станци - Ловци - Здравиње  18.000.000
20. Асфалтирање пута у Коморану  30.000.000
21. Асфалтирање пута Љубава - Каменаре 20.160.000
22. Изградња пута према ФАМ-у у Липовцу  18.000.000
23. Изградња пута у Лазаревцу засеок Пантићи  3.500.000
24. Изградња пута у Лазаревцу засеок Миладиновићи  3.150.000
25. Изградња Ул. Омладинске у Мудраковцу  15.120.000
26. Реконструкција пута у Мачковцу  14.400.000
27. Асфалтирање Ул. Боривоја Ивановића  19.200.000
28. Асфалтирање пута у Трмчару  12.750.000
29. Реконструкција моста у Сеземчи 4.500.000
30. Асфалтирање пута према писти  (МЗ Ћелије) 10.000.000
31. Наставак асфалтирања Железничке улице  у оквиру МЗ Центар 5.150.000
32. Асфалтирање путног правца Пољаци - Петина (пут до гробља) 10.000.000
33. Асфалтирање пута Кошеви - Мачковац  22.000.000
34. Асфалтирање пута од црквене капије до цркве у Шанцу  1.600.000
35. Санација моста у Пионирској улици у Макрешану 3.000.000
36. Асфалтирање пута за Бољевац  74.400.000 
37. Асфалтирање пута од аутобуског стајалишта до школе и цркве у Доњем Степошу  12.750.000
38. Изградња Ул. Норвешке у Паруновцу  7.000.000
39. Изградња Ул. Д. Ћурчије у  Мудраковцу  9.400.000
40. Изградња путева у Глободеру („Доња мала“, пут поред цркве, „Доња мала - Мало 

село“) 
17.880.000

41. Изградња пута у Суваји  14.000.000
42. Изградња пута у Горњем Степошу - засеок „Милосављевићи“ 15.000.000
43. Изградња Ул. Јелене Димитријевић  16.000.000
44. Изградња прилазног пута према Цркви у Шаврану  5.000.000
45. Изградња Ул. Приштинске  37.100.000
46. Изградња пута Брајковац - Коњух  20.736.000

 
Укупно   ..........................625.446.000 
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Б2. Инфраструктура 
 

Р.бр. О п и с Износ (дин) 
1.  Регулација Равњачког потока  од ул. Александровачке  до ул. Мише Митровића 50.400.000
2.  Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до реке Пепељуше  5.000.000
3.  Атмосферска канализација у ул. Расинској Л=400м 9.600.000
4.  Наставак чишћења Рибарске реке у дужини од 6км  14.400.000
5.  Санација клизишта Мала Река – Велико Крушинце  6.500.000
6.  Чишћење корита потока Брајковак и његових притока у Белој Води 1.750.000

 
Укупно   ...................................................87.650.000 

 
 
 

Б3. Партерно уређење  
 

 
Р.бр. 

 
О п и с Износ (дин) 

1. Поплочавање тротоара испред зграде Ламела 4.000.000
2. Облагање каменом главне стазе поред Музеја у Археолошком парку и партерно 

уређење простора око стазе    
9.590.000

3. Уређење Трга Младих у Крушевцу 27.000.000
4. Реконструкција Пионирског парка у Крушевцу 3.000.000
5. Уређење простора иза зграде „Јастребац“ у Крушевцу 2.000.000
6. Изградња тротоара у Ул. Душановој  1.050.000
7. Уређење парка испред Дома у Сушици 840.000
8. Изградња терена за мале спортове у насељеном месту Станци  3.360.000
9. Уређење простора око чесме у Капиџији 400.000

 
Укупно   ...................................................51.240.000 

 
 
 
 

Б4. Изградња ( реконструкција ) улица, путева, мостова; партерно уређење и други радови 
 

О п и с 
Износ (дин) 
322.000.000 

Асфалтирање три деонице пута Пасјак - Бован (МЗ Бован)  
Асфалтирање пута Бован - Жуте Баре (МЗ Бован) 
Изградња кружног тока између Ул. Нова Косовска, Нате Вељковић и Радомира Јаковљевића 
(МЗ Багдала) 
Изградња кружног тока између Ул. Радивоја Увалића, Иве Андрића и Лазе Костића (МЗ 
Багдала) 
Изградња кружног тока између Ул. Иве Андрића и Трише Кацлеровића      (МЗ Багдала) 
Изградња улица у насељу Багдала 3 (Светомира Митића, део Командира Санде, Сремска, 
Младена Симића, део Карађорђеве, део Аугуста Цесарца, неименована улица изнад 
Мојковачке) - МЗ Багдала 
Изградња пешачке зоне од храста у улици Нате Вељковић до улице Аугуста Цесарца (МЗ 
Багдала) 
Асфалтирање пута Влашко поље - Беласица (МЗ Беласица) 
Изградња спортских терена у Беласици (МЗ Беласица) 
Санација и надоградња потпорног зида који осигурава дом културе, цркву, амбуланту и школу 
у Белој Води (МЗ Бела Вода) 
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Асфалтирање Ул. Владе Бајчетића (Арчибалда Рајса) у насељу Бивоље у Крушевцу (МЗ 
Бивоље) 
Изградња саобраћајнице која спаја улице Животе Стојадиновића и Витомира Давидовића (МЗ 
Бивоље) 
Асфалтирање сеоских путева у В.Купцима у дужини од 2000 м   (МЗ Велики Купци) 
Уређење улице Веселина Николића у Крушевцу   (МЗ Веселин Николић) 
Реконструкција улице Бате Паскаљевића у Крушевцу  
(МЗ Веселин Николић) 
Реконструкција улице Колубарске битке и изградња атмосферске канализације   (МЗ Веселин 
Николић) 
Уређење простора, парка и платоа око дома културе у В. Ломници      (МЗ Велика Ломница) 
Асфалтирање пута Церова - Александровачки пут    (МЗ Гари) 
Изградња игралишта за мале спортове   (МЗ Гари) 
Изградња потпорних зидова обали Гарског потока у дужини од 40 м   (МЗ Гари) 
Ревитализација асфалтног (општинског) пута од Гари до школе у Церови у дужини око 2500 м 
(МЗ Гари) 
Реконструкција дела асфалтног пута у Малом Шиљеговцу    (МЗ Гаглово) 
Асфалтирање Ул. Бране Ракића и Ул. Јована Милетића у Дедини  (МЗ Дедина) 
Асфалтирање дела улице Славка Ристића и дела улице Љубе Илића у Капиџији у дужини од 
250 м (МЗ Дедина) 
Постављање заштитне ограде на постојећем спортском терену на Тргу слободе у Крушевцу 
(МЗ Деспот Стефан Лазаревић) 
Уређење простора у улици Светог Саве у Крушевцу у дужини од 200 м   (МЗ Деспот Стефан 
Лазаревић) 
Изградња окретнице у Ул. Емила Муже у Крушевцу   (МЗ Деспот Стефан Лазаревић) 
Наставак регулације Гарског потока (МЗ Доња Пакашница) 
Изградња тротоара у улици Бранислава Живковића (нови назив Војводе Мишића) -  МЗ Доња 
Пакашница 
Асфалтирање Гарске улице   (МЗ Доња Пакашница) 
Асфалтирање путног правца Треботин - Жабаре 
Асфалтирање улица у Јасици (Шумадијска, Моравска и друге)  -  МЗ Јасика 
Асфалтирање Јагодњачке улице од Јасике до Велике Крушевице у дужини од 1800 м  
(МЗ Јасика)  
Асфалтирање путног правца Бећировићи - Милановићи у Каонику -1100 м  (МЗ Каоник) 
Асфалтирање путног правца Аксентијевићи - Костићи у Каонику - 700 м     (МЗ Каоник) 
Асфалтирање Ул. Љубе Илића, ул. Часлава Николића и Атанасија Ђурђевића (МЗ Капиџија) 
Изградња пута Брајковац-Хала "Калемаре"; излазак на локални пут М.Бунар-Коњух дужине - 
1600 м  (МЗ Коњух) 
Завршетак пута Коморане-Љубава -1320 м  (МЗ Коњух) 
Реконструкција путног правца Срње Крвавица- кроз Крвавицу до краја насељеног места.       
(МЗ Крвавица) 
Наставак изградње пута Крвавица-Падеж   (МЗ Крвавица)  
Санација пута у насељеном месту Шашиловац - 300 м   (МЗ Крвавица) 
Уређење платоа и парка испред Дома културе у Кукљину   (МЗ Кукљин) 
Асфалтирање улице према Цркви „Свети Марко“ -1200 м    (МЗ Кукљин) 
Изградња пута у Лазаревцу засеок Васићи (МЗ Лазаревац)   
Изградња дела улице Тимочке буне према Новом гробљу у Крушевцу   (МЗ Лазарица) 
Асфалтирање засеока Николићи и засеока Ђокићи    (МЗ Мачковац) 
Асфалтирање улице до цркве „Св. Илија“ (800 м), ул. С. Ћоровића до ул. Савске (80м) и 
асфалтирање ул. С.Ћоровића    (МЗ Макрешане) 
Изградња терена за мале спортове код фудбалског терена ФК "Јединство" у Малом Головоду 
(МЗ Мало Головоде) 
Изградња брана и потпорног зида на Срндаљској реци у насељеном месту Зебица  
(МЗ Мала Река) 
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Уређење терена за мали фудбал у В. Крушинцима    (МЗ Мала Река) 
Асфалтирање пута В.Крушинце-Срндаље (МЗ Мала Река) 
Реконструкција пута за сеоско гробље у Модрици  (МЗ Модрица)  
Асфалтирање 500 м локалног пута Мешево- Жабаре (засеок Плочићи)-Доњи Ступањ 
(МЗ Мешево) 
Наставак асфалтирања локалног пута кроз Дољане, засеок Бабићи    (МЗ Мешево) 
Изградња улице Воје Стефановића (Светогорске)  -   (МЗ Мудраковац) 
Асфалтирање ул. Велибора Цветковића (нови назив Надежда Петровић)  
(МЗ Мудраковац) 
Асфалтирање локалног пута Падеж-Вратаре    (МЗ Падеж) 
Асфалтирање Ул. Д. Митровића и Ул. Д. Шошића у Паруновцу  (МЗ Паруновац) 
Асфалтирање засеока Бекчићи (МЗ Пепељевац) 
Уређење терена за спорт у Вучаку (МЗ Пепељевац) 
Изградња улице Раде Гавриловић (МЗ Прва) 

Изградња ул. Босе Цветић (МЗ Прва) 

Изградња ул. 12. пешадијски пук (МЗ Прва) 
Реконструкција паркинга у стамбеном насељу Благоја Паровића   (МЗ Расадник) 
Уређење и проширење паркинга у ул. Краља Александра Ујединитеља   (МЗ Расадник) 
Уређење спортских игралишта иза стамбене зграде П-3 у ул. Краља Александра Ујединитеља 
(МЗ Расадник) 
Реконструкција пута од центра села ка гробљу у селу Зубовац, 800 м    (МЗ Рибаре) 
Реконструкција пута кроз село Мало Крушинце - од главног пута ка Рибару (МЗ Рибаре) 
Реконструкција пута од центра Росице ка насељу "Горња мала" и засеоку "Агатоновићи" као и 
реконструкција моста (МЗ Рибаре) 
Изградња терена за мале спортове у Гревцима (МЗ Рибаре) 
Асфалтирање путног правца у Црквини-300м (МЗ Сушица) 
Асфалтирање пута Текије-Дедина (МЗ Текије) 
Асфалтирање улица у Текијама (МЗ Текије) 
Реконструкција пута Текије - Капиџија (МЗ Текије) 
Изградња игралишта у насељеном месту Текије (МЗ Текије) 
Поправка мостова и брана и регулација корита у Трмчарима и Сеземчи  (МЗ Трмчаре) 
Изградња игралишта за мале спортове у насељеном месту Сеземче 
(МЗ Трмчаре) 
Асфалтирање пута у селу Набрђе- засеок Васићи-390м  (МЗ Ћелије) 
Уређење простора око седишта Месне заједнице, пијаце, црквене порте и дечијег игралишта у 
насељу Уједињене нације (МЗ Уједињене нације) 
Асфалтирање Ул. Три сестрице у дужини од 260 м и улице у насељу "Пањевац"  Божидара 
Станковића - 300 м и Живојина Поповића Шпањолца -240м      (МЗ Уједињене нације) 
Изградња улице 1.јужноморавске бригаде (МЗ Цар Лазар) 
Реконструкција Багдалске улице (МЗ Цар Лазар) 
Завршетак асфалтирања Магличке улице (МЗ Центар) 
Уређење платоа изнад гаража у ул. Балканској бр.63 (МЗ Центар) 
Изградња парка и спортских терена на потезу између улице Копаоничких жртава и Бријанове 
улице (МЗ Центар) 
Асфалтирање ул. Гњиланске (Цара Лазара) - 400 м (МЗ Читлук) 
Асфалтирање крака ул. Хумске до гробља - 300 м  (МЗ Читлук)  
Изградња потпорног зида поред путног правца Јасика-Варварин   (МЗ Шанац) 

 
Укупно   ...................................................322.000.000 
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Б5.  Инвестиције из програма унапређења безбедности саобраћаја 
 

Р.бр. Опис 
Износ 
 (дин) 

1. Постављање знакова на општинским путевима у зони школа 1.500.000 

2. Набавка светлећих торби за обућу за све ђаке прваке 400.000 

3. Набавка опреме за кабинете за техничко образовање  1.100.000 
4. Ванредне, непредвиђене ситуације и кварови на уређајима за давање светлосних 

сигнала, као и на осталој саобраћајној сигнализацији 
600.000 

5. Набавка фиксног радара 1.500.000 

6. Набавка мотоцикала до 500цм-кубика 1.000.000 

7. Набавка возила за обуку ученика Машинско-електротехничке школе 1.200.000 

8. Набавка опреме за школске саобраћајне патроле  500.000 

9. Набавка ЛЕД дисплеја и портала намењених за постављање на државним путевима 3.500.000 
 

 Укупно .................... 11.300.000 
 

 
 
 

Р е к а п и т у л а ц и ј а  
 

А.    Припремање грађевинског земљишта 12.000.000

Б.   Опремање грађевинског земљишта 1.097.636.000

              Б1. Саобраћајнице 625.446.000

              Б2. Инфраструктура 87.650.000

              Б3. Партерно уређење  51.240.000
              Б4. Изградња (реконструкција)  улица, путева, мостова;   
                     партерно уређење и други радови 

322.000.000

              Б5. Инвестиције из програма унапређења безбедности саобраћаја 11.300.000

Укупно (А+Б)  1.109.636.000

 
   

 Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
I Број: 463-228/2014                                       ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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348 
На основу члана 8, 9. и 25. Закона о јавним 

приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", 
број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 
54/99, 22/01, 9/02, 87/02, 33/04 и 135/04), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07), члана 7, 9. и 10. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06 и 47/11) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о локалним административним 

таксама ("Службени лист града Крушевца", број 
1/09 – Пречишћен текст, 12/09 и 10/12) у члану 7.  
додаје се алинеја 4. која гласи: 

 
„- корисници Слободне зоне.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 9.  после редног   бр. 3.  додаје се редни 
број 3а. који  гласи: 

 
 
Р. 
бр. 

 

 
ВРСТА СПИСА, РАДЊЕ ИЛИ АКТА 

 

Износ 
дин. 

1 2 3

3а 
 
За уверења издата у пореском поступку  
 

150,00 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-2/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

349 
На основу члана 60. а у вези са чланом  6. став 1. 

тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06,47/11 и 93/12), и 
члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
данa 29.12.2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ  
ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У  Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 12/09, 7/10, 6/11, 10/12 и 
11/13) Таксена тарифа, Тарифни број 1. тачка 1, 
подтачке од I – III мењају  се и гласе: 

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

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

 
I - Таксени обвезници који обављају следеће 

делатности:  
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом  и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних  и телефонских услуга; електорпривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала  и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу  и 
то правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала 
правна лица и предузетници плаћају у свим зонама: 

 
- велика и средња  правна лица..490.720,00 динара 

(10 просечних зарада)  
- мала правна лица и предузетници...98.144,00 

динара (2 просечне зараде) 
 
II - Таксени обвезници који обављају све остале 

делатности а према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана су у средња правна лица, као 
и предузетници и  мала правна лица која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара, фирмарину 
плаћају: 
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Средња и мала правна лица и предузетници: 
 

БИД и Екстра зона ................ 98.144,00 динара (2 просечне зараде) 

I ......................................... 96.144,00 динара (2 просечне зараде –  2.000 дин.) 

II ......................................... 94.144,00 динара (2 просечне зараде –  4.000 дин.) 

III ......................................... 92.144,00 динара (2 просечне зараде – 6.000 дин.)     

IV ......................................... 90.144,00 динара (2 просечне зараде – 8.000 дин.) 

V ......................................... 88.144,00 динара (2 просечне зараде –10.000 дин.) 
 
 

III Таксени обвезници који обављају све остале 
делатности а према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстани су у велика правна лица, 
фирмарину плаћају: 

 
У свим зонама........147.216,00 динара (3 просечне 

зараде) 
 
Под просечном зарадом  у смислу претходног 

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

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

 
После тачке 4. додаје се тачка 5 која гласи: 
 
„5. Обвезнци који обављају пословну делатност у 

оквиру Слободне зоне, прве две (2) године пословања, 
ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору.“  

 
Досадашње тачке 5., 6., 7. и 8. постају тачке 6., 7., 

8. и 9.                                                          
                                   

Члан 2.  
 

У тарифнoм  броју 7. Таксене тарифе у тачки 3., 
после става 1. додаје се нови став 2 који гласи: 

„За коришћење јавне површине  из тачке 3. овог 
Тарифног броја постављањем зимске баште,утврђени 
износ локалне комуналне таксе се увећава за  50%.“ 

 
Члан 3. 

 
После  Тарифног бројa 13,  додаје се Тарифни број 

14 који гласи: 
 
„Тарифни број 14 
 
За  кориштење тротоара, других јавних површина и 

површина на којима је власник или корисник град 
Крушевац  локална комунална такса плаћа се у дневном 
износу за сваки заузети цели или започети метар 
квадратни  површине 

- за електричне нисконапонске, телефонске, КДС, 
стубове за пренос каблова и опреме кабловске 
телевизије  и телекомуникационих уређаја и стубове  
далековода ............................................................3,00 дин. 

НАПОМЕНА: 
 
Обвезник таксе из овог Тарифног броја су правна 

лица, предузетници или физичка лица  која су власници 
стубова и  далековода. 

Обвезници таксе су дужни да за већ постављене 
објекте из овог тарифног броја поднесу пријаву 
Одељењу Градске управе надлежном за послове 
утврђивања, наплате и контроле јавних прихода до 31. 
јануара текуће године. 

Локална комунална такса утврђује се решењем  
надлежног Одељења у годишњем износу, а плаћа се 
месечно до 15-ог у месецу за текући месец.  

Обвезник накнаде је дужан да сваку насталу 
промену пријави надлежном Одељењу у року од 15 
дана од дана настанка промене. 

У случају да обвезник не поднесе пријаву у 
наведеном року, надлежно Одељење ће донети решење 
на основу података које прибави од надлежних органа  
и вршењем провере. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-3/14                             ПРЕДСЕДНИК 
                       Живан Николић,с.р. 
 

 
 
 
 
350 
На основу чл 6.став 1. тачка 7. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“ бр. 62/06,47/11, 93/12 и 99/13), члана 92- 94 Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
бр.72/09, 81/09, испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12,42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13-
одлука УС), члана 28-32 Закона о легализацији објеката 
(„Службени гласник РС“ бр. 95/2013)  и члана 19. став 
1. тачка 14. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевц“ бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 
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О Д Л У К У  
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА  

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о критеријумима и мерилима за 

утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта („Службени лист града Крушевца“ бр. 10/12-
Пречишћен текст и 11/13) у  члану 16. алинеја 3. мења 
се и гласи: 

 
„- у висини од 20%, за инвеститоре нових 

пословних објеката који за потребе свог пословања  
граде у оквиру Слободне зоне;“ 

 
Досадашње алинеје 3, 4 и 5 постају алинеје 4, 5, и 6.  

 
Члан 2. 

                                                                                                                                                                                                        
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 418-1/14                             ПРЕДСЕДНИК 
            Живан Николић,с.р. 

 
 

 
 
 
351 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи  ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 27/09, 
81/09, 24/11, 121/12 и 132/14), члана 39. Закона о 
прекршајима  („Сл.  гласник РС“ бр. 65/13) и члана  19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  29.12.2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕЊУ ГРАДА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о уређењу града ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2012, 10/2012, 4/2013 и 3/2014) у члану 2. 
став 3. после речи  „летње“ додају се речи „ и зимске“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 39. став 1. после речи „престанак његовог 

важења,“ додају се речи „ као и у погледу могућности 
продужетка рока закупа“. 

 
 

Члан 3. 
 
После члана 51. додаје се ново поглавље које 

гласи:  
 
„3.1.2. Зимске баште 
 

Члан 51.а 
 

Зимске баште су затворени монтажно-демонтажни 
објекти који се користе у угоститељске сврхе и који се 
могу постављати и користити у периоду од 15. октобра  
до 1. априла. 

 
Зимске баште чине столови и столице и монтажно - 

демонтажни елементи од плексигласа, стакла или 
лексана који затварају простор баште и могу да садрже 
уређаје за загревање и вентилацију.  

 
Монтажно-демонтажни елементи морају да 

обезбеде брзу монтажу, демонтажу и транспортовање и 
не оштећују јавну површину, комуналне и друге 
објекте, и зеленило фиксирањем  или на други начин. 

 
Зимске баште могу се постављати испред, бочно 

или у  залеђу угоститељског објекта, у дужини 
угоститељског објекта. Само изузетно дужина баште 
може бити већа од дужине угоститељског објекта, под 
условом да се прибави писмена оверена сагласност 
власника, односно корисника суседног простора испред 
ког се поставља зимска башта. 

 
На услове и начин постављања и уклањања зимске 

баште сходно се примењују одредбе чл. 41. ст. 1,2 и 3, 
члан 42. ст.1,2,3,4. и 5. , чл. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 
50. ове Одлуке.  

 
Подносилац захтева за издавање одобрења је 

дужан да уз захтев за постављање зимске баште, 
приложи и главни пројекат са извршеном  техничком 
контролом пројекта и сагласност Дирекције на 
пројекат.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану 94. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
 
„2.  постави летњу и зимску башту без одобрења 

предвиђеног чланом 46. став 1. ове Одлуке“. 
 

Члан 5. 
 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1540/14                             ПРЕДСЕДНИК 
            Живан Николић,с.р.  
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352 
На основу члана 2 и 13. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011) и члана 
19. тачка 6. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ПОДИЗАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

^lan 1. 
 

У Одлуци о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09 - 
Пречишћен текст, 8/2012, 3/2014 и 4/2014)  у члану 32. 
после става 1. додају се став 2 , 3. и 4. који гласе: 

„Обрачун цене за изношење смећа у 
индивидуалном становању на сеоском подручју  
утврђује  се према броју чланова домаћинства, а на 
основу достављених података Месних заједница о 
броју чланова домаћинства. Сваку насталу промену 
броја чланова домаћинства Месна заједница је дужна 
да достави Предузећу у року од 15 дана од дана настале 
промене. 

Годишњим Програмом изношења смећа утврђује 
се динамика преузимања послова изношења смећа са  
сеоских подручја на територији Града Крушевца, у 
складу са материјално-техничким и кадровским  
могућностима Предузећа. 

Надзорни одбор  Предузећа доноси за сваку текућу 
годину Програм изношења смећа, на који сагласност 
даје Градско веће града Крушевца.“ 

 
^lan 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном  листу  града Крушевца“. 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352 -1541/14                             ПРЕДСЕДНИК 
            Живан Николић,с.р. 

 
 

   
 
 

353 
На основу чл. 40 Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености (Сл. гласник РС 
бр. 36/2009) чл.19 Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и Мишљења Локалног 
савета за запошљавање града Крушевца бр. 3/14 од 
17.12.2014. године                                                                                                                                                                                        

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  
 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
УВОД 
 
Локални  акциони план запошљавања града 

Крушевца  за 2015. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) 
представља израз истинског настојања представника 
локалне власти да преузму иницијативу за већи утицај 
на тржиште рада, као и одговорност за резултате 
политике запошљавања на локалном нивоу. То је 
документ у коме се дефинишу циљеви и приоритети 
политике запошљавања Града и дају одговори на 
питања какво је стање на тржишту рада, какве су 
перспективе, које су мере на располагању, као и који ће 
ефекти бити постигнути. 

Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у 
члановима 40. и 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, број 36/09 и 88/10) којим је дефинисано 
спровођење активне политике запошљавања на нивоу 
локалне самоуправе. 

ЛАПЗ за 2015. год. града Крушевца резултат je 
заједничког рада представника локалне самоуправе и 
најразноврснијих локалних институција, чиме је за-
довољен партиципативан приступ планирању ЛАПЗ-а и 
обезбеђен плурализам пружања услуга у области 
запошљавања на територији града Крушевца.  

 
I - АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 
Анализом стања у граду Крушевцу могу се 

сагледати карактеристике економске ситуације као и 
ситуација на тржишту рада. 

                                                                                                           
1. Економска ситуација 
 
Према степену развијености локалних самоуправа, 

град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 
општина чији је степен развијености у распону од 80% 
до 100% републичког просека (Уредба о утврђивању 
јединствене листе развијености региона и јединица 
локалне самоуправе за 2014. годину - Службени 
гласник РС бр. 104/2014). 

Економски развој града Крушевца карактерише 
висок ниво незапослености. Отварање новог Бреф 
погона у компанији Хенкел и упошљавање више од 200 
лица, велики број заинтересованих потенцијалних 
инвеститора, охрабрујуће делује и уверава да постоји 
решење за нагомилане привредне проблеме и подизање 
нивоа економске активности у нашем граду. 

 У генерисању новог запошљавања највеће учешће 
има приватни сектор, углавном мала и средња предузећа.  

 
1.1. Привредни субјекти 
 
У Крушевцу послује 5.045 привредних субјеката 

(1.201 привредно друштво и 3.844 предузетника), према 
подацима Агенције за привредне регистре из септембра 
2014. године.   
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Када су привредна друштва у питању, мала и 
средња предузећа (МСП) добијају све већи значај у 
привредним токовима; њихова заступљеност је 99% 
укупног броја предузећа. МСП су носиоци привредног 
раста и запошљавања и битан фактор унапређења 
економске ефикасности локалне привреде. Њихова 
конкурентска предност огледа се у брзини, 
флексибилности и осетљивости на потребе потрошача 
чинећи их најзначајнијим креаторима нових производа. 
МСП у великој мери доприносе отварању радних 
места, константно мењају привредну структуру и 
представљају најфлексибилнији и, на потребе 
потрошача, најосетљивији део сваке привреде. 

У граду Крушевцу је од почетка 90-их година па 
све до 2010. године забележен је растући тренд броја 
регистрованих (активних) привредних субјеката. Чак и 
у години светске економске кризе (2009. година) број 
новооснованих привредних субјеката (888) био је већи 
од броја привредних субјеката који су престали да 
постоје (838). И у 2010. години постојао је позитиван 
тренд. Прва година у којој је забележен пад броја 
новооснованих у односу на број брисаних привредних 
субјеката је 2011. година и тај тренд се наставља у 
2012. и 2013. години, што се може видети из табеларног 
приказа.  

 

Табела 1 -  Привредна друштва 

 2010. 2011. 2012. 2013. 
Септ. 
2014. 

Активних 1.222 1.134 1.124 1.156 1.201 
Новооснованих 106 116 97 76 74 
Брисаних 51 194 98 30 25 

 
 

Табела 2 – Предузетници 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 
Септ. 
2014. 

Активних 4.025 4.009 3.920 3.714 3.844 

Новооснованих 777 703 535 571 470 

Брисаних 772 720 632 763 341 
 
 

Табела 3 – Привредни субјекти 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 
Септ. 
2014. 

Активних 5.247 5.143 5.044 4.870 5.045 

Новооснованих 883 819 632 647 544 

Брисаних 823 914 730 793 366 
      

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
  
 

Охрабрује чињеница да је у септембру 2014. 
године број новооснованих привредних субјеката 
знатно већи од броја брисаних. Овакав позитиван тренд 
се очекује до краја године с обзиром на велики број 
поднетих захтева за регистрацију делатности у 
последњем кварталу, што је резултат одобрених  
субвенција за самозапошљавање. 

 
1.2. Спољнотрговинска размена  
 
Према најновијим подацима Регионалне привредне 

коморе Крушевац, више од 70% привредних субјеката 
који послују на територији града Крушевца су 
спољнотрговински орјентисани. 

 

1.2.1. Извоз града Крушевца 
 
Тренд кретања извоза показује континуиран раст 

од 2006. до 2009. године када је наступила светска 
економска криза. Већ у 2010. године извоз поново 
бележи раст.   

 
Извоз града Крушевца у 2011. години повећан је за 

8,9 % у односу на 2010. годину, али је у 2012. години, у 
односу на 2011. смањен за 34%.  
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                Табела 4               изражено у доларима 
 

 
Година 

 

 
Извоз 

2006. 85.626.146 
2007. 121.855.000 
2008. 139.432.400 
2009. 91.405.000 
2010. 101.163.000 

септембар 2011. 83.960.000 
октобар 2011. 93.721.000 

2011. 110.167.000 
септембар 2012 50.418.000 
октобар 2012. 58.764.000 

2012. 72.687.000 
септембар 2013. 76.032.000 
септембар 2014. 80.512.000 

                     
Извор података: Регионална привредна комора 

Крушевац 
 

С обзиром на чињеницу да привредно друштво 
Хенкел Србија има своје седиште у Београду, њена 
спољнотрговинска робна размена се од марта 2012. 
године не приписује Расинском округу; тиме се 
делимично објашњава смањење укупног извоза, али и 
увоза града Крушевца за период јануар – октобар 2012. 
године, у односу на исти период 2011. године.      

Као и у 2013. години, и у 2014. се наставља тренд 
раста извоза града, тако да  извоз у првих девет месеци 
2013. године износи 76.032.000 долара и увећан је за 
50,8% у односу на исти период 2012. године, а у првих 
девет месеци 2014. године износи 80.512.000 долара , 
што је за 6% већи извоз у односу на исти период 2013. 
године. 

 
1.2.2. Увоз града Крушевца  
 
Када је реч о увозу, уочава се континуирани раст 

од 2006. до 2009. године. У 2009. години привреда је 
била погођена економском кризом, што се одразило на 
смањен обим производње, самим тим и на смањење 
увоза. У 2010. и 2011. години забележен је поновни 
раст увоза крушевачке привреде и то 6 % у 2010. 
години у односу на 2009. и 2,5% у 2011. Увоз у 2012. 
години је у односу на 2011. годину смањен за 35%. 
Спољнотрговинска размена остварена у 2012. години 
износила је 184.145.000 долара, уз забележени дефицит 
од 38.771.000 долара. 

У периоду јануар – септембар 2013. године увоз 
града бележи раст у односу на исти период 2012. 
године године и то за 57,5%, а номинално увоз за првих 
девет месеци 2013. године износио је 121.904.000 
долара.  

У првих девет месеци 2014. године, остварен је 
увоз у вредности од 93.682.000 долара, што је за 23% 
мање у односу на исти период 2013. године. 

Спољнотрговинска размена остварена у првих девет 
месеци 2014. години износила је 174.194.000 долара, уз 
забележени дефицит од 13.170.000 долара. 
 

 Табела 5         изражено у доларима 
 

Година Увоз 

2006.
115.661.16

3

2007.
169.253.50

0

2008.
201.178.40

0

2009.
157.280.00

0

2010.
167.286.00

0

септембар 2011. 
129.626.00

0

октобар 2011. 
142.760.00

0

2011.
171.495.00

0

Септембар 2012 77.397.000

октобар 2012. 88.868.000

2012.
111.458.00

0

Септембар 2013 
121.904.00

0

Септембар 2014. 93.682.000
                
   Извор података: Регионална привредна комора 

Крушевац 
 

Meђу десет највећих извозника Расинског округа  у 
прва три квартала 2014. године, од крушевачких 
привредника налазе се Cooper Tire & Rubber Company 
Serbia доо, Трајал Хем ад, Менекс доо. У 
спољнотрговинској размени Расинског округа, у првих 
девет месеци 2014. године, највеће учешће имају 
привредна друштва из Крушевца, која учествују у 
извозу округа са 51,6%, док њихово учешће у увозу 
округа износи 77%. 

 
2. Стање на тржишту рада 
 
2.1. Демографско стање 
 
Према подацима Републичког завода за статистику 

на територији града Крушевца живи 128.752 
становника (попис становништва 2011). Као и на 
читавој територији Републике Србије, приметан је пад 
наталитета и процес старења становништва.  

 
2.2. Запосленост и кретање запослености  
 
Крушевац има 23.719 запослених лица, према 

подацима Републичког завода за статистику (март 2014. 
годинe). 
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Табела 6 - Запосленост у граду Крушевцу и Расинском округу, по годинама 
 

 2010. 2011. Март
2012.

Март 
2013. 

Март
2014.

Град 
Крушевац 24.995 24.665 24.421 24.347 23.719 

Расински 
округ 43.902 43.239 43.785 44.091 42.417 

 
 

Просечна бруто зарада по запосленом у октобру 
2012. године у Крушевцу износила је 49.436 РСД,  у 
истом периоду 2011. године - 42.779 РСД,  у октобру 
2013. године – 47.797 РСД, а у октобру 2014. године 
просечна бруто зарада износила је 49.320 РСД. 

Просечна нето зарада по запосленом у октобру 
2014. године у Крушевцу износила је 36.208 РСД, док је 
на нивоу Републике Србије нето зарада у истом месецу 
2014. године, по запосленом, износила 44.938 РСД.       

                                                
2.3.   Стање на тржишту рада 
 
Основни проблеми у области запошљавања јесу: 
-  неусклађеност образовне понуде са потребама 

привреде 
- недостатак послова као последица недовољне 

привредне активности, 
Имајући у виду да образовни систем није 

прилагођен захтевима савременог тржишта као и да 
постоји дефицит одређених занимања у оквиру средњег 
образовања, а са друге стране постоји прекомерно 
школовање кадра који на тржишту не могу да нађу 
посао, јавља се потреба за преиспитивањем занимања у 
средњем образовном систему и његовом 
прилагођавању тржишту, у циљу школовања кадра који 
су потребни послодавцима.  

Нека од дефицитарних занимања су: заваривачи – 
резачи гасом, виша медицинска сестра, професори 
математике, италијанског, шпанског, француског и 
немачког језика, дипломирани хемичари, дипломирани 
инжењери електротехнике за електромеханику, 
санитарни инспектори, дипломирани економисти за 
статистику и информатику, професори рачунарске 
групе предмета. Суфицитарна су следећа занимања: 
економски техничар, кројач конфекционар, 

аутомеханичари, металостругари, медицинске сестре 
(IV степен струч. спреме), матуранти гимназије 
(природни и друштвени смер), машински техничар 
конструктор, прехрамбени техничар, техничар 
биотехнологије, продавци и III степен стручне спреме, 
као и дипломирани економисти за општу економију, 
банкарство и финансије и дипломирани правници.  

Стање на тржишту рада  карактеришу: 
- висока незапосленост, 
- неповољна старосна и квалификациона 

структура незапослених, 
- висока стопа незапослености младих, 
- велико учешће жена у укупној незапослености, 
-     велики број незапослених који припадају теже 

запошљивим категоријама (особе са инвалидитетом, 
Роми, избегла и расељена лица и др); 

-     велики број ангажованих у сивој економији. 
 Незапосленост у граду Крушевцу има и дугорочни, 

структурни и транзициони карактер. 
 
2.3.1. Кретање незапослености 
 
Опште карактеристике тржишта рада до 2014. 

године остају непромењене у односу на претходни 
период: неусаглашеност понуде и потражње радне 
снаге, велико учешће дугорочно незапослених, 
неповољна старосна и квалификациона структура 
незапослених, висока стопа незапослености младих, 
велики број незапослених који припадају теже 
запошљивим категоријама. 

Стопа незапослености у 2014. години је и даље 
висока.  

Стопа незапослености у новембру 2014. године у 
Граду Крушевцу смањила се за 0,45 процентних поена 
у односу на новембар 2013. године. 
 

Табела 7 - Кретање стопе незапослености 
 

Година Новембар 
2011

Новембар 
2012

Новембар 
2013

Новембар 
2014 

Град
Крушевац 34,01% 35,84% 36,59% 36,14% 

Расински  
округ 31,84% 33,94% 34,66% 34,67% 

 
 
2.4. Старосна и полна структура 
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Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2011–2014. године показује да највеће учешће у 

структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 25 до 34 године, а затим лица од 35 
до 44 године.  

Табела 8 -  Старосна и полна структура незапослених лица 
 

Старосна 
група   

Новембар 2011 
           женa 

Новембар 2012
           женa

Новембар 2013    
           женa

Новембар 2014     
            женa 

15-24 
год. 

 

13,33% 
        

11,68% 

12,79%
        10,88% 

12,79%
        10,54% 

11,82% 
         9,73% 

25-34 
 

29,74% 
        

32,02% 

28,99%
        31,40% 

28,15%
        30,42% 

26,79% 
        28,42% 

35-44 
 

24,37% 
        

27,85% 

25,10%
        28,32% 

25,86%
        29,15% 

26,48% 
        29,83% 

45-54 
 

19,34% 
        

19,71% 

19,91%
        20,49% 

19,95%
        20,72% 

20,49% 
        21,74% 

55-64 
 

13,22% 
          

8,74%

13,21%
          8,91% 

13,25%
          9,17% 

14,43% 
        10,29% 

            
 

2.5. Структура према дужини чекања на запослење 
 
Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају лица која чекају до 

1 године, затим следе она која чекају 1-2 године, 3-5 година, 5-8 година,  затим они који чекају преко 10 година, па 
од 2-3 године и 8-10 година. Овакво стање је током целог извештајног периода (2011-2014) и ту није долазило до 
неких померања. 

 
 
                     Табела 9 - Структура према дужини чекања на запослење 
 

Дужина 
чекања  

Новембар 2011  
         жена 

Новембар 2012
            женa 

Новембар 2013
            женa 

Новембар 2014 
            женa 

До 1 године 
 

29,64% 
        

26,13% 

26,39%
        23,79% 

26,42%
        22,58% 

25,47% 
        23,27% 

1-2 
 

15,50% 
        

14,15% 

17,71%
        16,04% 

15,96%
        14,86% 

15,66% 
        13,47% 

2-3 
 

11,51% 
        

11,07% 

10,52%
         9,88% 

12,25%
        11,76% 

10,57% 
        10,06% 

3-5 
 

14,61% 
        

14,71% 

15,92%
        15,86% 

15,03%
        15,25% 

15,75% 
        15,79% 

5-8 
 

12,08% 
        

13,02% 

12,27%
        13,05% 

12,66%
        13,22% 

13,90% 
        14,35% 
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8-10 
 

 6,13% 
         

6,29% 

4,60%
         5,21% 

5,22%
         6,04% 

 5,51% 
          6,03% 

Преко 10 г 
 

10,52% 
        

14,63% 

12,58%
        16,16% 

12,46%
        16,30% 

13,30% 
        17,02% 

2.6. Квалификациона и полна структура незапослених лица 
 
Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2014. године, показује да у укупној 

незапослености, незапослена лица са високим, вишим и средњим образовањем учествују са 72,09%, а лица без 
школе и нижег образовног нивоа са 27,91%. Међу незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим 
образовањем код којих је и највиша стопа незапослености 56,87%, док је код лица са високим и вишим 
образовањем 15,23%. 

 
Табела 10  - Квалификациона структура незапослених лица 

 
Степен 
стручне 
спреме 

Новембар 2011 
          женa 

Новембар 2012 
          женa 

Новембар 2013 
          женa 

Новембар 2014 
          женa 

I 
 

23,56% 
        21,40%

23,01%
       20,97%

22,61%
       20,46% 

22,84% 
        20,80%

II 
 

  5,74% 
          7,13%

 5,52%
         6,78%

 5,00%
         6,13% 

 5,07% 
          6,05%

III 
 

26,84% 
        22,10%

26,66%
       21,82%

26,36%
       21,38% 

26,26% 
        21,20%

IV 
 

30,51% 
        34,85%

30,29%
       34,03%

30,75%
       34,12% 

30,61% 
        34,40%

V 
 

 0,89% 
         0,36%

0,93%
         0,37%

0,92%
         0,34% 

 0,82% 
          0,33%

VI 
 

 6,49% 
         7,81%

6,44%
       7,93%

6,35%
        7,97%

 6,18% 
          7,81%

VII 
 

 5,97% 
         6,35%

7,15%
        8,10%

7,90%
        9,22%

 8,23% 
          9,41%

VIII 
 

  0,01%  

 
 

2.7.  Oсетљиве групе незапослених лица 
 
У Крушевцу је ситуација у погледу осетљивих група незапослених, идентична као и на територији читаве 

Србије. У групу теже запошљивих категорија спадају: 
 Лица преко 50 година живота, 
 Особе са инвалидитетом, 
 Роми као посебно угрожена етничка мањина, 
 Избеглице и интерно расељена лица, 
 Жене, 
 Млади до 30 година старости. 
  Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
 Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца  у 2013. и 2014. години смањена је за 1,40 

процентних поена у односу на 2012. годину. 
 

Табела 11 – Полна структура незапослених лица 
 

 
Незапослено

ст  
 

Новембар 
2011 

Новембар 
2012 

Новембар 
2013 

Новембар 
2014 
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Укупно 
незапослени 15.586 15.756 16.118 15.399 

Од тога 

жене 
54,70% 54,55% 53,10% 53,21% 

 
Учешће дугорочне незапослености и даље наставља да се повећава и представља велики проблем. Према 

подацима  стопа дугорочне незапослености у новембру 2014. године  повећала се за 0,95 процентна поена у односу 
на новембар 2013. године. 

 
Табела 12 – Дугорочна незапосленост 

 

Незапосленос
т 

Новембар 
2011. 

Новембар 
2012. 

Новембар 
2013. 

Новембар 
2014. 

Укупно 
незапослени 
 

15.586 15.75
6 

16.11
8 

15.39
9 

Незапосленост 
младих 15-24 г. 
 

13,3
3% 

12,79
% 

12,79
% 

11,82
% 

Незапослени 
старији од 50 г.  
 

23,3
2% 

23,47
% 

23,06
% 

24,24
% 

Дугорочна 
незапосленост 
 

70,3
6% 

73,61
% 

73,58
% 

74,53
% 

 
 

Посебно осетљиву групу на тржишту рада 
представљају незапослена лица ромске националности. 
Њихов положај на тржишту рада карактерише висока 
стопа незапослености и знатно је лошији у односу на 
укупну популацију. Посебан проблем представља 
дугорочна незапосленост  Рома услед неадекватног 
образовања.  

У циљу подршке запошљавању Рома, Град 
Крушевац је у септембру 2014. године склопио уговор 
о сарадњи са немачком невладином организацијом 
ХЕЛП који ће се спроводити до маја 2016. године. 

Реч је о пројекту који има за циљ смањење 
сиромаштва и стварање услова за запошљавање 
маргинализованих и угрожених група становништва са 
фокусом на Ромкиње и подразумева доделу грантова у 
опреми. Потенцијални корисници могу конкурисати за 
опрему у вредности од 1.500 евра или 2.400 евра. 
Предвиђено је минимално учешће корисника гранта и то: 
5% за опрему у износу до 1.500 евра и 10% за опрему у 
вредности од 1.501 до 2.400 евра.Укупна вредност 
грантова у опреми је 115.300 евра (учешће Града је 4.725 
евра). Програмом је предвиђено најмање 30 грантова.  

Обавеза корисника гранта је да се регистрованом 
делатношћу бави минимум две године (рачунајући од 
дана регистрације). По истеку две године, опрема 
постаје његово власништво.  

 
2.8. Вишкови и корисници новчане накнаде 
 
Посебан проблем на тржишту рада и даље 

представља велики вишак запослених.  
Радно правни статус и запошљавање ове категорије 

незапослених, решавао се на различите начине и 

применом различитих мера активне политике 
запошљавања. Улагање отпремнина у ново 
запошљавање или самозапошљавање била је једна од 
мера која је примењивана у протеклом периоду. 

Број корисника новчане накнаде у новембру 2013. 
године износио је 902 лицa од којих су 404 женe и 17 
лица са инвалидитетом, а у новембру 2014. године тај 
број се повећао на 1.157 лица  од којих су 582 жене и 23 
лица са инвалидитетом. 

II - ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 

Циљеви и приоритети 
 
Циљеви активне политике запошљавања у граду 

Крушевцу 2015. године усмерени су на повећање 
запослености. 

 
III  - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ  
         ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 
Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 

27.000.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2015. године  
и то за следеће програме:  

 
 Субвенције за запошљавање послодавцима 

(Програм "Нова радна места") 
 
 Подршка самозапошљавању (Програм "Само-

запошљавање") 
 
 Јавни радови 
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1. Субвенције за запошљавање послодавцима 
(Програм "Нова радна места") 

 
Интересовање за овим програмом у 2010. и 2011. 

години било је слабије од планираног. Највећи недостатак, 
констатован од стране циљне групе којој је намењен 
(послодавци на територији града Крушевца), био је износ 
субвенције од 100.000,00 динара уз обавезу послодаваца да 
радника држе у радном односу најмање 2 године од дана 
пријема радника у радни однос. Да би се повећао проценат 
реализације овог програма, износ појединачне субвенције у 
2012. години се са 100.000,00 динара повећао на 120.000,00 
динара. У 2013. и 2014. години појединачна субвенција је 
износила 150.000,00 динара.   

За реализацију програма „Нова радна места“, Град 
Крушевац у 2015. години планира да издвоји 6.750.000 
динара. Планирани појединачни износ субвенције је 
100.000 динара и смањен је у односу на претходне две 
године из разлога што послодавац од 01.07.2014. 
године већ остварује пореску олакшицу за 
новозапослено лице. Наиме, услед измена и допуна 
Закона о порезу на доходак грађана од 01.07.2014. 
године, послодавац који запосли ново лице има право 
на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за 
новозапослено лице, исплаћену закључно са 30.06.2016. 
године. Овај програм није предвиђен Националним 
акционим планом запошљавања у 2015. години као 
програм који ће се суфинансирати од стране 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, тако да ће моћи да се реализује 
искључиво из средстава предвиђених буџетом Града.  

 
2. Подршка самозапошљавању 
    (Програм „Самозапошљавање“) 
 
Подршка самозапошљавању подразумева доделу 

субвенције за самозапошљавање и пружање стручне 
помоћи незапосленом лицу које се самозапошљава. 
Средства за самозапошљавање се одобравају у виду 
субвенције ради оснивања радње, задруге или другог 
облика предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за оснивање 
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему 
радни однос. Субвенције су се у 2012. и 2013. години 
одобравале у једнократном износу од 160.000 динара по 
кориснику, а 180.000 динара по кориснику у 2014. години. 

За реализацију програма „Самозапошљавање“, 
Град Крушевaц у 2015. години планира да издвоји 
15.300.000 динара. Планирани појединачни износ 
субвенције је 180.000 динара. Уколико Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
одобри средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији овог програма биће увећан. 

  
3. Јавни радови 
 
Јавни радови се организују у циљу запошљавања 

првенствено теже запошљивих категорија 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. 

До сада било је могуће  организовати јавне радове 
у области социјалних, хуманитарних, културних и 
других делатности, одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне 
средине и природе.  

За реализацију програма „Јавни радови“, Град 
Крушевац у 2015. години планира да издвоји 4.950.000 
динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања одобри средства, укупан 
износ средстава намењен реализацији овог програма 
биће увећан. 

Сва три програма Град Крушевац планира да 
спроводи у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање - филијала Крушевац. Међусобна права и 
обавезе у реализацији запошљавања лица биће 
регулисано  уговором између лица које је добило 
субвенцију за самозапошљавање, односно послодавца 
који добија субвенцију за запослење нових радника, 
градоначелника града Крушевца и директора НСЗ. Када 
је у питању програм „Јавни радови“, међусобна права и 
обавезе у циљу спровођења јавних радова, биће 
регулисано уговором између Града Крушевца, 
Националне службе за запошљавање – филијала 
Крушевац и Послодавца- извођача јавног рада.  

 
IV -  ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ  
         ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ  
         ФИНАНСИРАЊА 
 
Финансирање активне политике запошљавања 

града Крушевца у 2014. години обавиће се из средстава 
буџета Града Крушевца  за следеће програме: 

  
1. Програм "Нова радна места" 
 
2. Програм "Самозапошљавање" 
 
3. Програм  „Јавни радови“ 
 
Уколико Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања  одобри средства, укупан 
буџет за реализацију програма „Самозапошљавање“ и 
„Јавни радови“ биће увећан. Програм Нова радна места 
није предвиђен Националним акционим планом као 
програм за суфинансирање од стране Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 
V - НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ЛАПЗ 2015 
 

Мере активне политике запошљавања на територији 
града Крушевца спроводи Град Крушевац и Национална 
служба за запошљавање - филијала Крушевац. 

 
VI - SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА  
        ТРЖИШТУ РАДА 
 
Применом  SWOT анализе, све прикупљене 

информације о стању на тржишту рада и перспективама 
у интерном и екстерном економском и социјалном 
окружењу класификоване су  у оквиру четири 
категорије: снаге, слабости, шансе и опасности. 
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Анализа је усмерена на идентификовање 
унутрашњих и спољних фактора који имају позитиван 

или негативан утицај на остварење циља - повећање 
запошљавања.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Снаге (Strengths) Слабости ( Weаknesses) 

-  Израђена Стратегија локалног одрживог 
развоја града Крушевца (2011-2020.) 

 
- Локални савет за запошљавање активно 

делује у спровођењу стратегије запошљавања 
 
-Развијене институције за пружање подршке 

бизнису 
 
- Град Крушевац - седиште Расинског округа 
 
- Постојање буџетских средстава намењених 

подстицању запошљавања 
 

 
- Висока стопа незапослености појединих категорија: 

лица преко 50 година живота, инвалиди, Роми, жене, млади 
до 30 година старости и избегла и расељена лица 

 
- Недостатак инвестиција (нема нових радних места) 
 
- Несигурност радних места у појединим предузећима 

(претња од  настанка нових потенцијалних вишкова) 
 
- Незапослени нерадо прихватају обуке ако им се не 

гарантује запослење 
 
- Послодавци нерадо примају старије 
 
- Застарела знања и вештине, радне навике-посебно 

незапослених лица која су добила отказ као вишкови 
 
- Велики број послодаваца који не пријављују раднике 

(рад "на црно") 
 
- Недостатак образовних планова и програма 

прилагођених потребама тржишта рада 
 

 
Шансе (Opportunities) 

 
Опасности (Threats) 

 
 
- Изградња индустријских зона као 

генератора нових радних места 
 
- Образовање радне снаге према потребама 

привреде 
 
 

- Продужени ефекти кризе 
 

 
 

VII   ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
 

У периоду од 2010 – 2014. године, захваљујући програмима активне политике запошљавања које је спроводио 
град Крушевац у сарадњи са Националном службом за запошљавање потпомогнуто је запошљавање 1.417 
незапослених лица на територији града Крушевца.  
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Треба истаћи да је у 2014. години показано изузетно велико интересовање за програме активне политике 
запошљавања, нарочито за програм „Самозапошљавање“. Такође је остварен и висок ниво реализације сва три 
програма ЛАПЗ-а (94%). 

 
 Овај План објавити у ″Службеном листу града Крушевца″. 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:101 -1/2014                               ПРЕДСЕДНИК  
                            Живан Николић, с.р. 
 
 
354 
На основу чл. 10. и 18. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ бр. 25/13),   
члана 20. тачка 9. и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и чл.19 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ЗА ПЕРИОД  
2015. - 2018.  

 
I - УСВАЈА  СЕ Програм енергетске ефикасности  

за  период 2015-2018. године. 
 
II - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-23/2014                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
355 
На основу чл. 7. Одлуке о оснивању буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09, 04/13), чл. 
19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11), уз сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, број: 401-
00-3454/2014-09 од 22. 12. 2014. год.,  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2015. 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 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 2015. год., 
располаже финансијским средствима у висини од 
22.400.000,00 динара. Програмом коришћења средстава 
Фонда за 2015. год. планиране су следеће активности: 

 

 Извор 
 

Р. 
бр. Конто Назив конта 01 13 

1. 423419  700.000
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Остале услуге штампања - брошуре Пројекат
"Промоција заштите животне средине" подразумева штампање 
Локалног програма заштите животне средине, брошура, лифлета, 
плаката, мајица,  новина и осталог  материјала

2. 511451 

 
Пројектно-техничка документација (израда главног пројекта) за 
пречишћевање отпадних вода засеока Васићи системом мокрих 
поља 
 

 
 

 
3.200.000 

 
 
 

400.000
Пројекат одобравања средстава Водоводу за избор експерта за 
израду пројектног задатка 
 

 

3. 424511 
 
Услуге одржавања природних површина 
(заштита природних добара) 

200.000 

4. 424611 

 
Услуге очувања животне средине 
(запрашивање комараца и крпеља) 
Сузбијање развијања ларви комараца и уништавање одраслих 
једники, као и уништавање крпеља 
 

1.500.000 

5. 451291 

 
Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 
Енергетска ефикасност у објектима од јавног интереса подразумева:

 

- постављање термоизолације на објекту ОШ "Нада Поповић", 4.700.000 
- постављање соларних панела на објекту кухиње Пионир (ПУ 
"Ната Вељковић")  2.500.000

 
6. 
 

451291 

 
Капиталне субвенције осталим нефинансијским предузећима и 
организацијама-пројекти из области управљања отпадом: 
 

 
 

 

- Ревизија Локалног плана управљања отпадом на територији града 
Крушевца 
 

 1.500.000

-  Пројекат „Изношење смећа тј. комуналног отпада са подручја 
јастребачких села (В. Ломница, Буци, Трмчаре, Сеземча, Слатина, 
Модрица, Дворане, Петина, Здравиње) и набавка ђубријера за 
уређење уже градске зоне“, на основу уговора бр. II 404-533/2014  
од 20.11.2014. год. 
 

3.200.000 

7. 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) 
  

2.800.000 1.700.000

 13.100.000 9.300.000
 

УКУПНО 22.400.000
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Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:501-335/2014                                     ПРЕДСЕДНИК  
           Живан Николић, с.р. 
 
 
 
356 
На основу члана 54.  Закона о добробити животиња 

(„Сл. гласник РС“, 41/09), члана 46. Закона о 
ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05,30/10 и 
93/12), чл. 2., 28. и 29. Одлуке о држању домаћих 
животиња на територији града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 6/11 и 3/14) и члана 19. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“  бр. 8/08 и 
5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 

НАПУШТЕНИХ ПАСА  
И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

1. УВОД 
 
Програм контроле и смањења популације 

напуштених паса и мачака на територији града 
Крушевца представља програм чији је циљ смањивања 
бројности популације напуштених паса и мачака и 
одржавање тако ограничене популације напуштених 
паса и мачака који живе на јавним површинама. Град 
Крушевац препознаје значај контроле популације паса 
на начин којим се не изазива непотребна патња 
животиња, а истовремено штити здравље људи. 
Програм дефинише мере и методе које ће на 
најадекватнији, одржив и хуман начин у временском 
периоду од пет до десет година смањити бројност 
популације напуштених паса и мачака који живе на 
јавним површинама до максималне величине 
популације напуштених паса и мачака, односно горње 
границе популације напуштених паса и мачака која 
може да опстане на станишту, на основу 
расположивости ресурса (храна, вода, склониште) и 
прихватања од стране људи. 

 
Због тога је неопходно посебно: 
 
1. Применити важеће одредбе Закона; 
 
2. Стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију, 

обележавање паса; 
 
3. Повећати капацитет прихватилишта; 
 
4. Подићи радне капацитете зоохигијенске службе 

и стварање техничко-технолошких предуслова за 
квалитетан рад. 

 
Применом ових одредби, стичу се услови за 

решавање проблема са напуштеним псима али 
санкционисање несавесних власника паса који су 
главни узрок његовог настајања. 

 
2. ПОЈЕДИНИ ИЗРАЗИ УПОТРЕБЉЕНИ У 
    ОВОМ ПРОГРАМУ 

 
1) Власник животиње је правно или физичко 

лице, односно предузетник, које има право чувања, 
држања, узгоја, репродукције, превоза и које је 
одговорно за живот, заштиту здравља и добробити 
животиња; 

 
2) Добробит животиња је обезбеђивање услова у 

којима животиња може да остварује своје физиолошке 
и друге потребе својствене врсти,као што су исхрана и 
напајање, простор за смештај, физичка, психичка и 
термичка удобност, сигурност, испољавање основних 
облика понашања, социјални контакт са животињама 
исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су 
бол, патња, страх, стрес, болести и повреде; 

 
3) Добра ветеринарска пракса је принцип 

професионалног понашања и спровођења система 
управљања квалитетом рада субјеката који обављају 
ветеринарску делатност у складу са правилима 
ветеринарске етике; 

 
4)  Злостављање животиње је свако поступање 

или непоступање са животињама којим се намерно или 
из нехата изазива бол, патња, страх, стрес, повреда, 
нарушава генетска целовитост животиње и изазива 
смрт; 

 
5) Изгубљена животиња је животиња која је 

напустила власника, односно држаоца, без његове воље 
и коју он тражи; 

 
6) Кућни љубимац је свака животиња која се држи 

ради дружења; 
 
7) Пажња доброг домаћина је обезбеђивање 

услова којима се задовољавају животне потребе 
животиње, као што су довољна количина квалитетне 
хране и воде, простор за кретање, исхрану и одмор, 
заклон, микроклиматски и хигијенски услови живота, 
присуство и контакт са животињама исте врсте и 
очување физичке, психичке и генетске целовитости 
животиње, као што је предуземање и спровођење 
превентивних, дијагностичких, хигијенских, терапеут-
ских и других мера ради очувања здравственог стања 
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животиње и спречавања настанка повреда, болести, 
стреса, бола, патње, страха и смрти животиње; 

 
8) Лишавање животиње живота је поступак 

којим се животињи одузима живот на начин који 
изазива тренутну смрт; 

 
9) Прихватилиште за животиње је објекат који 

служи за привремени или трајни смештај напуштених и 
изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и 
изгубљеним животињама; 

 
10) Технопатија је поремећај здравственог стања 

животиње проузрокован грешкама у процесу држања, 
односно репродукције животиње, а који се испољава 
као физикопатија (болести и повреде) и етопатија 
(поремећаји у понашању); 

 
13) Стерилизација је хирушки захват, који изводи 

овлашћени ветеринар и који подразумева 
овариохистеректомију женки и кастрацију мужјака, а 
примењују се у терапеутске сврхе и у сврху контроле 
популације; 

 
14) Усвајање животиње  је преузимање животиње 

из прихватилишта за животиње, на сталну бригу и негу 
у складу са Законом о добробити животиња постаје 
кућни љубимац, а лице које је усвојило њен власник; 

 
15) Удомљавање животиње је узимање напуште-

не животиње, која борави на јавној површини, на 
сталну бригу и негу у складу са Законом о добробити 
животиња, чиме животиња постаје кућни љубимац, а 
лице које је удомило њен власник. 

 
3. ОСНОВНА НАЧЕЛА 

 
Град Крушевац, као јединица локалне самоуправе, 

кроз Програм смањења и контроле  популације 
напуштених паса на својој територији, руководи се 
следећим начелима: 

 
1) Начело континуитета - Програм се наслања на  

Одлуку о држању домаћих животиња и кућних 
љубимаца на територији Града Крушевца; 

 
2) Начело свеобухватности - Програм се односи 

на целокупно решавање проблема у вези са држањем 
животиња будући да је неодговоран однос према 
животињама, њихово неадекватно држање и гајење, као 
и напуштање и занемаривање, проблем који у великој 
мери утиче на повећање броја напуштених животиња, 
због чега је потребно предузети мере које би 
резултирале повећањем одговорности власника 
животиња; 

 
3) Начело одрживости - Програм успостављања 

система контроле и смањења популације напуштених 
паса на територији града Крушевца, који ће трајно 
решити овај проблем, односно континуирано га 
контролисати; 

 
4) Начело сарадње - Програм се спроводи уз 

заједничке напоре и сарадњу надлежних државних и 

локалних власти, ветеринарских организација, 
ЈКП“Крушевац“ и Организација за заштиту животиња. 

 
 4. ЦИЉЕВИ И ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
     ПРОГРАМА 
 
4.1. Циљеви 

 
4.1.1. Основни циљ Програма је смањење 

популације напуштених паса и мачака на јавним 
површинама града Крушевца. Реализацијом овог 
Програма успоставља се минималан и контролисан број 
напуштених паса и мачака на јавним површинама, чиме 
се избегавају непријатности и теже последице по 
грађане и саме животиње. 

 
4.1.2. Контрола популације напуштених паса и 

мачака се превасходно постиже заустављањем њеног 
даљег раста, хуманим хватањем, транспортом и 
планским збрињавањем у Прихватилишту али и 
промовисањем стерилизације власничких паса у складу 
са позитивним правним прописима, те мерама против 
напуштања паса, са активним и одговорним учешћем 
свих друштвених чинилаца. 

 
4.2.   ОСНОВЕ  ЗА РЕАЛAЗАЦИЈУ 
         ПРОГРАМА 
 
4.2.1.Законска регулатива: 
 
Законска регулатива је кроз републичке и локалне 

прописе регулисала ефективне, превентивне мере које 
се односе на: Регистрацију и обележавање паса, 
вакцинацију, одговорност власника, забрану 
напуштања кућних љубимаца и поступке са 
напуштеним животињама. Ова регулатива је 
дефинисана сетом републичких закона, правилника, 
упуства и одлука на нивоу локалне самоуправе: 

-Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“ 
бр. 91/2005, 30/10), 

-Закон о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“ бр. 36/09, 72/09 и 43/11), 

-Закон о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ бр. 88/11), 

-Закон о добробити животиња („Службени гласник 
РС“ бр. 41/09), 

-Правилник о условима и мерама за хумано 
хватање и уништавање паса и мачака луталица 
(„Службени гласник РС“ бр. 29/04), 

-Правилник о начину обележавања и регистрацији  
паса и мачака („Службени гласник РС“ бр. 23/12), 

-Одлука о држању домаћих животиња на 
територији града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 6/11, 3/14), 

-Правилник о начину нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и отпадака животињског порекла 
и о условима које морају да испуњавају објекти и 
опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и 
утврђивање узрока угинућа и превоза средства за 
транспорт животињских лешева и отпадака 
животињског порекла („Службени лист СФРЈ“ бр. 
53/89), 
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-Правилник о условима које морају да испуњавају 
прихватилишта и пансиони за животиње („Сл. гласник 
РС“, бр.19/12) 

-Кривични законик („Сл. гласник РС“ бр. 85/05, 
88/05, 107/05, 72/09), 

-Закон о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, бр. 
51/92) 

 
4.2.2. Регистрација и обележавање свих паса је 

кључна превентивна мера, којом је олакшан надзор над 
његовим кретањем, односно проналажењем 
изгубљених, напуштених паса. 

 
4.2.3. Стерилизација је једна од мера којом се, 

спречавањем неконтролисане репродукције, смањује 
број напуштених паса на јавним површинама и 
регулише бројност њихове популације у 
прихватилишту, а такође се успоставља контрола 
репродукције власничких паса чиме би се у наредном 
периоду решио проблем напуштених паса. 

 
4.2.4. Проширење прихватилишта у Срњу које је 

основано 2006. године у адекватан смештајни  
капацитет нискобуџетном градњом због попуњеног 
капацитета. Такође је потребна изградња простора за 
напуштене мачке. 

 
4.2.5. Подизање капацитета зоохигијенске 

службе ЈКП “Крушевац“. У смислу подизања капа-
цитета посебно треба обратити пажњу на:  

 
-техничку опремљеност службе за хватање, превоз, 

лечење и збрињавање, 
 
-обученост радника, 
 
-смештајне капацитете. 
 
4.2.6. Усвајање и удомљавање је најхуманији 

начин збрињавања напуштених паса и мачака. Све 
животиње које се дају на усвајање морају бити 
вакцинисане и микрочиповане, а на оне које су 
удомљене требало би по удомљавању, од стране новог 
власника, да прођу исти третман као и усвојене 
животиње. 

 
4.2.7. Сарадања свих учесника у ланцу решавања 

проблема напуштених паса и мачака и преузимање 
одговорности за свој део извршења Програма. 

 
4.2.8. Образовање и информисање - Циљеви 

образовања и информисања су упознавање власника 
паса и мачака као и грађана са особинама и потребама 
паса, сопственим мотивима држања паса и мачака и 
законским обавезама власника паса и мачака. Поред 
тога грађани се морају упознати са елементима 
Програма у циљу бољег разумевања права и 
одговорностисвих учесника у ланцу решавања 
проблема, а нарочито обавеза власника паса и мачака. 

 
4.2.9. Еутаназија је најефикаснија мера контроле и 

решавања проблема напуштених животиња, а по 
препоруци Светске здравствене организације може се 
спроводити једино и само као убиство из милосрђа над 
болесним животињама које су неизлечиво болесне или 
ирепарабилно повређене и то у терминалном стадијуму 

болести или повреде када је немогуће отклонити 
болове. 

 
 5. РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА 
 
Имајући у виду законску регулативу, а 

сагледавајући све аспекте тренутног стања, 
прихватајући хуманији и савременији приступ у 
решавању наведеног проблема, као основ за примену 
Програма апострофирани су следећи разлози: 

 ПРОБЛЕМИ СА НАПУШТЕНИМ ПСИМА И 
МАЧКАМА – који се решавају кроз примену свих мера 
предвиђених овим Програмом. 

 СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДОНОСНИ - смањење 
броја напада напуштених паса на грађане. 

 ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ - спречавање 
растурање отпада, што резултира смањеним прљањем и 
загађивањем јавних површина Града Крушевца. 

 ЗДРАВСТВЕНИ - спречавање ширења заразних 
болести међу животињама, као и болести које су 
заједничке за људе и животиње (зооноза), а нарочито 
беснила и ехинококозе. 

 ЕКОНОМСКИ - смањење броја захтева 
грађана, као и поднесених тужбених захтева, за 
надокнаду штете настале уједима напуштених паса, 
чиме би се уштедела значајна средства која би се 
усмеравала у реализацију Програма. 

 ЕДУКАТИВНИ - реализација разних 
едукативних програма намењених подизању укупне 
свести грађана, нарочито деце, са посебним акцентом 
на одговорно власништво над кућним љубимцима и 
однос према напуштеним животињама. 

 ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА - 
хумано поступање са животињама је мера у интересу  и 
људи и животиња, подстиче међусобну толеранцију а 
то су уједно и најважнији разлози за доношење овог 
Програма. 

 
6. ПРЕГЛЕД СТАЊА 
 
Основни разлог настанка и сталног увећавања овог 

проблема је неодговорно власништво и законска 
регулатива која исто не кажњава.Полазећи од 
утврђених околности, постојеће стање карактеришу 
следећи проблеми и резултати: 

 
1) Непоштовање важећих прописа који се односе 

на држање и заштиту домаћих животиња, 
посебно“кућних љубимаца“, односно неизвршавање 
обавеза власника паса и неадекватна контрола 
спровођења прописа. 

 
2) Немарност грађана у погледу начина и места 

одлагања отпадних материја који могу послужити као 
храна напуштеним псима, а чиме се обезбеђују услови 
за њихов опстанак и одржавање. 

 
3) Власници паса показују изразити немар и 

незаинтересованост за поштовање обавеза у погледу 
начина извођења паса или забране њиховог увођења на 
одређене површине и објекте, као и обавезе да 
површине које пас загади без одлагања очисте и уклоне 
њихов измет. 
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4) Не постоји јединствена база података о 
стерилисаним псима познатих власника, као што 
недостају подаци о укупном броју паса познатих 
власника, њиховој расној, полној и старосној 
структури. 

 
5) Низак општи образовни ниво и свест грађана у 

погледу епидемиолошких, епизоотиолошких, 
еколошких проблема проузрокованих неодговарајућим 
начином држања паса. 

 
6) Непостојање планског програма сарадње органа 

локалне самоуправе са удружењима за заштиту 
животиња. 

 
7) Непостојање већих капацитета прихватилишта - 

На територији града Крушевца постоји једно 
Прихватилиште. Град Крушевац је препознавши 
проблем напуштених паса преузео оснивачка права и 
основао ЗОО хигијенску службу у ЈКП“Крушевац“. У 
оквиру комплекса Прихватилишта (отвореног 2006. 
године) направљена је сточна гробна јама, осочна и 
септичка јама, управна зграда са амбулантом и 
магацинским простором. 

 
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 
 
Програм се састоји од  фаза које се могу третирати 

као одвојени пројекти. Реализацији свих пројеката 
треба да претходе усклађивање постојећих одлука 
Града, доношење нових одлука у складу са важећим 
законима који регулишу ову материју и синхронизација 
напора надлежних градских служби, ЈКП „Крушевац“, 
ветеринарских станица, као и заинтересованих 
удружења грађана за реализацију Програма. 

1. Повећање капацитета прихватилишта: 
Прихватилиште мора бити одговарајућег капацитета и 
адекватно опремљено, а запослени обучени и 
едуковани како би се обезбедио хумани третман и рад 
са животињама. Животиње се из прихватилишта 
враћају власнику уз надокнаду трошкова и удомљавају.  

2. Подизање капацитета Зоохигијенске службе 
ЈКП“Крушевац“ кроз: 

-техничку опремљеност служба за хватање, превоз, 
лечење и збрињавање, 

-обученост радника (надлежна Управа за 
ветерину), 

-смештајне капацитете, 
3. Пројекат информисања и едукацује грађана у 

сарадњи са ветеринарском и комуналном инспекцијом 
у складу са законом којим се уређује ветринарство (а 
односи се на идентификацију, стерилизацију и др.) 

4. Пројекат удомљавања и усвајање напуштених 
паса, 

5. Појачана контрола и примена мера према 
неодговорним власницима паса у складу са важећим 
прописима.  

6. Усклађивање Одлуке о држању домаћих 
животиња на територији града Крушевца са 
Правилником о условима које морају да испуњавају 
прихватилишта и пансиони за животиње („Сл.гласник 
РС“, бр.19/12). 

7. Обележавање јавне површине од стране ЈКП 
“Крушевац“, по прибављеном мишљењу организационе 

јединице Градске управе надлежне за комуналне 
послове, на којима се пси могу пуштати без поводника. 

8.   Стална контрола спровођења програма. 
 
8. ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА 
 
8.1. Збрињавање напуштених паса у  
       прихватилиште 
 
ЈКП “Крушевац“ врши послове из области 

комуналне зоохигијене у сарадњи са комуналном и 
ветеринарском инспекцијом у име и на рачун Града 
Крушевца у складу са Законом о комуналним 
делатностима, другим  законским  и подзаконским 
актима, као и у складу са Одлукама  Града Крушевца. 

У смислу испуњавања циљева Програма врши се 
хумано хватање напуштених животиња на јавним 
површинама Града, а нарочито кад се стручном 
анализом надлежне службе установи да је њихов број 
на одређеној локацији превазишао капацитет те 
локације и да је тиме угрожена безбедност грађана и у 
случајевима када постоји надлежност других органа. 

Хватање напуштених паса и мачака на јавним 
површинама Града Крушевца обавља  зоохигијенска 
служба ЈКП “Крушевац“, а у циљу смањења популације 
напуштених паса на јавним површинама. 

Напуштени пси се хватају савременим методама и 
средствима на начин који ће изазвати најмањи ниво 
страха, бола, стреса код пса који се хвата. 

Након хватања напуштених животиња које су се 
налазиле на јавним градским површинама, исте се 
транспортују до прихватилишта у Срњу на начин и у 
складу са Законом. 

Пси и мачке које су екипе зоогигијенске службе 
ЈКП“Крушевац“ ухватиле на јавним површинама 
Града, збрињавају се у градском прихватилишту. 

Пси и мачке који су напуштени и који се обрађују 
по овом Програму биће евидентирани у бази података о 
напуштеним псима. 

У прихватилишту се са напуштеним псима поступа 
у складу са Законом и добром ветеринарском праксом. 

Сви напуштени пси и мачке, који су доведени од 
стране зоохигијенске службе ЈКП “Крушевац“ или 
грађана у прихватилишту морају бити прегледани. 
Уколико се установи било какво обољење, такви пси се 
у складу са проценом овлашћеног ветеринара 
подвргавају ветеринарском прегледу до излечења. 

Све напуштене животиње које су доведене у 
прихватилиште а за које је клиничким прегледом 
констатовано да су здраве, морају се подвргнути 
вакцинацији против инфективних болести). 

Ако је животиња агресивна, изузетно стара, 
повређена, неизлечиво болесна и кахектична, а по 
одлуци одговорног лица - овлашћеног ветеринара, 
таква животиња се може трајно задржати у 
прихватилишту или лишити живота у складу са 
Законом. 

Одлуку о лишавању живота пса мора да прати 
медицинска документација која оправдава еутаназију. 

Једини валидан доказ власништва над псом 
представља обележеност животиње (тетоважа, 
микрочип) или приложени пасош животиње уз писмену 
изјаву власника. 
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8.2. Усвајање и удомљавање 
 
Усвајање, односе удомљавање, животиње 

представља најхуманији начин збрињавања којим се 
напуштеним псима и мачкама обезбеђује трајни дом. 

Лице које усваја пса  из прихватилишта приликом 
усвајања закључује Уговор о усвајању са ЈКП 
“Крушевац“ којим су регулисана права, обавезе и 
међусобни односи. 

 
8.3. Удружења и организације за заштиту 
       животиња 
 
Удружења која су регистрована у складу са 

законом којим се уређује регистрација и оснивање 
удружења и чији циљеви су усмерени на заштиту 
добробити животиња, дужна су да раде на ширењу 
свести и информисању јавности о добробити 
животиња.Зоохигијенска служба сарађује са 
Удружењима за заштиту животиња и уколико постоје 
могућности може сместити ухваћене псе и мачке у 
прихватилиште. 

 
8.4. Едукација 
 
Едукација представља један од кључних сегмената 

контроле бројности напуштених паса и мачака и једну 
од најважнијих мера против напуштања кућних 
љубимаца. 

Све генерације грађана треба да буду обухваћене 
едукацијом, с тим што је приступ прилагођен узрасту, а 
посебно власници паса, овлашћени ветеринари, 
представници медија . 

Едукација власника треба првенствено да подстиче 
њихову већу одговорност, да би се смањила учесталост 
напуштања кућних љубимаца, али мора бити усмерена 
ка бризи о псима, понашању животиња и превенцији 
уједа. 

Ветеринарска станица са стручне стране врши 
едукацију грађана промовише одговорно власништво, а 
нарочито превентивне мере усмерене ка нежељеној 
репродукцији кућних љубимаца и треба да има главну 
улогу у превенцији и бризи о добробити животиња, као 
и да буде укључена у контролу популације паса 
координирајући своје активности са надлежним 
градским и државним институцијама. 

 
9. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 
Овај Програм ће се реализовати кроз: 
 
1. Рад зоохигијенске службе кроз реализацију 

годишњег Програма пословања. 
2. Набавку и одржавање средстава и опреме за 

рад Зоохигијенске службе. 
3. Сарадња са невладиним организацијама 

(донације). 
4. Сарадња са медијима. 
5. Сарадња са ветеринарским организацијама. 
6. Организацију едукативних и промотивних 

манифестација. 
 

10. ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И  
      ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
Обзиром на садашње стање, обимност 

проблематике и материјалних могућности  реализација 
Програма извешће се у фазама. Код фазног решавања 
треба строго водити рачуна о приоритетима и 
законским обавезама. Након пет година примене овог 
Програма очекују се резултати стабилизације 
популације напуштених паса. Приоритете и фазе 
реализације одредиће Градоначелник града Крушевца и 
Комисија коју формира Градоначелник за праћење 
реализације овог Програма. 

Реализацију Програма спроводи као директни 
извршилац, “ЈКП“ Крушевац, уз учешће и других 
субјеката а у сарадњи и под надзором комуналне 
инспекције и комуналне полиције. 

 
ЗАКЉУЧАК  

 
-У циљу бољег и ефикаснијег збрињавања 

животиња потребно је проширити капацитет  
постојећег прихватилишта и што комплетније 
опремити постојећи објекат у циљу обезбеђивања 
смештаја односно збрињавања напуштених животиња у 
складу са Законом о добробити животиња и 
Правилником о условима које морају да испуњавају 
прихватилишта и пансиони за животиње. 

-Хватањем напуштених паса и мачака, њиховим 
уклањањем са јавних површина и смештајем у 
прихватилиште отклониће се опасност од уједа паса 
луталица чиме  ће се избећи плаћање накнаде штете 
оштећеним грађанима, што ће довести до смањења 
буџетских издатака по овом основу. 

-Стерилизацијом се бројност  популације паса и 
мачака ставља под контролу на хуман начин, а 
истовремено се  утиче на стварање здраве популације, 

-Обележавањем свих паса и мачака постиже се 
устројавање евиденције њихових власника, што за 
последицу има повећање одговорности  истих према 
кућним љубимцима, али и преношење одговорности за 
штету услед уједа паса са Града  на евидентираног 
власника животиње 

 -Едукацијом становништва, сарадња са ветеринар-
ском станицом,  инспекцијом, друштвима за заштиту 
животиња, еколошким   организацијама и кинолозима. 

У реализацији Програма учествоваће ЈКП 
“Крушевац“, ветеринарска инспекција, ветеринарскe 
станице, Градска управа преко Одељења за 
инспекцијске послове и Комуналне полиције, 
Удружења за заштиту животиња, медији и грађани. 

 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 352-1542/2014                   ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 61. Закона о планирању и 
изградњи (″Сл. гласник РС″,  бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13 и 132/14)                 
и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
данa 29.12.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

  
о стављању ван снаге Одлуке о обавезној изради 
Урбанистичког пројекта за изградњу пословних 
објеката и објеката јавне намене, стамбених 

вишепородичних и стамбено-пословних објеката 
бруто развијене површине преко 150м2 на подручју 

Генералног плана Крушевца 2021. год. 
 

Члан 1. 
 
Ставља се ван снаге Одлука о обавезној изради 

Урбанистичког пројекта за изградњу пословних 
објеката и објеката јавне намене, стамбених 
вишепородичних и стамбено-пословних објеката бруто 
развијене површине преко 150м2 на подручју 
Генералног плана Крушевца 2021. год. („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 1/13). 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Сл. листу града  Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-746/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 
одлука УС, 24/11 и 121/2012), и члана 19 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
ИЗМЕНУ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ НАСЕЉА 
ПАРУНОВАЦ - ДЕДИНА"  

У КРУШЕВЦУ 
 

I - ОПШТИ ДЕО 
 
 Решење о регистрацији предузећа 
 Лиценце руководиоца израде и учесника у 

изради Плана 
 
II - TЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта 

Плана 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Опис граница подручја које се уређује Планом  
1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
1.3. Обавезе, услови и смернице из планских 

докумената вишег реда и других докумената значајних 
за израду Плана 

1.4. Преглед предходних услова  и података 
издатих од стране надлежних  институција 

 
2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ  
    СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површине јавне намене 
2.2.1. Грађевинско подручје 
2.2.2. Намена површина  
2.2.3. Површине јавне намене 
2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
2.3.1 . Саобраћајнице и саобраћајне површине 
2.3.2 . Водопривредна инфраструктура, хидротехничке 

инсталације и објекти 
2.3.3 . Електроенергетика 
2.3.4 . Телекомуникациона инфраструктура 
2.3.5 . Снабдевање топлотном енергијом 
2.4. Јавно и остало зеленило 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, 

споменика културе  и природе и амбијенталних целина 
2.6. Оцена катастарских подлога за израду Плана 
 
3. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 
 
2. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1. Концепција уређења подручја Плана 
4.2. Подела подручја плана на урбанистичке 

подцелине са наменом површина  
4.3. Планирано грађевинско подручје, намена 

површина и површине јавне намене 
4.3.1. Површине и објекти јавне намене 
4.3.2. Попис парцела и опис локације за површине 

и објекте јавне намене 
4.3.3. Регулација саобраћајне мреже са нивелацијом 

терена 
4.4. Услови уређења и изградње комуналне инфра-

структуре 
4.4.1. Водопривредна инфраструктура, хидротехни-

чке инсталације и објекти 
4.4.2. Електроенергетика 
4.4.3. Телекомуникациона инфраструктура 
4.4.4. Снабдевање топлотном енергијом 
4.5. Услови и мере заштите обухваћеног подручја 
4.5.1. Услови и мере заштите градитељског наслеђа 
4.5.2. Услови и мере  заштите  животне средине  
4.5.3. Услови и мере заштите природе 
4.5.4. Услови заштите и мере заштите од еле-

ментарних непогода 
4.5.5. Заштита од пожара 
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4.6. Локације или подцелине за даљу урбанистичку 
разраду са условима усмеравајућег карактера 

4.7. Посебни услови за којима се површине и 
објекти јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
5.1. Општа правила  грађења 
5.2. Правила грађења комуналне инфраструктуре 
5.3. Смернице за спровођење плана 
 
- Аналитичко геодетски елементи, координате 

за пренос површина јавне намене 
 

III - ГРАФИЧКИ ДЕО  НАЦРТА ПЛАНА 
 

1. Извод из Генералног плана Крушевац  
    2021.г. – План намене површина 1:10000

2. План постојећег стања 1:250
3. Планирана траса саобраћајнице са 
    регулационим и нивелационим решењем 1:250

4. План површине јавне и остале намене 1:250

5. Синхрон план инфраструктуре 1:250
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
Извод из текстуалног дела усвојеног  
Концепта Плана 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Опис граница подручја које се уређује  
       Планом  
Подручје обухваћено Планом, налази се по 

Генералном плану „Крушевац 2021“ („Сл. лист 
општине  Крушевац“ 4/05) у урбанистичкој зони бр. 24. 
Локација је периферно (источно) у односу на 
централни градски простор на почетку приградског  
насеља Паруновац.  

Граница подручја који је предмет измене Плана 
детаљне регулације, обухвата део постојеће и део 
новопланиране трасе саобраћајнице Паруновац-Дедина 
и то од укрштаја са улицом Паруновачком до северне 
границе к.п.бр.3147/1 КО Паруновац.  

Део трасе обухваћене изменом Плана је у 
приближној дужини од 90м.  

Планом су обухваћене следеће катастарске 
парцеле: 

Катастарска Општина Паруновац делови к.п.бр. 13, 
14/4, 14/2 и 3147/1 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом 
износи приближно 8,5 ари 

 
1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
 
Правни основ 
 
 Одлука о измени дела Плана детаљне 

регулације "дела саобраћајнице Паруновац-Дедина" у 
Крушевцу бр. 350-197/2013 од 26.04.2013.г. 

 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-одлика УС и 98/13- 
одлука УС) 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената  („Сл. гласник РС“  бр. 
31/10, 61/10,16/11) 

 Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ 
бр. 50/11) 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја "измене Плана детаљне регулације 
дела саобраћајнице између насеља Паруновац-Дедина у 
Крушевцу" на животну средину, бр.350-137/IV-2013 од 
29.03.2013.г. 

 
Плански основ 
 
 Генерални план „Крушевац 2021“ („Сл.лист 

Општине Крушевац“, бр. 4/05), у даљем тексту ГП 
 

1.3. Обавезе, услови и смернице из планских  
       докумената вишег реда и других докумената 
       значајних за израду плана 
 
- Генерални план „Крушевац 2021“ - описом  

урбанистичке зоне бр. 24 у оквиру које се налази 
планско подручје не наводе се посебни услови и 
смернице које су од значаја за израду овог плана. 

Намена простора у контакту са предметним 
подручјем Плана највећим делом представља зону 
индустрије (производња, складишта, комуналне услуге 
и сервиси) и једним мањим делом индивидуално 
становање. 

 
Остала документа значајна за израду плана 
 
За израду коришћени су и подаци из важећег 

планског документа којим је обрађено предметно 
подручје (План детаљне регулације дела саобраћајнице 
између насеља Паруновац-Дедина у Крушевцу – „Сл. 
лист општине Крушевац“ бр.10/08), обзиром да се ради 
о измени дела горе наведеног Плана, чиме је остварен 
континуитет у планирању. 

 
1.4. Преглед прикупљених услова  и података  
       издатих од стране надлежних  институција 
 
За потребе израде концепта Плана  коришћени су 

подаци и услови издати од стране надлежних органа и 
организација и то: 

- ЈП Водовод Крушевац  бр.229/2 од 12.09.2007.г. 
- Електродистрибуција Крушевац, Крушевац  бр. 

8167 од 10.10.2007.г. 
-Телеком Србија, предузеће за телекомуникације, 

ИЈ.Крушевац, бр. 4325/07-1 од 11.10.2007.г. 
 
2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 

            СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
Земљиште обухваћено Планом је релативно равно, 

са веома благим падом од југа (од коте 151,87) ка 
северу (до коте 150,00).  
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Извршеном сеизмичком микрорегионализацијом, 
Крушевац је у подручју са максималним могућим 
интезитетом потреса до 8 степени по Меркалијевој 
скали. 

 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површине јавне намене 
 
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  
План обухвата део постојеће саобраћајнице од 

укрштаја са Улицом Паруновачком  до северне границе 
к.п.бр.3147/1 КО Паруновац у приближној дужини од 
90м.  

Генералним планом улица Паруновачка је дефинисана 
као део примарне саобраћајне мреже, док је предметна 
саобраћајница део терцијалне саобраћајне мреже. 

Постојећа траса саобраћајнице је постојећа 
површина јавне намене и  користи се за непосредни 
приступ до парцела корисника. 

Део површине ван постојеће трасе саобраћајнице је 
неуређена површина под самониклим зеленилом. 

2.2.3. Површине јавне намене 
Законом 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-одлика УС и 98/13- 
одлука УС) дефинисане су површине јавне намене  коју 
чине објекти јавне намне и јавне површине.  

Као површина јавне намене у оквиру подручја 
обухваћеног Планом опредељена је постојећа  
саобраћајница у постојећим габаритима. 

У границама плана не постоје објекти јавне 
намене. 

 
Табела 1. Биланс површина за јавне и остале  
                 намене – постојеће 

 

намена површина % 

 
Саобраћајница - површине јавне 
намене 664,5м2 76,3
Површине за остале намене- 
(неуређено зеленило) 206,0м2 23,7
Укупна површина плана: 870.5м2 100

 
2.3. Трасе, коридори и капацитети  
        инфраструктуре 
 
2.3.1. Саобраћајно и нивелационо решење 
 
Саобраћај  
 
Простор обухваћен Планом (предметна 

саобраћајница) оивичен је делом улице Паруновачке и 
околним парцелама.  

Предметна саобраћајница је део терцијалне 
саобраћајне мреже и служи само за непосредни 
приступ до парцела корисника са изведеним појасом 

регулације од 6,0м. Улица Паруновачка представља 
ободну саобраћајницу за посматрани простор, којом се 
одвија транзитни саобраћај и за непосредни приступ до 
парцела корисника.  

У Улици Паруновачкој, бициклистички саобраћај 
се одвија уз интегрално кретање са моторним 
саобраћајем, за кретање пешака изграђене су посебне 
површине (тротоари), док у предметној сабраћајници 
нема изграђених тротоара. Све улице у обухвату Плана 
су са савременим коловозним застором.  

На радијусима укрштања саобраћајница (у зони 
пешачких прелаза) нема изграђених посебних рампи за 
повезивање тротоара и коловоза, па је отежано кретање 
особа са посебним потребама. 

Паркирање и гаражирање возила се врши на 
парцелама корисника, док је у улици Паруновачкој и 
предметној улици забрањено паркирање на коловозу и 
на тротоару. 

 
Нивелација  
 
Постојеће нивелационо решење условљено је пре 

свега конфигурацијом терена и положајем објеката на 
контактним парцелама, са подужним нагибом од 
раскрснице са улицом Паруновачком ка потоку на 
северној граници Плана. 

 
2.3.2. Водопривредна инфраструктура, 
          хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
 
Постојћа водоводна мрежа изведена је у контактној 

саобраћајници у Ул.Паруновачкој. Развод водова дат је 
у графичком прилогу бр.5. 

 
Фекална канализација 
 
У постојећој саобраћајници није изграђена 

канализациона мрежа. 
Примарни колектор изграђен  је у трупу Улице 

Паруновачке са прикључењем на градску канализацију 
Крушевца. Постојећа фекална канализациона мрежа је 
у добром стању и у потпуности испуњава садашње 
потребе.  

 
Атмосферска канализација 
 
У постојећој саобраћајници не постоји изграђена 

атмосферска канализација 
 
2.3.3. Електроенергетика 
У границама предметног Плана детаљне регула-

ција постоји НН мрежа и изведена је са СКС-ом. На 
појединим стубовима постоје светиљке јавне расвете. 

Постојећа мрежа је приказана у оној мери у којој се 
предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама 
надлежне Службе за катастар и непокретност. 

 
2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 



30.12.2014.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                     
 

 

609

У границама предметног плана не постоји ТК 
канализација и разводна ваздушна мрежа. 

 
2.3.5.Снабдевање топлотном енергијом 
 
У границама плана тренутно не постоји изведена  

дистрибутивна гасоводна мрежа и нема потрошача 
природног гаса. 

 
2.4. Јавно и остало зеленило 
 
У границама плана не постоје јавне зелене 

површине. Део површине ван постојеће трасе 
саобраћајнице је неуређена површина под самониклим 
зеленилом. 

 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених 
       објеката, споменика културе и природе и  
       амбијенталних целина 
 
Нема утврђених непокретних културних добра, на 

простору унутар граница плана. 
На подручју Плана нема заштићених природних 

добара као ни природних добара планираних за 
заштиту. 

2.6. Оцена катастарских подлога за израду  
       Плана 
 
Подлога за израду предметног плана је 

катастарско-топографски план (размера1:500)  који је 
оверила служба надлежног РГЗ-а СКН Крушевац.  

 
3. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  
 
Основни циљ је измена  дела трасе  саобраћајнице 

између насеља Паруновац-Дедина у дужини од 90м и 
дефинисање трајне регулације саобраћајнице као 
површине јавне намене.   

 
Остали  циљеви су усмерени на стварање услова за 

реализацију планираног решења и решавање правно-
имовинских односа, покретања поступка експроприације и 
дефинисање услова уређења и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре односно: 

 Одређивање нове регулације, површина јавне 
намене, као и правила за примену плана путем 
дефинисања правила грађења и уређења 

 Стварање услова за уређење и изградњу 
површина јавне намене  

 Успостављање критеријума за заштиту животне 
средине 

 
ПЛАНСКИ ДЕО  
 
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1. Концепција уређења подручја Плана  
 
Концепт уређења простора опредилила је планирана 

намена, као и постојећа и планирана намена контактног 
подручја и непосредног окружења. Предметна 
саобраћајница је део планираног пута који повезује 
насеља Паруновац и Дедину. Планирана измена у делу 

саобраћанице врши се са циљем реализације целокупне 
трасе која повезује ова два насеља. 

 
4.2. Подела подручја плана на урбанистичке  
       целине  
На подручију Плана не постоји посебна подела на 

урбанистичке целине јер се ради о обради локације за 
изградњу линијског објекта-саобраћајнице, тако да је 
простор посматран као јединствена целина. 

 
4.3. Планирано грађевинско подручје, намена  
       површина и површине јавне намене 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
Предметна саобраћајница је део планираног пута 

који повезује насеља Паруновац и Дедину.  
Изменом дела ПДР-а "саобраћајнице између 

насеља Паруновац -Дедина"  врши се измена правца 
трасе саобраћајнице од укрштаја са Улицом 
Паруновачком до северне границе к.п.бр.3147/1 КО 
Паруновац у дужини од 90м  уз задржавање 
регулационих елемената (појаса регулације) из 
поменутог плана. 

Планирана траса саобраћајнице опредељена је као 
површина јавне намене (површина обележена бр.1). 

Део површине ван планиране трасе саобраћајнице 
представља површину за остале намене (површина 
обележена бр.2). Ова површина опредељена је као 
припадајућа површна кат.парцели 14/4 КО Паруновац  
и преузима основну намену  кат.парцеле.14/4. - 
пословне делатности. 

 
4.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 
У границама плана не постоје и не планирају се 

објекти јавне намене, док је за површину јавне намене 
опредељена  планирана траса саобраћајнице. 

 
Табела 2. Биланс површина за јавне и остале  
                 намене – планирано 

 

намена 
 
површина % 

Саобраћајница - површине јавне 
намене 758,4м2 87.1

Површине за остале намене  112.1м2 12.9

Укупна површина плана: 870.5м2 100
 
4.3.2. Попис парцела и опис локације за површине 
          и објекте јавне намене саобраћајница –  
          површина јавне намене  
 
Припадајуће катастарске парцеле које чине 

саобраћајну површину (површина јавне намене) 
одвојене су регулационом линијом од површине за 
остале намене и састоје се од делова к.п.бр. 14/4, 14/2, 
13 и 3147/1 све КО Паруновац. 

 
Образовање парцеле за реализацију саобраћајнице 

вршиће се путем препарцелације према утврђеним 
регулационим линијама и датим аналитичко 
геодетским елементима за обележавање површина 
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јавне намене тј. у свему према графичком прилогу бр.4 
-План површина јавне и остале намене.  

 
4.3.3. Регулација саобраћајне мреже са  
          нивелацијом терена 
 
Саобраћај  
 
Елементи решења из Генералног плана 
 
Генералним планом предметна саобраћајница је 

део терцијалне саобраћајне мреже града Крушевца. 
 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
Простор обухваћен Планом (предметна саобра-

ћајница) оивичен је делом улице Паруновачке и 
околним парцелама. Улица Паруновачка представља 
ободну саобраћајницу за посматрани простор, док је 
предметна саобраћајница има двојаку функцију- 
повезује насеља Паруновац-Дедину и обезбеђује 
приступ  до парцела корисника. Елементи регулације 
саобраћајнице дати су на графичком прилогу бр.3. 

Саобраћајни прилази 
 
Планираном саобраћајницом омогућен је  приступ 

до парцела корисника. Саобраћајни прикључци за 
парцеле корисника су могући, у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајнице 
 
Саобраћајница предвиђена овим Планом  планирана је 

са следећим елементима: 
- за одвијање двосмерног саобраћаја са две 

саобраћајне траке и ширине коловоза 6.0 метара,  
- са једностраним тротоаром ширине 1,5м и са 

обостраним ивичњацима у укупној регулационој ширини 
од 7,75м. Тротоар је денивелисан у односу на коловоз. 

- са савременим коловозним застором  
 
Планирана ширина појаса регулације (од 7,75м) 

преузета је из ПДР-а"дела саобраћајнице између насеља 
Паруновац-Дедина" чиме је остварен континуитет у 
планирању. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

само улицом Паруновачком. 
За планирану саобраћајницу одвијање бициклистичког 

саобраћаја могуће је уз интегрално кретање са 
моторним саобраћајем, а за кретање пешака  планирана 
је издвојена пешачка површина - тротоар. 

У Улици Паруновачкој су изграђене посебне 
површине за кретање пешака-обострани тротоари. 

На радијусима укрштања са ободном саобраћајни-
цом предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
Паркирање 

 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећим 
Правилницима и нормативима. 

На предметној саобраћајници и у улици Паруновачкој 
забрањено је паркирање на коловозу и на тротоару. 

 
Нивелација  
 
У нивелационом смислу задржавају се коте на 

укрштају са улицом Паруновачком и на прелазу преко 
потока на северној граници Плана. 

Постојеће асфалтне површине које се у ситуационом 
смислу мењају максимално задржати уз неопходна 
проширења и сужења према графичком прилогу. 

Планиран је денивелисан тротоар у односу на 
коловоз, који у нивелационом смислу има попречни 
пад од 2,0% ка коловозу. 

Генерални падови између референтних тачака 
саобраћајница дати су у процентима. Елементи 
нивелације дати су на графичком прилогу бр. 3. и бр. 4.  

 
4.4. Услови уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре 
 
4.4.1. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод  
На основу претходних услови издатих од стране 

ЈКП „Водовод Крушевац“ и општих техничких услова 
потребно је: 

- Изградити нову водоводну мрежу на простору 
Плана. Пречник новопланиране мреже усвојити  100 
мм као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91). 

- На планираној деоници мреже потребно је 
поставити надземни противпожарни хидранат  80 мм 
на максималном међурастојању не већем од 150 м, а 
према распореду датом у графичком прилогу бр.5. 

 
Фекална канализација  
Предвиђа се изградња нове канализационе мреже 

са местом улива датом на Плану, а према главном 
колектору фекалне канализације у улици Паруновачкој. 
Примарни колектори у насељу су изграђени. 

Нове деонице канализације извести од ПВЦ 
канализационих цеви са шахтовима на максимално 35м 
трасе, односно на свим скретањима, прикључцима и 
преломима нивелете. 

Падови и смерови падова као и положај фекалних 
колектора дат је у графичком прилогу бр.5. 

Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике цеви.  

 
Атмосферска канализација  
На траси саобраћајнице планирана је изградња 

пропуста мин. димензије  500 мм (на месту потока) и 
бочни испусти кроз тротоар преко којих се предвиђа 
одводњавање атмосферских вода са саобраћајнице у 
околни терен. 
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4.4.2. Електроенергетика  
Стубове постојеће НН мреже који су на 

новопланираној траси саобраћајница потребно је 
изместити у тротоаре исте. На стубовима НН мреже 
планирано је постављање светиљки јавне расвете тако 
да буду задовољени основни светлотехнички захтеви. 

 
4.4.3. Телекомуникациона инфраструктура  
Планирана је траса ТК каблова која се поклапа са 

трасом КДС каблова. Трасе електроенергетских водова 
и траса ТК каблова дати су у графичком прилогу бр.5. 

 
4.4.4. Снабдевање топлотном енергијом 
 
У тротоару планиране саобраћајнице између 

насеља Дедина-Паруновац пројектована је траса 
Дистрибутивне гасоводне мреже “Крушевац-Исток“. 
Пројектовани гасовод има капацитет (PE 250) за 
снабдевање природним гасом објеката у контактним 
зонама планираног делa саобраћајнице. Траса гасовода 
планирана је у левом тротоару и дата је у графичком 
прилогу бр.5. 

4.5. Услови и мере заштите обухваћеног  
        подручја 
 
4.5.1. Услови и мере заштите градитељског  
          наслеђа 
 
У границама Плана нису евидентирани објекти 

градитељског наслеђа, споменици културе, нити 
издвојене амбијенталне целине.  

 
4.5.2. Услови и мере  заштите  животне средине  
 
У складу са Законом 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-одлика УС и 
98/13- одлука УС),  Правилника о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената (Сл.гласник РС 
бр. 31/10, 69/10 и 16/2011) и у складу са чл.7 Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације бр. 350-197/2013 од 
26.04.2013.г. није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину. 

На подручју Плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да нису планирани 
извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. У интересу 
заштите животне средине морају бити одпоштоване 
мере заштите које ће се у овом случају постићи 
планираним комуналним опремањем земљишта. 

 
4.5.3. Услови и мере заштите природе 
 
На подручју Плана нема заштићених природних 

добара као ни природних добара планираних за 
заштиту. 

 
4.5.4. Услови заштите 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 
стандардима СРПС-а. 

У поступку димензионисања коловозне 
конструкције потребно је одредити параметре за 
димензионисање састава и дебљине свих слојева за 
безбедно и економично одвијање саобраћаја.  

Утицаји климатско-хидролошких услова на 
носивост коловозне конструкције узима се у обзир 
преко регионалног фактора "Р". У складу са нашим 
(стандарима) СРПС-а узима се вредност фактора Р=2 

У поступку димензионисања обухватитити  
следеће параметре: 

- саобраћајно оптерећење 
- климатско-хидролошки услови, носивост 

материјала постељице 
- пројектни период 
- возна способност површине коловозног застора 

на крају пројектног периода 
- квалитет примењених материјала у коловозној 

конструкцији 
Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 

морају да буду реализовани и према прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
4.5.5. Заштита од пожара 
 
Планским решењем су обезбеђене следеће мере 

заштите од пожара: 
 
 саобраћајна мрежа омогућава приступ 

ватрогасним возилима, 
 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 

канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације морају бити у 
складу са прописима из ове области. 

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09), 
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 нормати-
вима 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. 

 
4.6. Локације или целине за даљу урбанистичку 

разраду са условима усмеравајућег карактера 
 
Обзиром да целокупно подручје обухваћено 

границом Плана представља једну целину, није 
планирана даља урбанистичка разрада исте. 

 
4.7. Посебни услови за којима се површине и  
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       објекти јавне намене чине приступачним  
       особама са инвалидитетом 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
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 и приступ 
особама за инвалидитетом, деци и старијим особама 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. 
 

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

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
5.1. Општа правила  грађења 
 
врста и намена објеката који се могу градити  
 
- Дозвољена је изградња колске саобраћајнице и 

пратеће комуналне инфраструктуре. 
 
- Изградња саобраћајнице и инфраструктуре  

могућа је у оквиру простора дефинисаног као 
површина јавне намене.  

 
- Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући у предметној саобраћајници, према условима 
управљача пута. 

 
- Планирани инфраструктурни водови поставити у 

профилу саобраћајнице. 
 
- Коловозну конструкцију саобраћајнице извести за 

меродавна саобраћајна оптерећења. 
 
- При изради техничке документације, предвидети 

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

 
врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Забрањена је изградња свих врста објеката чија 

би намена негативно утицала на претежну намену  у 
контактном подручју, тј. загађење ваздуха, воде и 
земљишта.  

- На тротоару у граници Плана није дозвољено 
постављање објеката који би угрозили несметано 
кретање пешака, изузев урбаног мобилијара 
(превасходно корпи за одпатке).  

- Није дозвољено постављање билборда у појасу 
регулације саобраћајнице. 

 
хоризонтална регулација 
 
- Регулациона линија је линија која раздваја 

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

 
- Хоризонтална регулација одређена је планираном 

трасом саобраћајнице и дефинисаном регулационом 
линијом која је приказана у графичким прилозима. 

 
- Саобраћајницу планирати за двосмерни саобраћај 

регулационе ширине 7,75 метара, са једном коловозном 
траком ширине 6,00 метара, једностраним тротоаром 
ширине 1,50 метара и обостраним ивичњацима. 

 
- Радијуси укрштања са ободном саобраћајницом - 

Паруновачком су 12,0 м и 15,0 м. 
 
вертикална регулација 
 
- Висина објеката, (објекат нискоградње) тј.улице, 

није релевантан податак на нивоу утврђивања 
параметра у Плану и биће дефинисан главним 
пројектом.  

услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле: 

 
- Грађевинску парцелу за саобраћајницу 

формирати у оквиру  површине јавне намене тј. у 
границама које су одеђене регулацином линијом као 
што је приказано у графичким прилозима. 

- Формирање грађевинске парцеле саобраћајнице 
извршиће се израдом пројекта парцелације 
тј.препарцелације, уз поштовање услова и ограничења 
прописаних Планом. 

- Планом су утврђене регулационе линије и дати 
аналитичко-геодетски елементи за пренос нових 
међних тачака. 

 - Новоформира парцела саобрајнице не може се  
ограђивати саме за себе. Ограда ће се постављати на 
контактним парцелама уз саобраћајницу, што је  
предмет  друге планске документације.  

 
прикључење објекат на комуналну 

инфраструктуру 
 
- Прикључак објеката на инфраструктурну мрежу 

реализоваће се према условима надлежних предузећа. 
- Планом су одређене трасе планираних 

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

 
одводњавање и нивелација 
 
- Одводњавање површинских вода утврђено је 

нивелационим решењем на нивоу плана (нивелационо 
решење дато је у графичком прилогу бр.3 и бр.4. 

 
остала правила грађења 
 
- Ради изградње планиране саобраћајнице и 

инфраструктурних водова неопходно је уклонити све 
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објекте који угрожавају реализацију планираних 
садржаја, уколико их има. 

- Дозвољено је коришћење материјала који 
подлежу важећим стандардима, технички и биолошки 
исправних. 

- Свака изградња мора бити изведена у складу са 
важећим техничким прописима и тако да ничим не 
угрози стабилност објеката у непосредном окружењу. 

 
5.2. Правила грађења  комуналне 

инфраструктуре 
 
водовод 
 
- Вода из водовода мора одговарати стандардима и 

прописима за питке воде. 
- Најмања дубина укопавања цеви у земљу изван 

зграда је 1,00 м, 
- У мрежу се могу уграђивати само оне врсте 

пожарних хидраната, које водовод уграђује у јавну 
мрежу и који одговарају прописима цивилне заштите и 
ватрогасне службе, ако у противном орган надлежан за 
ватрогасне послове не одреди другачије, 

- Забрањено је спајати непосредно јавне водоводне 
уређаје са уређајима и инсталацијама индивидуалне 
водоопскрбе у цевоводима за одвод воде, 

- Забрањено је полагање цевовода у ревизионим и 
другим окнима канализације. 

- Водоводни цевоводи не смеју се полагати у истим 
рововима с канализационом мрежом. Размак треба по 
правилу да износи најмање 1,0 м. 

- Код укрштања водоводне и канализационе мреже 
водоводни цевоводи да су по правилу изнад каналских. 

- На траси водоводног цевовода не дозвољава се 
полагање ни израда осталих подземних уређаја ни 
објеката. 

- Водоводне мреже изграђују се за радни притисак 
10 Бара и 16 Бара  већи и мањи притисци примењују се 
само у изузетним случајевима. 

- Пречник новопланиране мреже усвојити  100 
мм као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара. 

 - Планирати постављање надземних против-
пожарних хидраната  80 мм на максималном 
међурастојању не већем од 150 м. 

 
канализација 
 
- За изградњу јавне канализације могу се 

употребити све врсте цеви које задовољавају важеће 
стандарде квалитета. 

- Минимални пречник цевовода је  200 мм. 
Пречник испод 200 мм дозвољава се само за кућне 
прикључке. 

- Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике цеви. 

- Минимално укопавање цевовода је 1,50 м од 
површине терена. То је уједно и заштита од дејства 
мраза. Канализација и водовод се ни под каквим 
условима не стављају у исти ров. 

- На местима укрштања канализациона цев мора 
бити испод водоводне. 

- У случају немогућности гравитационог 
прикључка индивидуалне парцеле прикључивање 
извршити препумпавањем 

 
каналисање отпадних вода 
 
Уличним каналима не смеју се одводити: 
 
- Воде са киселинама, алкалијама и разним солима, 

затим воде која садрже бензин или уље и уопште воде 
које имају такве састојке да могу растворити материјал 
од кога је канал изграђен, 

 
- Предмети који би оштетили јавне канале или 

угрозили њихово правилно функционисање, 
 
-Узрочници заразних или паразитних или 

материјали заражени таквим клицама и радиоактивне 
отпадне материје, материје које развијају токсине и 
експлозивне плинове или врше друге штетне утицаје на 
саме канале и околину. 

 
електроенергетски  водови 
 
-  Планирани подземни кабл се полаже у профилу 

саобраћајне  површине према регулационим 
елементима датим у графичком прилогу  бр.5-Синхрон 
план инфраструктуре 

- Дубина полагања кабла је 0,8м у односу на 
нивелационе елементе терена испод кога се полаже 

- При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, 
дуж целе трасе, треба се  поставити пластична 
упозоравајућа трака, а након полагања кабла, трасу 
истог видно обележити 

- Није дозвољено вођење енергетског кабла изнад 
или испод водоводних или канализационих цеви 

- Није дозвољено вођење енергетског кабла изнад 
или испод цеви гасовода 

 
телекомуникациони   водови 
 
- Планирани ТТ кабл се полаже у профилу 

саобраћајне површине према регулационим елементима 
датим у графичком прилогу  бр. 5 - Синхрон план 
инфраструктуре 

- ТТ мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу 

- На свим местима где се очекују већа механичка 
напрезања тла, каблови се полажу кроз кабловску 
канализацију 

- Дубина полагања не сме бити мања од 0,8м 
 
гасовод 
 
- Гасовод се гради од полиетиленских цеви. 
- Мрежа гасовода ниског притиска прикључити  на 

постојећи МРС-„Мерима“, 
- Дубина укопавања цеви гасовода 1,2 м испод 

нивелете уређеног тротоара. 
- Траса гасовода води се на минималном растојању 

1,0м од трасе водовода и фекалне канализације.  
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- Траса гасовода води се на минималном растојању 
1,0м од трасе нисконапонског подземног вода E1. 

- Траса гасовода води се на минималном растојању 
0,4м од трасе електроводова и телекомуникационих 
каблова.  

 
5.3. 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. О спровођењу Плана стара се 
град Крушевца, кроз издавање локацијске и 
грађевинске дозволе, уређење и опремање простора, а 
преко својих надлежних органа и јавних предузећа. 

Спровођење Плана извршиће се директном 
променом и израдом пројекта парцелације односно 
препарцелације, постојећих катастарских парцела, а све 
у складу са овим Планом детаљне регулације. 

У графичком прилогу дат је појас регулације у 
коме ће се изводити објекат. 

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. 

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. 

Измене и допуне овог плана може вршити 
искључиво СО Крушевац на начин и по поступку 
утврђеним за његово доношење у складу са Законом. 

 
АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ  

КООРДИНАТЕ ЗА ПРЕНОС ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ 

 
  1    7529045.64   4825889.79 
  2    7529046.49   4825890.42 
  3    7529048.72   4825892.84 
  4    7529050.19   4825895.78 
  5    7529050.79   4825899.02 
  6    7529050.47   4825902.29 
  7    7529039.87   4825945.83 
  8    7529038.12   4825952.12 
  9    7529035.96   4825958.28 
 10    7529034.81   4825961.26 
 11    7529032.71   4825967.84 
 12    7529031.33   4825975.60 
 13    7529039.61   4825972.51 
 14    7529040.63   4825968.23 
 15    7529041.41   4825965.77 
 16    7529043.20   4825961.05 
 17    7529045.52   4825954.41 
 18    7529047.41   4825947.63 

 19    7529048.07   4825944.90 
 20    7529057.37   4825906.72 
 21    7529060.11   4825895.44 
 22    7529060.71   4825893.57 
 23    7529061.57   4825891.81 
 24    7529062.68   4825890.20 
 25    7529064.02   4825888.77 
 26    7529065.76   4825887.41 
 27    7529038.83   4825889.29 
 28    7529040.97   4825890.26 

 
Катасарске тачке број 27к и 28к су постојеће 

катастарске тачке и оне задржавају своје координате. 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивању у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-748/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 
одлука УС, 24/11 и 121/2012), и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевац“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

стамбено пословног блока ограниченог улицама 
Немањином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, 

Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу  
ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА Ц2 

 
I – ОПШТИ ДЕО 
 
 Решење о регистрацији предузећа 
 Лиценце руководиоца израде и учесника у 

изради Плана 
 
 
II – TЕКСТУАЛНИ ДЕО НАЦРТА ПЛАНА 

 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА  
 
Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта 

Плана 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА   
 
1.1. Опис граница подручја које се уређује Планом  
1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
1.3. Обавезе, услови и смернице из планских 

докумената вишег реда и других докумената значајних 
за израду плана 

1.4. Преглед претходних услова  и података 
издатих од стране надлежних  институција 
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2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ  
   СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површине јавне намене 
2.2.1. Грађевинско подручје 
2.2.2. Намена површина  
2.2.3. Површине јавне намене 
2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
2.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
2.3.2. Водопривредна инфраструктура, хидротех-
ничке инсталације и објекти 
2.3.3. Електроенергетика 
2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
2.3.5. Снабдевање топлотном енергијом 
2.4. Јавно и остало зеленило 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, 

споменика културе  и природе и амбијенталних целина 
2.6. Оцена катастарских подлога за израду Плана 
 
 
3. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 
 
2. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1. Концепција уређења подручја Плана 
4.2. Подела подручја плана на урбанистичке 

подцелине са наменом површина  
4.3. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене 
4.3.1. Површине и објекти јавне намене 
4.3.2. Попис парцела и опис локације за површине 

и објекте јавне намене 
4.3.3. Регулација саобраћајне мреже са нивелациом 

терена 
4.4. Услови уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре 
4.4.1. Водопривредна инфраструктура, хидротехничке 

инсталације и објекти 
4.4.2. Електроенергетика 
4.4.3. Телекомуникациона инфраструктура 
4.4.4. Снабдевање топлотном енергијом 
4.5.  Услови уређења јавних и осталих зелених 

површина 
4.6. Услови и мере заштите обухваћеног подручја 
4.6.1. Услови и мере заштите градитељског наслеђа 
4.6.2. Услови и мере  заштите  животне средине  
4.6.3. Услови и мере заштите природе 
4.6.4. Услови заштите и мере заштите од 

елементарних непогода 
4.6.5. Заштита од пожара 
4.7. Локације или подцелине за даљу урбанистичку 

разраду са условима усмеравајућег карактера 
4.8. Посебни услови за којима се површине и 

објекти јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

4.9. Мере енергетске ефикасности изградње 
 
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
5.1. Општа правила  грађења 
5.2. Посебна правила грађења 
5.2.1. Посебна правила грађења за урбанистичку 

подцелину Ц2.1. јавне фукције- основно школско 
образовање 

5.2.2. Посебна правила грађења за урбанистичку 
подцелину Ц2.2. вишепородично становање са 
пословањем 

5.2.3. Посебна правила грађења за урбанистичку 
подцелину Ц2.3. вишепородично становање са 
пословањем 

5.3. Правила урбанистичке парцелације 
5.4. Смернице за спровођење плана 
 
- Аналитичко геодетски елементи, координате 

за пренос површина јавне намене 
 
 
 
III - ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

 
1. Извод из Генералног плана Крушевац 2021.г.
   - План намене површина 

1:10000

2. План постојећег стања 1:500
3. Планирана намене површина  1:500
4. Урбанистичка регулација са саобраћајним 
   решењем

1:500

5. Регулација саобраћајница са  
   нивелационим решењем 

1:500

6. План површине јавне и остале намене 1:500
7. План хидротехничких инсталација 1:500
8. План електроенергетских инстлација 1:500
9. План енергофлуида 1:500

 
 

 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
Извод из текстуалног дела усвојеног  
Концепта Плана 
 
1. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
1.1. Опис граница подручја које се уређује 

Планом  
 
Границе планираног подручја одређене су 

постојећим саобраћајницама и то: са северне стране 
Улицaма Југовићевом и Владетином, са југозападне 
стране Улицом Косовском и са североистока низом 
катастарских парцела к.п.бр.994/1, 994/3, 994/2, 995/1, 
996/1, 997/1, 998/4, 998/2 и 998/3 све КО Крушевац. 

Подручје обухваћено Планом припада КО 
Крушевац. 

Укупна бруто површина подручја обухваћеног 
Планом износи  1,03 ха. 

 
1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
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Правни основ 
 
 Одлука о изради Плана детаљне регулације 

стамбено пословног блока ограниченог улицама 
Немањином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана 
Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу – измена 
дела блока Ц2, I број 350-195/2013 од 26.04.2013. 

 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-одлика УС и 98/13- 
одлука УС) 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената  („Сл. гласник РС“  бр. 
31/10, 61/10,16/11) 

 Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ 
бр. 50/11) 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације стамбено 
пословног блока ограниченог улицама Немањином, 
дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
Косовских јунака у Крушевцу – измена дела блока Ц2, 
на животну средину, бр.350-133/2013 од 28.03.2013.г. 

Плански основ 
 
 Генерални план „Крушевац 2021“ („Сл.лист 

општине Крушевац“, бр. 4/05), у даљем тексту ГП 
 

1.3. Обавезе, услови и смернице из планских 
докумената вишег реда и других докумената 
значајних за израду плана 

 
Просторни обухват Плана према Генералном плану 

Крушевац 2021, дефинисан је кроз урбанистичку зону 
4. Основни садржаји планирани на овом подручју су:  

 породично и вишепородично становање 
средњих густина, 100-200 ст/ха 

 јавне функције-основно школско образовање 
(ОШ "Вук Караџић"). 

Основна смерница развоја и унапређења овог 
простора по  ГП-у усмерена је ка рационалном 
коришћењу површина уз унапређење постојећег 
становања, као и уређења простора комплекса основне 
школе. 

Из текста Генералног плана Крушевца 2021.г. 
наводи се: 

 "рационалније коришћење површина под 
наменом за становање где се садашње становање 
(густина до 100ст/ха) планира са густинама од 100-200 
ст/ха према условима парцела као затеченог стања" 

Становање средњих густина од 100-200ст/ха -
основни показатељи: 

- густина насељености 100-200ст/ха 
- однос становања и делатности 60(70): 40(30)% 
- степен искоришћености парцеле до 50% 
- спратност објекта П+2 до П+3   
- потребно је обезбедити 1 паркинг место по стану 
 "локације дечије установе и Основне школе 

неће мењати своје парцеле на рачун околних садржаја. 
У подручјима становања могуће је увођење и 

других садржаја који не ремете основну намену 

становања, а што се посебно односи на затечено стање 
намене простора и објеката у моменту израде плана. 

 
Остала документа значајна за израду плана 
 
За израду коришћени су и подаци из важеће 

планске документације којом је обрађено предметно 
подручје Плана (План детаљне регулације стамбено 
пословног блока ограниченог улицама Немањином, 
дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
Косовских јунака у Крушевцу, („Сл .лист општине 
Крушевац“ бр. 2/05), као и подаци из Планова који су 
обрадили контактна подручја (називи планова у 
контактном подручју означени су на графичким 
прилозима), у циљу континуитета у планирању кроз 
сагледавање ширег окружења. 

Поред горе наведне планске документације, за 
израду овог Плана коришћена су и друга документа 
значајна за израду и то: 

- Закључак Градског већа III број: 350-17/13 од 
21.01.2013. године у коме се наводе критеријуми за 
покретање иницијативе и измене важећег Плана 

- Захтев за преиспитивање важећег ПДР-а покренут 
од стране инвеститора и групе грађана бр.999-169/2010 
од 12.04.2010.г. 

- Решење о преносу права коришћења, без права 
располагања и без накнаде, са општине Крушевац на 
ОШ"Вук Караџић", део зграде као и једна помоћна 
зграда, у Ул. Косовској бр. 7, све постојеће на к.п.бр. 
988/2 КО Крушевац , 01бр. 463-286/88 

- Одлука Школског одбора "Вук Караџић" бр.2020 
од 14.09.2012.г.  

 
1.4. Преглед прикупљених услова  и података 

издатих од стране надлежних  институција 
За израду предметног плана Плана од надлежних 

органа и организација прибављени су подаци о 
постојећем стању, условима коришћења и развојним 
плановима, као и друга документација од значаја за 
израду и то од:  

 Електросрбије Д.О.О. Привредно друштво за 
дистрибуцију елекричне енергије, Крушевац бр.12653 
од 11.12.2013.г. 

 ЈКП Водовода, Крушевац, бр.227/2 од 
02.12.2013.г. 

 МУП Сектора за ванредне ситуације, Крушевац 
07/19 бр. 217-197/13 од 18.11.2013. г.  

 Предузећа за телекомуникације „ТелекомСрбија“ 
а.д., број 386208/2 од 29.11.2013. г. 

 ЈКП Градска топлана бр.5932 од 13.8.2014.г. 
 Србијагас бр.03-03/14609 од 14.08.2013. 
 Конзерваторски услови, Завода за заштиту 

споменика културе Краљево, “Прилог заштите и 
ревитализације културног и градитељског наслеђа.“ 
бр.1692/3-2013 од 22.01.2014.г. 
 

2.   АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
             СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 
2.1. Природне карактеристике подручја 
Земљиште обухваћено Планом је релативно равно, 

са веома благим падом од северозапада ка југоистоку 
дуж Ул. Косовске. Израженији нагиб терена је дуж Ул. 
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Владетине од зоне укрштаја са Ул.Југовићевом (од коте 
159,29) и у паду је према истоку, до коте 156,80.   

Извршеном сеизмичком микрорегионализацијом, 
Крушевац је у подручју са максималним могућим 
интезитетом потреса до 8 степени по Меркалијевој скали. 

 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површине јавне намене  
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 (врста изградње, регулације) 
Подручје обухваћено Планом лоцирано је у 

близини ужег централног градског језгра, које  преко 
Ул.Владетине и Трга деспота Стефана остварује  везу 
са градским центром. Преко секундарних градских 
саобраћајница (Улице Југовићеве и Страхињићеве) овај 
простор директно је повезан са Лазаревим градом, а 
преко Улица Косовске са "Здравственим центром 
Крушевац". 

Простор обухваћен Планом  карактерише 
комплетна изграђеност простора као и јасно видљиво 
разграничење у смислу постојеће намене површина 
што се одсликава у следећој чињеници: 

 Доминанту у простору чини комплекс Основне 
школе „Вук Караџић“. Спратност објекта је По+П+2, са 
издвојеним објектом за припремну предшколску групу 
спратности П+1. 

 Дуж Ул.Косовске и Ул.Југовићеве реализовани 
су објекти породичног становања, спратности од П до 
П+Пк, двојни или у прекинутом низу са стамбеним и 
помоћним објектима у дну парцеле. Овај простор 
карактерише преизграђеност. На појединим парцелама 
индекс заузетости је и преко 63%. Већина објеката уз 
Ул. Косовску, има пословне садржаје у приземним 
деловима објеката или у оквиру издвојених локала. 
Групације збијених пословних објеката (локали, бараке, 
трафике), стоје наспрам појединачних стамбених 

објеката и дају слику неуређености и неусклађености. 
Оваквој ситуацији у простору свакако допринела је 
стихијска градња из ранијих периода, обзиром да у 
дужем временском интервалу није било омогућено 
издавање одобрења за изградњу, јер је овај простор 
предходном документацијом био планиран за 
проширење комплекса школе. 

 На крају Ул. Владетине у контактној зони са 
школом, рализовани су објекти породичног становања 
спратности П и По+П. Парцеле су малих ширина          
(5,5-6м), малих површина и издуженог облика што је 
условило не само тип изградње (двојни објекти, 
прекинути низ) већ и сам изглед објекта који су 
лепљени један до другог, уски и веома дугачки.  

 
Оцена стања - Основна карактеристика подручја 

је непланска изградња, осим школског комплекса, 
неуређеност и нерационалност коришћења простора са 
аспекта урбане економије. Грађевинске парцеле су 
неуједначених фронтова, неадекватног облика и 
величине. Изграђени објекти, различити како по 
архитектонском изразу тако и по вредностима, 
последица су хетерогености остварених садржаја, 
намена и функција у простору. Ови објекти су 
настајали у различитим временским периодима што за 
последицу има потпуну несинхронизованост у 
стилском и визелном смислу. Известан број објеката  је 
стар, лошег квалитета  који се не користе , потпуно или 
делимично порушени и неупотребљив.  

У контактним зонама, садржајима од функционалног 
утицаја, могу се сматрати комплекс  Здравственог центра 
Крушевац, близина Лазаревог града као  започета 
реализација већих стамбено - пословних објеката 
спратности П+2+Пк дуж Косовске улице. 

Подручје плана  третира се као јединствена 
целина-Ц2, у оквиру које су препознате три 
урбанистичке подцелине, Ц2.1., Ц2.2., Ц2.3. Овакву 
поделу опредила је пре свега намена простора. 

 
 

Биланс површина и урбанистички показатељи 
 

Табела 1. Урбанистички показатељи – постојеће стање  

Ознака 
урб. 

подцелине 

П урб. 
Целине / 
подцелине 

(ха) 

намена 
површина 

П намена 
(м2) 

БГП  
(м2) 

БРГП 
(м2) 

Из 
(%) спратност 

Ц2.1. 0,56 основна школа 5.573 1.716 4090 30,8 П+1, П+2 

Ц2.2. 0,18 

породично 
становање 1.620

951 1.084 53,2 

П,             
(По)+П+Пк

пословне 
делатности 165 П 

Ц2.3. 0,07 породично 
становање 699 325 325 46,5 (По)+П, П

  0,22 саобраћајнице 2.298 0 0 0,0   
укупно 1,03 обухват плана 10.353 2992 4599 43,5 П до П+2

 

биланс површина П (м2) % 
обухват плана 10.353 100% 
саобраћајнa инфраструктура 2.298 22,2 
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породично становање 2.317 22,4 
пословне делатности 165 1,6 
основна школа 5.573 53,8 

урбанистички показатељи 
БРГП стамбеног простора (м2) 1.260 
број домаћинстава 14 
број становника 45 
*просечна величина стамбене јединице 90м2 
*просечан број чланова домаћинства 3,2 

 
 
2.2.3. Површине јавне намене 
 
Законом 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-одлика УС и 98/13- 
одлука УС) дефинисане су површине јавне намене  коју 
чине објекти јавне намене и јавне површине.  

Постојеће јавне површине у оквиру подручја 
обухваћеног Планом су постојеће саобраћајнице и 
комплекс основне школе. У границама Плана објекте 
јавне намене чини основна школе са пратећим 
објектима и садржајима. 

 
Табела 2. Биланс површина за јавне и  
                остале намене – постојеће 
 

намена површина  % 
Саобраћајнице - површине јавне 
намене 2.298 м2 22,2
Комплекс oсновне школе - 
површина јавне намене 5.573 м2 53,8

Површине за остале намене 2.484 м2 24,0 

Укупна површина плана: 10.353 м2 100 

 
2.3. Трасе, коридори и капацитети 
        инфраструктуре 
 
2.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Саобраћај  
 
Генералним планом улица Косовска је део 

примарне саобраћајне мреже, док су улице Југовићева 
и Владетина део секундарне саобраћајне мреже. 

Наведене улице представљају ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, којима се одвија 
транзитни саобраћај, а такође служе и за непосредни 
приступ до парцела корисника. 

Бициклистички саобраћај се одвија уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. Кретање возила 
јавног градског превоза одвија се свим саобраћајницама. 
За кретање пешака изграђене су посебне површине 
(тротоари). На радијусима укрштања саобраћајница (у 
зони пешачких прелаза) су делимично изграђене посебне 
рампе за повезивање тротоара и коловоза, па је отежано 
кретање особа са посебним потребама. 

Паркирање и гаражирање возила се врши на 
парцелама корисника. У улицама Косовској, 
Југовићевој и Владетиној заступљено и подужно 

паркирање на коловозу што је регулисано Решењем 
надлежног органа Градске управе. 

 
Нивелација  
 
Постојеће нивелационо решење условљено је 

конфигурацијом терена и положајем објеката на 
контактним парцелама. 

Изграђене и реконструисане саобраћајнице као и 
инфраструктура у оквиру истих (пре свега за одвођење 
атмосферских вода) условиле су коте подова приземља 
и тротоара контактних објеката и осталих садржаја. 

2.3.2.  Водопривредна инфраструктура,  
           хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
Примарна водоводна мрежа у улицама које се 

налазе у границама Плана је изведена.  Улицом 
Косовском пролази водоводна азбестцеметна цев 
300мм, а Југовићевом и Владетином  водоводна 
азбестцеметна цев  80мм. 

 
Фекална канализација 
Улична канализација  200 мм задовољавајућег 

капацитета је изведена у свим улицама у границама 
Плана.  

 
Атмосферска  канализација  
Атмосферском  канализацијом уређене су улице 

Јакшићева и Владетина до улива у регулисани 
Кожетински поток.  

 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Предметни конзум у границама плана напаја се из 

две дистрибутивне трафо станице: 
 
-ТС 10/0.4кV Вук Караџић, лимена, снаге 

1x630кVA, која се налази у границама плана - 
капацитети попуњени 

-ТС 10/0.4кV Хигијенски завод, лимена, снаге 
1x630кVA, која се налази (непосредно уз границу 
плана) - капацитети попуњени 

10kV водови пролазе уз  границу плана делом 
Косовском, делом Југовићевом улицом и у подручје 
плана улазе само у делу напајања и умрежавања ТС 
Вук Караџић (два 10 кV  вода). 

НН мрежа је ваздушна, на челично-решеткастим 
стубовима и налази се на истој траси као и 10 кV 
водови, уз границу плана. 



30.12.2014.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                     
 

 

619

 
2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
На подручју и у границама плана постоји ТК 

канализација, примарна кабловска ТК мрежа до 
изводних ормарића и даље секундарна мрежа до 
корисника. 

 
2.3.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Део гасоводне мреже постоји у Косовској улици  

ПР Ø40 док је у  Југовићевој улици изведен део 
планиране мреже ПЕ Ø90.  

Планско подручје се снабдева топлом водом 
110/75ºC са постојећег топловода који се налази у 
оквиру дворишта Основне школе „Вук  Караџић". 
Постојећи топловод у школском дворишту је у 
технички лошем стању, често се јављају цурења топле 
воде и хаварије на мрежи. Интервенције на топловоду 
угрожавају безбедност и сигурност  деце у школском 
дворишту. 

Постојећи системи за снабдевање енергофлуидима 
(природни гас и топла вода) имају капацитет и за веће 
потебе снабевања пословно стамбених објеката у блоку 
толотном енергијом. 

2.4. Јавно и остало зеленило 
 
У оквиру Плана нема опредељених и реализованих 

површина под јавним зеленилом изузев појединачних  
стабала дрвореда на тротоару улице Косовске, дела 
Југовићеве и Владетине улице.  

Остало зеленило је заступљено у виду зеленила 
окућница и мањих зелених површина у оквиру школе 
„Вук Караџић“. 

Зеленило је малих површина са превасходно 
декоративном улогом.  

 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, 

споменика културе и природе и амбијенталних целина 
 
За потребе израде предметног Плана, Завод за 

заштиту споменика културе Краљево израдио је 
"Прилог заштите и ревитализације културног и 
градитељског наслеђа." 

Условима надлежног Завода за заштиту споменика 
културе утврђено је: 

 
- Добра која уживају претходну заштиту 
Археолошки локалитет - двориште ОШ "Вук 

Караџић" 
 
- Непокретна културна добра  
 
Нема утврђених непокретних културних добра, на 

простору унутар граница плана. 
Детаљна валоризација постојећег стања објекти 

градитељског наслеђа у границама Плана као и у 
ширем окружењу дата је у Концепту плана и чини 
саставни део овог елабората. 

Кућа у Косовској улици бр.5. која је била 
евидентирана у претходним Елаборатима заштите 
културног и градитељског наслеђа изгубила је 
споменичка својства, па је Завод за заштиту споменика 
културе Краљево донело одлуку да ову кућу скине са 

листе објеката који имају статус добра која уживају 
претходну заштиту. 

 
Напомена. Објекат у Косовској улици који је 

скинут са листе објеката који уживају претходну 
заштиту је двојна кућа на к.п.бр.988/2 и 988/1 КО 
Крушевац.  

На подручју Плана нема заштићених природних 
добара као ни природних добара планираних за 
заштиту. 

 
2.6. Оцена катастарских подлога за израду 
        Плана 
 
У складу са чл. 40. 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-одлика УС и 
98/13- одлука УС) о врсти и начину прибављања 
катастарских подлога за потребе израде планске 
документације као и чланом 43.Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 
извршено је прибављање подлоге.             

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско топографски план са катастром водова 
подземних инсталација. Катастарско топографски план 
је оверен од стране  Републичког  геодетског завода – 
СКН Крушевац. Катастарско топографски план је 
достављен у аналогном и дигиталном облику на ЦД-у 
број P416310713220111 

 
7. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  
 
Основни циљ:  
 Остваривање услова за реализицају садржаја 

планираних Генералним планом “Крушевца 2021“ („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр. 4/05), као и усклађивање 
даљег урбаног развоја и уређења подручја плана са 
одредбама и елементима Закона о планирању и 
изградњи  

 
Остали циљеви: 
 Реконструкција делова простора, где се простор 

постојећег породичног становања (густина до 100ст/ха) 
планира за вишепородично становање са пословањем (у 
складу са наменом из ГП-а),  

 Стварање услова за рационално коришћење 
земљишта (близина градског центра) са аспекта урбане 
економије 

 Планирање нових садржаја, атрактивних за 
град и инвеститоре и успостављање повезаности 
садржаја овог простора са непосредним окружењем  

 Одређивање нове регулације, површина јавне 
намене, као и правила за примену плана путем 
дефинисања оптималних урбанистичких параметара, 
правила грађења и уређења 

 Стварање услова за уређење и изградњу 
површина јавне намене и објекте јавне намене 

 Одређивање локација за израду Урбанистичких 
пројеката 

 Успостављање критеријума за заштиту 
градитељског наслеђа и животне средине 
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8. ПЛАНСКИ ДЕО  
 
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1. Концепција уређења подручја Плана  
Концепцију уређења простора плана определила је 

планирана намена, постоје стање, правно-имовински 
односи, као и реална потреба за променом постојећег 
стања. 

Основни програмски елементи су произашли из 
наведених циљева па се могу свести на трансформацију 
овог простора, (обзиром на просторну позицију) где би 
се путем остварења планираних садржаја атрактивних 
за град и инвеститоре, земљиште користило 
рационалније, уредио простор комплекса основне 
школе и успоставило повезивање садржаја овог 
простора са непосредним окружењем. 

Намене које су преовлађујуће у постојећем стању у 
подцелинама породичног становања трансформишу се 
променом типа изградње објеката, примењујући 
максимално дозвољене урбанистичке параметре којима 
се постиже већа искоришћеност простора за зону.  

Простор обухвата Плана подлеже урбаној обнови 
која подразумева: изградњу, обнављање, реконструк-
цију и уређење изграђеног дела града. 

Урбана организација подручја Плана одређена је 
поделом на урбанистичке подцелине, елементе 
регулације и поделу на површине јавне намене и 
површине за остале намене. 

 
4.2. Подела подручја плана на урбанистичке 

подцелине са наменом површина  
 
На основу анализе постојећег стања и сагледавања 

потенцијала простора за даљи развој, планираних 
интервенција и ГП-ом дефинисане намене, План 
обухвата јединствену целину, блок Ц2. Иста је на 
основу својих карактеристика подељена на следеће 
подцелине: Ц2.1., Ц2.2., и Ц2.3. 

 
 Подцелина Ц.2.1. - комплекс основне школе 
 
Основна намена  подцелине је јавна функција - 

школа (основно образовање) 
Подцелина је опредељена као површина јавне 

намене, са основним циљем уређења и развоја 
комплекса Основне школе "Вук Караџић". 

Предвиђено је проширење комплекса  на 
к.п.бр.988/2 КО Крушевац чији је корисник Општина 
Крушевац. Планирана површина школског комплекса 
је 5820,0м, а индекс заузетости 31%. 

Планирани садржаји школског  комплекса су: 
- Објекат бр.1- Објекат школе, намењен основном 

образовању спратности По+П+2, са фискултурном 
салом спратности П. 

Планирано је задржавање објекта школе у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту уз 
могућност реконструкције (извођење грађевинских 
радова на постојећем објекту у габариту и волумену 
објекта), адаптације и санације у зависности од потреба 
инвеститора. 

- Објекат бр.2 - Издвојени објекат за припремну 
предшколску групу спратности П+1. Планирано је 

задржавање објекта у постојећем хоризонталном и 
вертикалним габариту, уз могућност реконструкције 
(извођење грађевинских радова на постојећем објекту у 
габариту и волумену објекта), адаптације и санације у 
зависности од потреба инвеститора. 

- Објекат бр. 3 (на  к.п.бр. 988/2) - Објекат је 
планиран за реализацију васпитно образовних садржаја. 
У складу са овом наменом у оквиру објекта могуће је 
организовати садржаје: дневног боравка, дечијег клуба, 
медијатеку, библиотеку, просторије за разне секције,  
ван-наставне активности, специјлизоване кабинете, 
саветовалиште за децу и родитеље и сл.  

Тип изградње (део двојног објекта) и хоризонтални 
габарит се задржавају. У циљу реализације поменутих 
садржаја планирана је реконструкција и надградња 
објекта над постојећим хоризонталним габаритом, 
максималне  спратности По+П+1. 

На осталом простору комплекса школе предвиђено 
је задржавање  реализованих партерних садржаја: 
терена за спортове, простора за игру деце предшколске 
групе, зелених површина и школског платоа за 
окупљање ученика.  

Поред задржавања постојећих зелених површина 
планирано је и додатно озелењавање до укупног 
учешћа од 30% у односу на површину комплекса, а 
начин организације и врста зеленила биће додатно 
разрађена кроз Пројекат партерног уређења.  

 
 Подцелина Ц.2.2. – вишепородично 
      становање са пословањем  
 
Како на овом простору преовлађује лош бонитет 

постојећег стамбеног фонда (објекти који  се не користе 
, потпуно или делимично порушени и неупотребљиви) 
ниске спратности П и П+1 планира се урбанистичка 
реконструкција блока.  

Планирана намена објеката подразумева изградњу 
објекта који могу бити стамбеног, стамбено пословног  
и пословно стамбеног карактера. 

Основни тип изградње у овој подцелини је 
непрекинути низ (изузев првог и последњег објекта у 
низу где су објекти једнострано узидани) 

Планирана спратност објеката је (По)+П+2+Пк, а 
индекс заузетости на грађевинској парцели је 
максимално  50%. Планирана спратност је у складу са  
планираном спратношћу у осталом делу блока и 
контактним зонама чиме је остварен континуитет у 
планирању. 

У оквиру планираних намена објекат на к.п.бр. 
988/1 може бити стамбено пословног, пословно 
стамбеног или пословног карактера. Тип изградње (део 
двојног објекта) као и хоризонтални габарит се у 
потпуности задржавају. У циљу усклађивања 
вертикалне регулације овог објекта са објектом на 
к.п.бр.988/2 са којим чини јединствену целину, 
планирана је реконструкција и надградња објекта над 
постојећим хоризонталним габаритом, максималне  
спратности По+П+1. 

 
Планирана пословна намена подразумева 

обављање свих врста непроизводних делатности чија 
намена не утиче негативно на становање и оне које су 
еколошки и функционално примерене зони  становања. 
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Пословна намена обухвата  делатности који се по 
карактеру и капацитету могу организовати у оквиру 
планираних објеката, простора и услова ове подцелине, 
а не захтевају посебне функционалне и саобраћајне 
услове. 

У складу са наменом објеката однос становања и 
делатности у објекту је промењљив, с тим што 
функција становања на сме бити ометана функцијом 
пословања, а на нивоу подцелине не сме прећи однос: 
делатности: становање – макс. 40% : 60%. 

Код објекта у низу подразумева се отварање 
пешачких  и колских пролаза ка унутрашњости парцеле 
кроз фасадну раван објекта у нивоу приземља, 
евентуално и првог следећег спрата ради остваривања 
комуникације са унутрашњим делом дворишта, 
планараног за озелењавање и пракирање. 

Површина неопходна за потребе паркирања 
обезбеђује се изван површине јавног пута, на 
парцелама корисника као партерно или паркирање у 
подземним гаражама. Број потребних паркинг места 
одређује се на основу намене и врсте делатности. 

 
 Подцелина Ц.2.3. – вишепородично 
      становање са пословањем 
 

Планирана намена у овој подцелини је 
вишепородично становање са пословањем. 

Обзиром на укупну површину подцелине од 697м2 
планирана је изградња слободностојећег објекта 
стамбене или стамбено пословне намене. У циљу 
усклађивања вертикалне регулације са објектима на 
суседним парцелама, као и чињенице да је овај простор 
благо уздигнут у односу на остали простор планирана 
спратност објекта је (По)+П+2, а индекс заузетости 
максимално до 40%. Дата је могућност рализације 
пословне намене у оквиру објеката, с тим да је однос 
становања и пословања 70% : 30%.  

 
Планирана пословна намена подразумева 

обављање свих врста непроизводних делатности чија 
намена не утиче негативно на становање и које су 
еколошки и функционално примерене зони  становања. 

 
Површина неопходна за потребе паркирања 

обезбеђује се изван површине јавног пута, на 
парцелама корисника као партерно или паркирање у 
подземним гаражама. Број потребних паркинг места 
одређује се на основу намене и врсте делатности. 

 

 
Биланс површина и урбанистички показатељи 

 
Табела 3. Урбанистички показатељи – планирано стање 

 

 
Ознака 
урб. 

подцелине 
 

 
П урб. 

подцелине 
(ха) 

 
 

намена 
површина 

П намена 
(м2) 

БГП  
(м2) 

БРГП 
(м2) 

Из 
(%) спратност 

Ц2.1. 0,58 основна школа 5.820 1.796 4.248 31 По+П+2, П, 
П+1, 

Ц2.2. 0,15 
вишепородично
становање са 
пословањем 

1528 764 2827 до 50 
            
(По)+П+2+Пк 
По+П+1 

Ц2.3. 0,07 
вишепородично 
становање са 
пословањем

697 279 837 до 40 (По)+П+2 

    саобраћајнице 2.308 0 0 0,0   

укупно 1,03 обухват плана 10.353 2.839 7912  
П, По+П+1 
(По)+П+2+Пк

 
 

 
биланс површина 
 

П (м2) % 

обухват плана 10.353 100% 

саобраћајнa инфраструктура 2.308 22,3

основна школа 5.820 56,2

вишепородично становање 2.225 21,5

урбанистички показатељи

БРГП стамбеног простора (м2) 2.282 м2 
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БРГП пословног простора (м2) 1.382 м2

број домаћинстава 33

број становника 106
*просечна величина стамбене јединице (подцелина Ц2.2 и Ц2.3.) - 70м2 

 
*однос стабеног и пословног простора 60:40 (на нивоу подцелине Ц2.2.) 
 
*однос стабеног и пословног простора 70:30 (на нивоу подцелине Ц2.3.) 
 
*просечан број чланова домаћинства 3,2 
 

 
4.3. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене 
 
4.3.1. Површине и објекти јавне намене 
За површине јавне намене опредељене су све 

постојеће саобраћајнице као и простор комплекса 
"Основне школе Вук Караџић. У границама Плана 
објекте јавне намене чине основна школе заједно са 
припадајућим објектима јавне намене и пратећим 
садржајима. 

 
Саобраћајнице 
 Ул. Југовићева- површина јавне намене која се 

задржава у постојећој регулацији. 
 Ул. Косовска - површина јавне намене која се 

задржава у постојећој регулацији 
 Ул.Владетина - површина јавне намене која се 

задржава у постојећој регулацији 
 

Зона раскрснице Ул. Југовићеве и Ул. Косовске 
 
Планира се реконструкција тј. повећање постојећег 

радијуса укрштања од 4,5м на 6.0м, чиме ће се 
утврдити нови појас регулације у поменутој зони 
раскрснице. 

Планом је предвиђено уклањање свих објеката који 
се налазе у оквиру парцела опредељених за површину 
јавне намене-саобраћајне површине, одн. оних објеката 
који се налазе у утврђеном појасу регулације 
саобраћајних површина.  

 
Комплекс Основне школе "Вук Караџић" 
 
Простор комплекса основне школе опредељен је 

као површина јавне намене заједно са припадјућим 
објектима јавне намене (објекти 1, 2 и 3) и пратећим 
садржајима. 

Постојећа површина комплекса прошириће се на 
рачун површине к.п.бр.988/2 и дела к.п.бр.986/2 
(прихватањем фактичког стања). Новопланирана 
површина комплекса је приближно 5.820м2 и заузима 
56,2% површине планског подручја. 

Планирана БРГП објеката јавне намене је 
приближно 4.248м2. 

Уређивање и извођење радова у оквиру овог 
комплекса вршиће се према правилима грађења и 
решењима из овог Плана. 

Обзиром да комплекс школе обухвата више 
катастатарских парцела образовање јединствене 

парцеле вршиће се путем препарцелације према 
утврђеним регулационим линијама и датим  аналитичко 
геодетским елементима за обележавање површина 
јавне намене тј. у свему према графичком прилогу бр.6 
- План површина јавне и остале намене  

 
4.3.2. Попис парцела и опис локације за 

површине и објекте јавне намене саобраћајнице-
површина јавне намене  

 
Припадајуће катастарске парцеле које чине 

саобраћајне површине (површине јавне намене) 
одвојене су регулационом линијом од површина за 
остале намене и састоје се од делова к.п.бр.2290/1, 
2290/2, 971, 970, 985/1 и целих к.п.бр.987/2, 987/3 све 
КО Крушевац. 

 
комплекс основне школе - површина  и објекти 

јавне намене 
Граница урбанистичке подцелине Ц.2.1. 

представља границу парцеле планиране за површину 
јавне намене заједно  са припадајућим објектима (јавне 
намене) и састоји се од следећих кат. парцела.бр. 988/2, 
987/1, 997/2, и дела 986/2 све КО Крушевац. 
 

Табела 4. Биланс површина за јавне и остале 
намене – планирано 

 

намена 
 

површина % 

Саобраћајнице - површине јавне 
намене 2.308 м2 22,3
Комплекс oсновне школе - 
површина јавне намене 5.820 м2 56,2
Површине за остале намене 2.225 м2 21,5 
Укупна површина плана: 10.353 м2 100 

 
4.3.3. Регулација саобраћајне мреже  
          са нивелациом терена 
 
Саобраћај 
  
Елементи решења из Генералног плана 
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом 

улице Косовске, делом улице Југовићеве и Владетином 
улицом. 
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Генералним планом улица Косовска је дефинисана 
као део примарне саобраћајне мреже, док су улице 
Југовићева и Владетина део секундарне саобраћајне 
мреже. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улице Косовска, 

Југовићева и Владетина представљају ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, којима се одвија 
транзитни саобраћај, а такође служе и за непосредни 
приступ до парцела корисника. Елементи регулације 
саобраћајница дати су на графичком прилогу бр.5- 
Регулација саобраћајница са нивелационим решењем 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Све ободне улице служе за одвијање транзитног 

саобраћаја, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући у свим улицама, у складу са сагласностима које 
ће корисници прибавити од управљача пута. 

 
 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

постојеће улице са савременим коловозним застором  у 
регулационом смислу нису посебно дефинисане, већ су 
задржане са постојећим техничким карактеристикама.  

Све улице (осим улице Владетине) планирају се 
као саобраћајнице за двосмерни саобраћај са једном 
коловозном траком и обостраним тротоарима.  

Улица Владетина се планира као саобраћајница за 
једносмерни саобраћај са једном коловозном траком и 
обостраним тротоарима. 

Све улице у обухвату Плана планиране су са 
савременим коловозним застором. Сви тротоари су 
денивелисани у односу на коловоз. 

Једина реконструкција је планирана у делу 
раскрснице улица Косовске и Југовићеве, а то је 
повећање радијуса укрштања са 4,5м на 6.0 м, док се 
све остале саобраћајнице задржавају у постојећим 
профилима. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

свим саобраћајницама изузев Владетином улицом. 
Бициклистички саобраћај се одвија уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем, а за кретање пешака 
изграђене су посебне површине (тротоари). 

Није дозвољено постављање билборда у појасу 
регулације саобраћајница. 

 
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. 

У улицама Косовској, Југовићевој и Владетиној 
заступљено је подужно паркирање на коловозу. Укупан 
број јавних паркинг места износи 24 ПМ, што је 
регулисано Решењем надлежног органа Градске управе. 

 
Нивелација  
 
У нивелационом смислу задржавају се коте свих 

постојећих саобраћајница и њихових тротоара.  
Планирано проширење постојећег тротоара у 

нивелационом смислу биће у нивоу са садашњим 
тротоаром, уз задржавање попречног нагиба од 2,0% ка 
коловозу. 

Одводњавање површинских вода утврђено је 
нивелационим решењем на нивоу плана за све 
саобраћајнице по осовинама датих у апсолутним 
котама. Генерални падови између референтних тачака 
саобраћајница дати су у процентима.  

Елементи нивелације дати су на графичком 
прилогу бр.5. - Регулација саобраћајница са 
нивелационим решењем. 

 
 
4.4. Услови уређења и изградње комуналне 
        инфраструктуре 
 
4.4.1. Водопривредна инфраструктура, 
          хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
На основу претходних услова издатих од стране 

ЈКП "Водовод" Крушевац и општих техничких услова 
неопходно је реконструисати изграђену водоводну 
мрежу услед дотрајалости која је изграђена од 
азбестно-цеметних цеви.   

Цевовод кроз Јакшићеву и Владетину улицу 
заменити цевима ТПЕ мин  100 мм, како би се 
задовољила противпожарна потреба од 10л/с.  
Постојећи цевовод АЦЦ  300 мм  заменити  ТПЕ 
цевима  300 мм   за радни притисак од 10бара. 

На свим рекоструисаним деловима мреже 
поставити противпожарне хидранте 80мм на 
максималном међурастојању од 150м као и на 
раскрсницама. 

 
Фекална канализација 
Задржава се постојећа изграђена мрежа уличне 

канализације.  
 
Атмосферска канализација 
Постојећа изграђена мрежа атмосферске канали-

зације се задржава.   
                               
4.4.2. Електроенергетика 
 
Програмске потребе 
 
Потребну једновремену снагу за све ново-

планиране објекте у оквиру измена ПДР-а, рачунамо на 
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основу Техничких препорука бр.14 издатих од 
Пословне заједнице ЕПС-а: 

За домаћинства једновремена снага се рачуна по 
обрасцу: 

  1990201088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 



  n

n
nPj

 
Потребну једновремену снагу за све новопланиране 
пословне објекте рачунаћемо по квадратном метру 
бруто развијене грађевинске површине објеката:  
 

pSkPj   
 
где је: к - фактор једновремености 
            S -бруто развијена површина објеката  
            p -снага по м2 бруто развијене површине 
 

 

Блок 
Посло- 
вни Pj 
(kW) 

Стам 
бени 

Pj (kW) 

Јавни 
објекти 

од општег 
интереса 
Pj(kW) 

Укупно

 Ц2.2. и 
Ц2.3. 

82 240 - 322

Укупно    - 322 
 

Потребна активна снага за планиране објекте је: 
 
 Pj=322 kW 
 
Обзиром да у оквиру блока Ц2.2. и Ц.2.3. нема 

слободне локације за нову трафо станицу, предвиђа се 
нова трафостаница снаге 1x1000кVА одмах поред 
постојеће трафостанице Хигијенски завод, чиме се 
истовремено ствара могућност реконструкције постојеће 
трафо станице и решавање програмских потреба у блоку 
Ц2.2. и Ц.2.3. Као алтернативно решење оставља се 
могућност реализације трафо станице у оквиру 
предметних парцела или планираних објекта на њима у 
складу са прибављеним условима и сагласностима 
надлежне ел.дистрибутивне организације.  При том све 
10кВ везе са осталим трафостаницама 10/0.4кВ остају 
исте у постојећим трасама.  

Напајање објеката у блоку Ц2.2. и Ц2.3. вршиће се 
НН извода новопланиране трафо станице трасом датом 
у графичком прилогу. 

 
4.4.3. Телекомуникациона инфраструктура 
 
На основу издатих претходних услова Предузећа за 

телекомуникације а.д. Телеком Србија број 386208/2 од 
29.11.2013. год. у границама плана постоје технички 
услови за прикључење планираних објеката, а што ће 
бити детаљно предвиђено кроз техничке услове 
приликом изградње  планираних објеката на локацији. 

 
4.4.4. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Планско подручје, између улица Косовске, 

Југовићеве, Владетине и Јакшићеве - блок Ц2  има 
услове за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу 
насеља „Багдала-2“ и на дистрибутивну топлифи-
кациону мрежу града. 

Планском документациом за гасификациу града 
Крушевца подручје ПДР-а планирано је за снабдевање 
природним гасом из Дистрибутивне гасоводне мреже-
„Багдала-2“ (улице Косовска и Југовићева). 

Постојећа и планирана траса гасовода у 
Југовићевој је планска обавеза из постојећег ПДР-а 
стамбено пословног блока ограниченог улицама 
Немањиним, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана 
Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу („Сл.лист 
општине Крушевац“ бр. 2/05) за наведено подручје. 

За трајно безбедно снабдевање топлотном 
енергијом блока-Ц2 и  контактнког подручја, комплеса 
Градске болнице, планира се нова траса топловода у 
Југовићевој и Косовској улици 2xDN250, а укида се 
постојећа траса магистралног топловода (због 
безбедности деце) у оквиру комплеса Основне школе 
"Вук Караџић".  

Трасе планиране инфраструктуре за снабдевање 
топлотном енергијом изводити у складу са наведеним 
условима и правилима: 

Мрежа гасовода ниског притиска у Југовићевој 
улици прикључује се на постојећи ДГМ у Југовићевој 
улици. 

 Траса гасовода планирана је у коловозу поред 
левог ивичњака Југовићеве улице. 

 Мржа топловода прикључује се на постојеће 
топловоде у Југовићевој и Косовској улици. 

 Траса топловода планира се у коловозу улица и 
то имеђу фекалне и атмосферске канализације у 
Југовићевој улици и фекалне канализације и гасовода у 
Косовској улици. 

 Гасовод се гради од полиетиленских цеви. 
 Дубина укопавања цеви гасовода је 1,4м испод 

нивелете уређеног коловоза. 
 Траса гасовода води се на минималном 

растојању од 1,0м од трасе нисконапонског подземног 
вода E10. 

 Топловод се гради од предизолованих 
челичних цеви.  

 Дубина укопавања цеви топловода је 1,2м 
испод нивелете уређеног коловоза. 

 Траса топловода води се на минималном 
растојању од 0,4м од канализације (фекална и 
атмосферске). 

 Траса топловода води се на минималном 
растојању 0,5м од гасовода. 

 
4.5.  Услови уређења јавних и осталих  
        зелених површина 
 
Уређење зеленила у обухвату плана засновано је на 

уређењу и увођењу нових зелених површина у оквиру 
намене становања (површина за остале намене), као и 
на додатном озелењавању и уређењу зеленила 
специфичног карактера у оквиру намене школе и 
саобраћајних површина (зеленило у оквиру површина 
јавне намене). 

Општи услови уређења зеленила у обухвату плана 
заснивају  се на следећем: 

 уређење и избор зеленила у складу са 
планираном наменом, као и теденцијом очувања 
постојећег зеленог фонда, посебно високе дендофлоре 

 усклађивање зелених површина са функционал-
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ним садржајима и односом према наменама у 
контактним зонама 

 планирању у односу на положај подземних и 
надземних инсталација 

 испуњењу еколошких захтева у погледу избора 
вегетације резистентне на градске услове и начину 
организације у функцији оптималне заштите животне 
средине (бука, аерозагађење) 

 посебне мере сузбијања алергених и инвазив-
них врста.  

 
Зеленило у оквиру површина јавне намене чини 

зеленило на саобраћајним површинама односно 
тротоарима и зеленило у оквиру школског комплекса 
(подцелина Ц2.1.)  

 
Комплекс основне школе 
Поред постојећег зеленила које се задржава, 

планира се додатно озелењавање простора до укупног 
учешћа од 30% у односу на површину комплекса. 

Комплекс школе потребно је визуелно и физички 
оградити вегетацијом прилагођеној овој намени и 
простору. Препоручује се жива ограда у комбинацији 
са високим и средњим зеленилом, која формира ободно 
зеленило, чија је основна функција одвајање површина 
у хигијенском смислу као и заштита и спречавање 
негативних утицаја буке и аерозагађења. Код избора 
биљног материјала, осим уобичајних правила (отпорне 
на услове средине), треба се трудити да буду укључене 
и биљке са посебним "санитарни деловањем" 
(фотоцидне врсте) и потпуно искључене биљке које 
имају отровне плодове и алергена својства. 

Уређење и озелењавање ове површине мора 
одговарати потребама корисника уз препоруку 
партерног склопа декоративног растиња како дрвећа 
тако и жбуња, који ће уједно обезбедити и заштитну и 
естетску улогу. 

Уређење и озелењавање као и начин организације 
и врста зеленила биће додатно разрађена кроз Пројекат 
партерног уређења.  

 
Саобраћајне површине-тротоари  
Поред задржавања појединачних стабала на 

тротоару у улици Косовској, делу Југовићеве и 
Владетине улице планирају се додатне дрворедне 
саднице на свим местима која имају довољну ширину и 
нису оптерећена комуналним инсталацијама. Избор  
врста свести на стабла лоптасте и кишобранасте 
крошње, водећи рачуна о близини и висини постојећих 
објеката, стубова јавне расвете и сл. 

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 
разређен кроз Пројекат партерног уређења.  

 
Зеленило у оквиру површина остале намене чини 

зеленило у оквиру подцелина становања Ц2.2. и Ц.2.3. 
са декоративном и хигијенско-санитарном улогом. Овај 
тип зеленила се уређује декоративно или као баријера у 
виду зелених засада према школском коплексу и 
суседним парцелама (заштита од буке и аерозагађења, 
приватност простора). 

Код планирања и изградње нових објеката 
обезбедити простор за подизање нових, партерних 
зелених површина, као што је простор испред објекта, 
иза објеката или у унутрашњим двориштима. Додатно 
озелењавање и подизања естетике свакако треба да 
преузме и декоративно зелинило на фасадама, 
балконима и терасама објеката. 

 
4.6. Услови и мере заштите обухваћеног 
        подручја 
 
4.6.1. Услови и мере заштите градитељског 
          наслеђа 
 
У складу са условима који су обрађени у 

"Прилогу заштите културног и градитељског 
наслеђа" (Завод за заштиту споменика културе, 
Краљево) за предметни простор који се обрађује овим 
Планом дат је списак НКД добра која уживају 
предходну заштиту, као и  утврђене мере техничке 
заштите. 

Условима надлежног Завода за заштиту споменика 
културе утврђено је: 

 
- Добра која уживају претходну заштиту 
Археолошки локалитет – двориште ОШ „Вук 

Караџић“ 
 
-  Непокретна културна добра  

 
Нема утврђених непокретних културних добра, на 

простору унутар граница плана. 
 
Мере техничке заштите археолошких локалитета 
 
 На парцели ОШ „Вук Караџић“ извођење 

грађевинских радова и промене облика терена 
дозвољавају се само након геофизичких испитивања 
земљишта, у зависности од резултата и археолошких 
ископавања; 

 Забрањује се просипање и одлагање отпадних и 
штетних материјала, складиштење материјала и 
стварање депонија; 

 Забрањује се неовлашћено прикупљање и 
отуђивање археолошког материјала; 

 Забрањује се неовлашћено копање, одношење 
камена и земље на локацијама са потврђеним 
археолошким налазима; 

 Због близине споменика културе од изузетног 
значаја и бројности археолошких налаза у његовом 
окружењу на читавом простору плана неопходно је 
обезбедити стручни археолошки надзор приликом 
извођења земљаних радова; 

 Уколико се приликом извођења земљаних 
радова (инфраструктура, објекти) наиђе на до сада 
непознат археолошки локалитет, Извођач је дужан да 
одмах обустави радове. Стручно лице, археолог има 
права да у току радова, а када се за тиме укаже потреба, 
пропише заштитна археолошка истраживања. 
Инвеститор/Извођач је у обавези да предузме мере 
заштите како налаз не би био уништен и оштећен и да 
се сачува на месту и положају у коме је откривен; 
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Мере техничке заштите објеката и простора 
 
Унутар граница блока Ц2 (плана) нема 

утврђених непокретних културних добара. Обзиром 
да се простор овог блока делом граничи са 
непосредном околином културног добра од изузетног 
значаја (Црква св.Стефана-Лазарица са Крушевачким 
градом) и представља њено ближе окружење, мере 
техничке заштите односе се на очување амбијенталног 
изгледа блиског окружења. У том смислу на простору 
Блока Ц2 са становишта службе заштите могуће је 
изводити следеће радове: 

 допушта се могућност рушења дотрајалих, 
девастираних, напуштених и неусловних грађевина и 
на њиховом месту изградња нових објеката који својим 
изгледом, обликом, спратношћу, нагибом крова неће 
нарушити најближе окружење непосредне околине 
непокретног културног добра од изузетног значаја; 

 на свим постојећим објектима могуће је вршити 
интервенције у смислу адаптације, реконструкције и 
доградње под предходно издатим условима и уз 
сагласност на пројекат надлежне Службе заштите 

 у случају изградње нових објеката у 
Југовићевој улици наспрам заштићене непосредне 
околине НПК од изузетног значаја, грађевинску линију 
увући три (3м) метра у односу на постојећу; 

 није дозвољена изградња односно надградња 
објеката мансардним кровом.  

 забрањује се изградња чија би намена 
негативно утицала на непосредну околину НКД- Црква 
Св.Стефана-Лазарица  са Крушевачким градом 

Изградња нових објеката на овом простору 
могућа је само уз претходно издате услове и 
сагласност на пројекат надлежне Службе заштите; 

Све врсте земљних радова могуће је вршити 
само уз претходно прибављене услове и сагласности 
надлежне Службе заштите 

"Прилог заштите културног и градитељског 
наслеђа"-Завод за заштиту споменика културе, 
Краљево бр.1692/3-2013 од 22.01.2014. чини саставни 
део документационе основе плана. 

 
4.6.2. Услови и мере  заштите  животне средине  
 
У складу са  Законом 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 и 
98/13- одлука УС),  Правилника о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената (Сл.гласник РС 
бр. 31/10, 69/10 и 16/2011) и у складу са чл.7 Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације бр. 350-195/2013 од 
26.04.2013.г. није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину. 

При изради овог плана, а у интересу заштите 
животне средине одпоштоване су мере заштите и 
унапређење животне средине обзиром да се  не 
планирају објекти код којих постоје изражени извори 
који угрожавају квалитет ваздуха, воде и  нема чиниоца 
који би стварали прекомерну буку.  

У реализацији овог плана, а у интересу заштите 
животне морају бити одпоштоване мере заштите које се 
могу постићи применом датих урбанистичких 

параметрима, комуналном опремљености земљишта и 
планираним слободним и зеленим површинама. 

Како би сачували и побољшали стање животне 
средине, приликом спровођења плана потребно је 
испоштовати следеће услове: 

 спровести предвиђени програм топлификације 
и гасификације 

 обезбедити несметано прикупљање атмосфер-
ских вода са свих саобраћајница и њихово 
контролисано одвођење у колектор. 

 успоставити адекватан систем прикупљања и 
одлагања чврстог одпада, постављањем одговарајућег 
броја судова као и адекаватим одвожењем са локације 
преко надлежног комуналног предузећа 

 предвидети максимално озелењавање свих 
слободних површина, ради заштите од прашине, буке, 
неугодних мириса, итд. одабиром адекватног садног 
материјала  

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. У том смислу решавање одлагања и 
одношења комуналног отпада  вршити у складу са 
важећим прописима. 

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 отпада. 

Постављање контејнера за одлагање смећа 
извршити у складу са нормативима и то:  

1 контејнер на 1.000м2 корисне стамбене површине 
и 1 контејнер на 500м2 корисне површине пословног 
простора. Контејнере за сакупљање отпадних материја 
поставити на водонепропусним површинама. 

Власници објеката који ће се градити су обавезни 
да простор за смештај контејнера обезбеде у оквиру 
парцеле на којој се објекат налази, у габариту или изван 
габарита објекта, тако да се обезбеди несметани 
приступ возилима надлежних предузећа.  

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

 
4.6.3. Услови и мере заштите природе 
 
На подручју Плана нема заштићених природних 

добара као ни природних добара планираних за 
заштиту. 

 
4.6.4. Услови заштите 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 
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(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. 

 
4.6.5. Заштита од пожара 
 
Планским решењем су обезбеђене следеће мере 

заштите од пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености које служе као 
противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације морају бити 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, која омогућава 
брзу и ефикасну евакуацију становништва и 
материјалних добара из објеката, позитивна је 
карактеристика у заштити од пожара. 

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.  

Слободне површине у оквиру плана представљају 
противпожарну преграду преко које се обезбеђује 
трајна проходност. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09), 
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 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 7/19 бр.217-197/13 од 18.11.2013. год.  

 
4.7. Локације или подцелине за даљу  
       урбанистичку разраду са условима  
       усмеравајућег карактера 
 
За потребе тоталне реконструкције у оквиру Плана 

предвиђа се израда урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонске разраде локације. 
Параметри који се дају су усмеравајућег карактера и 
дају се као улазни подаци за даљу разраду путем 

урбанистичког пројекта за подцелину Ц.2.2. под 
следећим условима: 

 Уколико се изврши обједињавање свих парцела 
путем препарцелације у јединствену грађевинску парцелу 
у овој подцелини (изузев парцеле бр. 988/1 на којој се 
налази део двојног објекта који са делом објекта на к.п.бр. 
988/2 чини јединствену архитектонску целину).  

У овом случају могуће је планирати јединствени 
слободностојећи објекат где би важили следећи 
урбанистички параметри: удаљеност грађевинске од 
регулационе линије је 5.0м, спратност објекта По+П+3, 
индекс зауз. до 50%, уз примену планиране намене 
објеката за ову подцелину.  

Минимално удаљење планираног објекта од 
објекта школе и постојећег двојног објекта  је 1/2 
висине вишег објекта уз ограничење да међусобна 
удаљеност планираног вишепородичног објеката и 
околних објеката не може бити мања од 5.0 м. 
Минимално удаљење планираног објекта од граница 
комплекса школе је 5,0м. 

Препоручује се угаона форма објекта која ће својом 
силуетом уобличити изглед овог простора, обзиром да се 
овакво решење намеће као последица постојећег простора 
"на углу" и  постојеће саобраћајне матрице. Планирани 
објекат треба да одражава савремени приступ 
пројектовању уз обавезу остваривања урбанистичке и 
архитектонске хармоничност са окружењем и поштовања 
амбијенталних вредности контактног подручја (близина 
Лазаревог града).  

4.8. Посебни услови за 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 и приступ 
особама за инвалидитетом, деци и старијим особама 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. 

 
4.9. Мере енергетске ефикасности изградње 
 



 628                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  7                                    30.12.2014. 

 

Мере енергетске ефикасности градње објеката у 
блоку Ц2 између улица  Косовске, Југовићеве, 
Владетине и Јакшићеве подразумевају примену 
Правилника о енергетским својствима зграда 
(„Сл.гласник РС“ бр.61/11) и коришћење обновљивих 
извора енергије код пројектовања и изградње објеката. 

Правилник о енергетским својствима зграда 
дефинише енергетске разреде зграда у зависности од 
категорије. За планиране објекте у блоку између улица 
Косовске, Југовићеве, Владетине и Јакшићеве планира 
се максимална годишња потрошња финалне енергије за 
грејање, припрему санитарне топле воде и хлађење од:    

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

станова,    
 55 kWh/(m2a) за пословне објекте 

(канцеларије), 70 kWh/(m2a)  за зграде трговине  
 75 kWh/(m2a) за постојеће образовне објекте  
За смањење емисије CO и NOx према 

декларацијама EU у блоку објеката између улица 
Косовске, Југовићеве, Владетине и Јакшићеве планира 
се коришћење обновљивих извора енергије из сунца, 
ваздуха, воде и земље (топлотне пумпе и соларни 
колектори). 

Потребни капацитет топлотних извора за 
снабевање топлотном енергијом планираних објекте у 
границама плана  је 520  kW. Планирани топлотни 
извори су: 

 Обновљиви извори, топлотне пумпе за грејање 
и хлађење објеката и соларни панели за припрему 
санитарне воде 20% или 100 kW; 

 Кондезациони  поступци сагоревања природног 
гаса за грејање, кување и припрему санитарне воде 30% 
или 20,0 Sm3/h ; 

 Топлификациони систем 50% или 260 kW; 
 

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све урбанистичке 

подцелине у границама плана. Правила грађења су дата 
као: 

- општа правила грађења која се односе на све 
подцелине у обухвату плана и   

- посебна правила грађења која се заједно са 
општим правилима примењују на појединачне 
подцелине. 

 
5.1. Општа правила  грађења 
 
врста и намена објеката који се могу градити  
- Дозвољена намена дата је у поглављу “4.2. 

Подела подручја плана на урбанистичке подцелине са 
наменом површина”, као и у делу посебних правила и 
то за сваку подцелину појединачно (дат је детаљнији 
опис). 

- Планирана пословна намена подразумева 
обављање свих врста непроизводних делатности: 
комерцијалне, занатске, трговинско-услужне, 
представништва, пословање, финансије, мењачнице, 
специјазоване-услужне делатност, осигурање, бирое, 
агенције, инфо-центре, као и остале компатибилне и 
сродне делатности, чији садржаји су еколошки и 
функционално примерени и који се по карактеру и 

капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката, простора и услова подцелине. Пословни 
садржаји не смеју угрожавати функционисање 
комплекса школе и становање,  посебно у погледу 
заштите животне средине, нивоа буке и аерозагађења. 

- 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 изградња 

забрањена 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.   
- Забрањује се изградња објеката чија би намена 

негативно утицала на школске активности, становање и 
на контактна подручја (становање, болница) посебно у 
погледу  стварања буке, аерозагађења, загађења вода и 
земљишта. 

- Дуж ул. Косовске и Југовићеве није дозвољено 
обављање послова везаних за производњу, промет и 
услуге погребних предузећа и радњи првенствено због 
близине школе и болнице. 

- На подручју плана није дозвољена изградња: 
производних објеката, складишта, аутомеханичарских 
и вулканизерских радионица, обзиром да овакви 
садржаји иницирају повећану саобраћајну фреквенцију, 
а посебно утичу на стање животне средине у погледу  
стварања буке, аерозагађења, све са циљем максималне 
заштите комплекса школе, болнице и становања. 

- Објекти чија је изградња забрањена су и сви 
остали објекти за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној 
процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја 
објеката на животну средину. 

- На тротоарима у граници Плана није дозвољено 
постављање монтажних објеката, надстрешница и 
посебних конструкција летњих башти. 

 
положај објекта у односу на регулацију 
- 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.  

- Хоризонтална регулација, односно положај 
објекта одређен је грађевинском линијом која је 
дефинисана у односу на регулациону линију. 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком делу 
плана за сваку урбанистичку подцелину у зависности 
од планиране намене, типа објекта и ранга 
саобраћајнице.  

- Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

- За објекте који се граде у подцелини Ц2.2. где је 
планиран низ као основни тип изградње постављање 
објекта на грађевинску линију је обавезно. 

- Подземна грађевинска линија (делови објекта, 
подземна гаража,) може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије, као и унутрашњем 
дворишту изван основног габарита објекта, под 
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условом да се избором начина и коте фундирања 
објекта, не угрозе постојећи темељи суседних објеката, 
инфраструктура или саобраћајна површина. 

-  Стопе темеља не могу прелазити границу 
суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 
корисника суседне парцеле. 

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

- Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решења (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

 
вертикална регулација 
- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом) односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта кота 
је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

- Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу за сваку урбанистичку подцелину. 

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

- Висина надзитка поткровне етаже износи 
највише1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

- У осталим случајевима (терен у нагибу, 
релативна висина, индиректна веза) висина објекта се 
утврђује применом правила из Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“ бр. 50/2011) 

Напомена – У оквиру посебних услова који су 
саставни део правила грађења у оквиру урбанистичких 
подцелина детаљније су дати елементи вертикалне 
регулације за сваку урбанистичку подцелину.  

 
кота пода приземља и спољне степенице 
- Кота пода приземља одређује се 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 и може бити највише 1.20м виша од 
нулте коте. 

- За објекте које у приземљу имају нестамбену 
намену, кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара, а денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта. 

- У осталим случајевима (терен у нагибу, 
индиректна веза) кота пода приземља се утврђује 
применом правила из Правилника о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник 
РС“ бр. 50/2011)  

- Отворене спољне степенице се могу постављати 
на објекат, (предњи део), ако је грађевинска линија 
увучена најмање 3.0м у односу на регулациону линију  
и ако свладавају висину до 0,9м. Степенице којима се 
савладава висина већа од 0,9м морају бити увучене у 
габарит објекта најмање онолико степеника колико се 
савладава ова разлика у висини већој од 0,9м. 

- 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. 

 
услови за изградњу других објеката на истој 

парцели 
- Није дозвољена изградња другог или помоћног 

објекта на парцели. Помоћни и пратећи простори 
морају бити организовани искључиво у склопу 
основног објекта. Ово правило важи за све подцелине у 
границама плана. 

 
начин обезбеђивања приступа парцели и  
паркирање 
- Свака  новоформирана грађевинска парцела мора 

да има приступ на пут или другу јавну површину 
намењену саобраћају.  

- Колски и пешачки приступ објектима је са 
постојећих ободних саобраћајница. 

- Паркирање и гаражирање возила планирати 
искључиво на парцелама корисника, ван површине 
јавног пута, а број потребних паркинг места се одређује 
на основу намене и врсте делатности и то по једно 
паркинг или гаражно место (ПМ) на следећи начин: 

* једна стамбена јединица -1ПМ; 
* банка, здравствена, пословна, образовна или 

административна делатност – 1 ПМ на 70m² корисног 
простора; 

* трговина на мало 1ПМ на 100м2 корисног 
простора; 

*за све остале намене у складу са Правилником о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу (Сл.гласник РС. бр.50/2011) 

- Паркирање се може организовати као партерно 
уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле, 
у оквиру гаража и комбиновано. 

- Гараже објеката планирају се у или испод објекта 
у габариту, подземно изван габарита објекта. Уколико 
се у подземном делу објекта организује паркирање 
дозвољена је изградња више подрумских етажа, под 
условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

- Пожељна је изградња гаража, укопаних или 
полуукопаних, чији се кров користи као паркинг 
простор, зелена и цветна површина или дечије 
игралиште. 

 
одводњавање и нивелација 
- Одводњавање површинских вода утврђено је 

нивелационим решењем на нивоу плана (нивелационо 
решење дато је у графичком прилогу бр.5) 

- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 
могу се усмеравати према другој парцели. 

- Објекти који се налазе на међи или њеној близини 
морају решити одводњавање са кровова и одвођење 
атмосферске воде са терена тако да ничим не 
угрожавају суседну парцелу. 

 
интервенција на постојећем објекту или 

изградња новог објекта 
- Било која интервенција на постојећем објекту или 

изградња новог не сме угрозити функционисање, 
стабилност или фасаду суседног објекта. 
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- Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са правилима из Плана, 
техничким прописима и на начин који ничим не 
угрожава стабилност постојеће конструкције односно 
стабилност објекта у непосредном контакту.  

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције, дограње/надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

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

 
 услови архитектонско обликовање и примена 

материјала 
- Обавеза је остварити урбанистичку и 

архитектонску хармоничност са окружењем. 
- Обликовање планираних објеката и фасаде, 

обрада отвора и сл. препуштају се избору и 
креативности пројектанта објекта. 

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

- Кровови се изводе као коси, двоводни и 
вишеводни, (у зависности од типа изградње) уз 
примену адекватног нагиба према примењеном 
кровном покривачу, с тим 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''. Косе кровне равни планирати 
са нагибом макс 25º. 

- Није дозвољена изградња лучних и мансардних 
кровова. 

- За обраду фасада применити материјале који су  
примерени амбијенту и  намени објекта са циљем 
очувања амбијенталних вредности простора и окружења. 

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

- За обраду спољних отвора могуће је користити 
како природне (дрво), тако и савремене материјале 
(алуминијумска или пластифицирана браварија). 

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

 
прикључак објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

 
5.2. Посебна правила грађења 
 
5.2.1. Посебна правила грађења за урбанистичку 

подцелину Ц2.1. јавне фукције- школа (основно 
образовање) 

 
Постојећи изграђени објекти у оквиру подцелине 

су прихваћени у постојећим габаритима. За сваку 
интервенцију морају се поштовати параметри из Плана. 
Обим интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки објекат посебно, уз обавезно 
поштовање правила утврђених Планом, дозвољени 

индекс заузетости, дозвољену спратност објеката и 
дозвољену намену. 

Правила грађења за објекте у овој подцелини 
подразумевају обавезно поштовање и примену:  

1. Општих правила грађења дата овим Планом - 
тачка 5.1. Општа правила грађења и 

2. Посебних правила грађења за ову подцелину и то: 
 
врста и намена објеката  
Подцелина је опредељена као површина јавне 

намене. Основна намена је јавна функција (школа) и 
сви објеки у овој подцелини су васпитно-образовне 
намене.  

 
Објекат бр.1 
- Објекат школе, намењен основном образовању. 
- Спратност објекта је По+П+2, са фискултурном 

салом спратности П. 
- Планирано је задржавање објекта школе у постојећем 

хоризонталном и вертикалном габариту, односно без 
могућности промене вертикалне и хоризонталне 
регулације. 

- На овом објекту могуће је вршити реконструкцију 
(извођење грађевинских радова у постојећем габариту и 
волумену објекта), адаптацију и санацију у зависности 
од потреба инвеститора. Постојећи тавански простор, 
уколико то дозвољавају техничке могућности, могуће је 
претворити у помоћне просторије: оставе, архива, 
гардеробе и сл. Осветљење ових просторија планирати 
преко кровних прозора, отварање кровних баџа није 
дозвољено. 

 
 Објекат бр.2 
- Објекат је васпитно-образовне намене  за потребе 

припремне предшколске групе.  
- Спратност објекта је  П+1.  
- Планирано је задржавање објекта у постојећем 

хоризонталном и вертикалним габариту, односно без 
могућности промене вертикалне и хоризонталне 
регулације. На овом објекту могуће је вршити 
реконструкцију (извођење грађевинских радова у 
постојећем габариту и волумену објекта), адаптацију и 
санацију у зависности од потреба инвеститора. Постојећи 
тавански простор, уколико то дозвољавају техничке 
могућности, могуће је претворити у помоћне просторије: 
оставе, архива, гардеробе, луткарску радионицу и сл. 
Осветљење ових просторија планирати преко кровних 
прозора, отварање кровних баџа није дозвољено. 

 
Објекат бр.3 
- Објекат је планиран за реализацију васпитно 

образовних садржаја. У складу са овом наменом у оквиру 
истог могуће је организовати садржаје: дневног боравка, 
дечијег клуба, медијатеку, библиотеку, просторије за 
разне секције, ван-наставне активности, специјлизоване 
кабинете, саветовалиште за децу и родитеље и сл.  

- Тип изградње (део двојног објекта) и 
хоризонтални габарит објекта се задржавају.  

- У циљу реализације поменутих садржаја 
планирана је реконструкција и надградња објекта над 
постојећим хоризонталним габаритом, максималне  
спратности По+П+1. 
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- Надзидани део мора бити у потпуности 
коресподентан са иницијалним објектом. 

- Реализација планиране реконструкције и 
надградње објекта могућа је само у случају да се 
изврши провера и докаже статичка стабилнот истог 
(што је изузетно важно збг присуства деце у објекту). 

- Габарит објекта који се надграђује мора да буде 
такав да ни на који начин не угрози суседни објекат 
(к.п.бр988/1) обзиром да са истим чини целину (део  
двојног објекта). 

- Нису дозвољени било какви испади на будућој 
надграђеној етажи, као ни постављање било каквих 
отвора на бочној контактној фасади са суседним објектом. 

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венац 
представљају основне елементе који дефинишу висинску 
регулацију објекта. Приликом надградње обавезно водити 
рачуна о суседном објекту и усаглашавању ових елемената 
уз минимална одступања.  

- Кров се изводи као коси, вишеводни, уз обавезу 
усклађивања са суседним објектом, уз примену адекватног 
нагиба према примењеном кровном покривачу, стим да је 
нагиб крова и покровни материјал потребно прилагодити и 
архитектури објекта. 

На осталом простору комплекса школе предвиђено 
је задржавање реализованих партерних садржаја: 
терена за спортове, простора за игру деце предшколске 
групе, зелених површина и школског платоа за 
окупљање ученика.  

урбанистички параметри 
- Планирани индекс заузетости на нивоу комплекса 

је 31% 
- Планирано је додатно озелењавање простора до 

укупног учешћа од 30% у односу на површину 
комплекса. 

 
положај објекта у односу на регулацију 
- Положај објекта односно грађевинска линија дата 

је у односу на регулациону линију. Постојећа 
грађевинска линија свих објеката у комплесу школе се 
задржава. Тачна позиција грађевинске линије је дата у 
графичком прилогу бр. 4 - Урбанистичка регулација са 
саобраћајним решењем 

 
ограђивање комплекса 
-  Ограде се постављају на регулациону линију 

тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 

- Комплекс школе потребно је визуелно и физички 
оградити вегетацијом прилагођеној овој намени и 
простору. Препоручује се жива ограда у комбинацији са 
високим и средњим зеленилом, према суседним 
парцелама и објектима чиме се формира ободно зеленило.  

- На осталим деловима комплекса тј. на улазу за ђаке 
(из Ул. Косовске ) и улазу за наставно особље (из Ул. 
Југовићеве) задржава се постојећа транспарентна ограда. 
У случају замене ове ограде, ограђивање планирати 
транспарентном оградом макс.висине до 1,4 м која се 
поставља тако да стубови ограде буду на земљишту 
школе или живом оградом која се сади у осовини 
грађевинске парцеле. Приликом замене ограде водити 
рачуна на правилно постављање улаза у комплекс (за 
наставнике и ученике). Врата и капије на уличној огради 
не могу се отварати ван регулационе линије па је 
препорука примене ограде са клизним системом. 

 
услови архитектонско обликовање и примена 

материјала 
- Општи услови за архитектонско обликовање, 

материјализацију и сл. дати су у тачки 5.1 Општа 
правила грађења. 

- Обрада треба да буде примерена локацији и 
високог кавалитета. 

- Спољни изглед објекта, примењене материјале, 
боје и друге елемете потребни је прилагодити 
корисницима овог простора што ће бити утврђено у 
идејном архитектонском пројекту. 

 
заштита суседних објеката 
- При пројектовању и изградњи посебну пажњу 

обратити на заштиту суседних објеката, применом свих 
адекватних, савремених начина изградње, нарочито при 
изградњи уз постојеће објекте. 

 
услови уређења и заштите 
- Услови уређење комплекса дати су  кроз 

поглавље 4.5 Услови уређења јавних и осталих зелених 
површина  

- Према условима Завода за заштиту споменика из 
Краљева, предметни простор школе  евидентиран је као 
археолошки локалитет (добро које ужива предходну 
заштиту). У складу са истим све врсте радова на овом 
простору могуће је вршити само уз предходно 
прибављене услове и сагласности надлежне Службе 
заштите. 

 
5.2.2. Посебна правила грађења за урбанистичку 

подцелину Ц2.2.  
 
вишепородично становање са пословањем 
Правила грађења за објекте у овој подцелини 

подразумевају обавезно поштовање и примену:  
1. Општих правила грађења дата овим Планом - 

тачка 5.1. Општа правила грађења и 
2.   Посебних правила грађења за ову подцелину и 

то: 
врста и намена објеката  
- Планирана намена подразумева изградњу 

објеката који могу бити стамбеног, стамбено пословног  
или пословно стамбеног карактера. 

- Планирана пословна намена подразумева 
обављање свих врста непроизводних делатности, као и 
остале компатибилне и сродне делатности, чији 
садржаји су еколошки и функционално примерени и 
који се по карактеру и капацитету могу организовати у 
оквиру планираних објеката, простора и услова ове 
подцелине и не захтевају посебне функционалне и 
саобраћајне услове - (ближи опис дат у тачки 5.1. 
Општа правила грађења) 

- У складу са планираном наменом објеката однос 
становања и делатности у објекту  је промењљив, с тим 
што функција становања на сме бити ометана 
функцијом пословања, а на нивоу подцелине не сме 
прећи однос: становање: делатности – макс. 60% : 40%. 

- На грађевинским парцелама чија је површина 
6.0ари и већа од 6.0ари могућа је изградња стамбеног, 
стамбено пословног или пословно стамбеног објекта са 
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вишепородичним становањем, које подразумева три и 
више стамбених јединица.  

- На грађевинским парцелама мањим од 6.00ари, а 
већим од 2.50ари могућа је изградња пословно 
стамбеног објекта. Код објеката пословно стамбене 
намене, примарна намена објекта је пословање, уз 
ограничено становање на највише две стамбене 
јединице. 

- Врста и намена објеката чија је изградња 
забрањена дата је у тачки 5.1 Општа правила грађења. 

 
положај објекта у односу на регулацију 
- Грађевинске линије дате су у односу на 

регулациону линију и износе 3,0 и 3,6м у свему према 
графичком прилогу бр.4- Урбанистичка регулација са 
саобраћајним решењем. 

-За планиране објекте дата је површина у оквиру 
које је могућа изградња.  

- У циљу реализације  планираних објеката 
обавезно је постављање предње фасаде објекта на 
утврђену грађевинску линију.  

 
типологија објекта 
- Основни тип изградње је непрекинути низа дуж 

целе улице Косовске и Југовићеве, изузетак су први и 
задњи у низу (к.п.бр.986/2 и к.п.бр.988/3) које се 
планирају као објекти једнострано узидани тј. као 
објекти типа прекинутог низа.  

- Постојећи тип изградње на к.п.бр. 988/1 двојни 
објекат се задржава. 

 
урбанистички параметри  
- Индекс заузетости је максимално  50% и дат је на 

нивоу подцелине.  
- Исти може бити варијабилан и различит на 

појединачним парцелама у зависности од дате 
површине у оквиру које је могућа изградња, величине и 
облика парцеле, али не може прећи дату вредност 
прописану за ту подцелину. Остали део грађевинске 
парцеле предвиђен је за паркинг простор, поплочане 
површине и зеленило. 

 
вертикална регулација 
- Висина објеката дефинисана је прописаном 

спратношћу на нивоу подцелине. Максимална 
дозвољена спратност планираних објеката је 
По+П+2+Пк.  

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. Максимална висина 
објекта спратности (По)П+2+Пк од нулте коте до доње 
ивице кровног венца је 11.50м. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседу и усаглашавању ових 
елемената на суседним објектима уз минимална 
одступања.  

- Минимална чиста висина пословног простора је 
3,0м.  

 
грађевински елементи и испади на објекту 
- Услови за грађевинске елементе који прелазе 

грађевинску, одн. регулациону линију на нивоу 
приземља (излози локала, конзолне надстрешнице или 
конзолне рекламе) утврђују се применом Правилника о 

општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Сл.гласник РС“ бр.50/2011)  

 
- Грађевински елементи на нивоу првог и виших 

спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне 
надстрешнице са или без стубова) могу да пређу 
грађевинску линију на делу објекта вишем од 3,5м, 
рачунајући од основног габарита до хоризонталне 
пројекције габарита и то: 

 
* највише 1,2м на делу објекта према улици, али 

укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

 
* највише 1,2м на делу објекта према задњем 

дворишту најмањег растојања 5,0м од задње линије 
суседне грађевинске парцеле, али укупна површина 
грађевинских елемената не може бити већа од 30% 
задње фасаде изнад приземља. 

 
- У случају да је испад на објекту већи, 

хоризонтална пројекција испада се поставља на 
грађевинску линију.  

 
- Испусти на објекту према бочном дворишту нису 

дозвољени. 
 
међусобна удаљеност објеката  
- Код објеката који се граде у непрекинутом низу 

изградња је од међе до међе (међусобна удаљеност је 
0,0м) 

- Код објеката који се граде у непрекинутом низу 
није дозвољено постављање било каквих отвора на 
бочним контактним фасадама, који би онемогућили 
реализацију низа. 

- Међусубна удаљеност слободностојећих 
вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом 
низу, износи по правилу најмање половину висине 
вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог 
објекта од границе суседне парцеле. 

- Удаљеност се може смањити на четвртину ако 
објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже 
наспрамне отворе на просторијама за становање (као и 
атељеима и пословним просторијама). 

- Удаљеност планираних од околних објеката осим 
објеката у низу по правилу је 5,0м, а минимум 4,0м ако 
један од зидова објекта садржи отворе за дневно 
осветљење. 

- За изграђене објекте који су међусобно удаљени 
мање од 4,0м не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.  

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

- Уколико се на фасадним равнима планирају 
светларници, висина парапета је мин.1,2м при чему 
светларнике треба планирати од нетранспарентних 
материјала (луксвер коцке, пескарено стакло и сл.) ради 
заштите приватности суседних парцела. 

 
удаљеност објекта од суседне грађевинске 

парцеле 
- Најмање дозвољењо растојање основног габарита 

(без испада) објекта и линије суседне грађевинске 
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност 
објекта је 2,5м. 
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- За изграђене објекте чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле мање од 2,5м не могу се на 
сусеним странама предвиђати наспрамни отвори 
стамбених просторија. 

 
заштита суседних објеката 
- При пројектовању и изградњи посебну пажњу 

обратити на заштиту суседних објеката, применом свих 
адекватних, савремених начина изградње, нарочито при 
изградњи уз постојеће објекте. 

 
начин обезбеђивања приступа парцели и 

паркирање 
- Начин приступа парцели, паркирање (партерно, 

подземне гараже) и потребан број паркинг места (по 
делатностима) дати су тачки 5.1 Општа правила 
грађења. 

- За прилаз на парцелу, код изградње у низу, 
формирају се пролази-пасажи кроз објекат у нивоу 
улице и приземља (евентуално следећег спрата) ради 
остваривања комуникације са унутрашњим делом 
парцеле, који се планира за озелењавање и паркирање. 
Минимална ширина пролаза је 3,0м, уколико се пролаз 
користи као колски или најмање 1,5м уколико се 
користи као пешачки, најмање корисне висине 3,0м.  

- Положај пролаза се дефинише пројектном 
документацијом, на саобраћајно, противпожарно и 
функционално најпогоднијем месту. 

ограђивање парцела 
- Није дозвољено ограђивање парцела у простору 

између регулационе и грађевинске линије (ка улици 
Косовској и Југовићевој) у овој подцелини.  

- Ограђивање парцела се дозвољава (унутар 
подцелине) према суседним парцелама. 

- Парцеле се могу ограђивати зиданом оградом до 
висине од 0,90м или транспарентном оградом до 
висине од 1,40м  

- Зидана непрозирна ограда између парцела подиже 
се до висине 1,4м уз сагласност суседа, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде. 

- Препорука је да се ограђивање суседних 
парцелама врши транспарентном оградом макс. висине 
до 1,4м која се поставља тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде или живом зеленом оградом 
која се сади у осовини грађевинске парцеле. 

- Сви елементи ограде, стубови ограде, улазне 
капије, морају бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

 
услови архитектонско обликовање и примена 

материјала 
- У архитектури нових објеката могу се појавити 

сви елементи карактеристични за овај амбијент, који би 
нагласили и повећали атрактивност објекта. Пажљивим 
архитектонским обликовањем, треба успоставити 
коресподенцију са наслеђеним објектима 
архитектонске вредности, што подразумева обавезу 
остваривања урбанистичке и архитектонске 
хармоничност са окружењем и поштовањем вредности 
контактног подручја (близина Лазаревог града). 

- У случају спајања две или више парцела ради 
изградње новога објекта, његову фасаду обрадити на 
тај начин да одражава ширину фронта постојећих 

парцела, а у циљу спречавања појаве дугачких 
монотоних фасада које нису у духу овога простора. 

- Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката у низу који су окренути 
према саобраћајницама, обликовању и коришћењу 
детаља у архитектури, као и материјалима који ће се 
користити у обради фасаде. 

- За реализацију објеката у низу обавезно 
планирати косе двоводне кровове уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу (цреп, тегола у 
бојама блиским боји црепа). 

-  Максимални нагиб кровова је 25 степени са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

- На угаоном објекту кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката у оба правца. 

-  На објектима у низу забрањена је употреба 
забатног зида на уличним фасадама. 

- Код објеката у низу водити рачуна да елементи 
одвођења воде са кровних равни буди ''скривени''. 

- Остале одреднице у смислу, начина обраде, 
примене материјала и сл. дате су у тачки 5.1 Општа 
правила грађења. 

-  Изградња нових објеката на овом простору 
могућа је само уз претходно издате услове и 
сагласност на пројекат надлежне Службе заштите 
(Завод за заштиту споменика културе-Краљево); 

 
Правила за изградњу на к.п.бр. 988/1 КО 

Крушевац (у оквиру подцелине Ц2.2) 
- У оквиру планиране намене објекат на 

к.п.бр.988/1 може бити стамбено пословног, пословно 
стамбеног (постојећи) или пословног карактера. 

- За планирану пословну намену важе одреднице из 
тачке 5.1. Општа правила грађења  

- Тип изградње (део двојног објекта) као и 
хоризонтални габарит објекта се задржавају.  

- У циљу усклађивања вертикалне регулације овог 
објекта са објектом на к.п.бр. 988/2 са којим чини 
јединствену целину(двојни објекат) планирана је 
реконструкција и надградња објекта над постојећим 
хоризонталним габаритом, максималне  спратности 
По+П+1. 

- Реализација планиране реконструкције и 
надградње објекта могућа је само у случају да се 
изврши провера и докаже статичка стабилнот истог . 

- Габарит објекта који се надграђује мора бити 
такав да ни на који начин не угрози суседни објекат 
(к.п.бр988/2) обзиром да са истим чини целину. 

- Нису дозвољени испади на будућој надграђеној 
етажи осим улазних надстрешница. 

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венац представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. Приликом надградње 
обавезно водити рачуна о суседном објекту и 
усаглашавању ових елемената уз минимална 
одступања. 

- На бочној контактној фасади није дозвољено 
постављање било каквих отвора. 

- На северној фасадној равни (према школи) 
планирати отворе само са високим парапетом, на 
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осталим фасадним равнима (западна и јужна) 
просторије могу имати отворе са ниским парапетем. 

- Поред наведених правила за све интервенције на 
парцели и објекту важе правила из тачке 5.1 Општа 
правила грађења. 

 
5.2.3. Посебна правила грађења за урбанистичку 

подцелину Ц2.3. 
 
вишепородично становање са пословањем 
Правила грађења за објекте у овој подцелини 

подразумевају обавезно поштовање и примену:  
 
1. Општих правила грађења дата овим Планом - 

тачка 5.1. Општа правила грађења и 
 

2.   Посебних правила грађења за ову подцелину и 
то: 

врста и намена објеката  
- Обзиром на укупну површину подцелине од 

697м2 планирана је изградња јединственог слободно-
стојећег објекта за вишепородично становање. Објекат 
може бити стамбене или стамбено пословне намене. 

- У складу са планираном наменом објекта 
становање и делатности не смеју прећи однос: 
становање: делатности – макс. 70%:30%. 

- Планирана пословна намена подразумева 
обављање свих врста непроизводних делатности, као и 
остале компатибилне и сродне делатности, чији су 
садржаји еколошки, функционално примерени и који се 
по карактеру и капацитету могу организовати у оквиру 
планираног објекта, простора и услова ове подцелине и 
не захтева посебне функционалне и саобраћајне услове- 
(ближи опис дат у тачки 5.1. Општа правила грађења) 

 
положај објекта у односу на регулацију  
- Грађевинска линија је утврђена у односу на 

регулациону линију постојеће саобраћајнице и износи 
3,0м. 

 
типологија објекта 
- Основни тип изградње је слободностојећи 

објекат. 
 
урбанистички параметри  
- Индекс заузетости је максимално до 40% и дат је 

на нивоу подцелине/парцеле.  
- Остали део простора предвиђен је за паркирање, 

поплочане површине и зеленило. 
- Минимална површина под зеленилом је 20%, а 

може бити и већа у зависности од организације 
паркирања (подземно, партерно или комбиновано). 

 
вертикална регулација 
- Висина објеката дефинисана је прописаном 

спратношћу на нивоу подцелине/парцеле. У циљу 
усклађивања вертикалне регулације са објектима на 
суседним парцелама, планирана спратност објекта је 
(По)+П+2 

- Укупна висина објекта може бити макс.12,0м 
- Минимална чиста висина пословног простора је 

3,0м. 
 
грађевински елементи и испади на објекту 

- Услови за грађевинске елементе који прелазе 
грађевинску, одн. регулациону линију на нивоу 
приземља (излози локала, конзолне надстрешнице или 
конзолне рекламе) утврђују се применом Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011)  

- Грађевински елементи на нивоу првог и виших 
спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне 
надстрешнице са или без стубова) могу да пређу 
грађевинску линију на делу објекта вишем од 3,5м, 
рачунајући од основног габарита до хоризонталне 
пројекције габарита и то: 

* највише 1,2м на делу објекта према улици, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% уличне фасаде изнад приземља. 

* највише 0,9м на делу објекта према бочном 
дворишту (источна фасад), али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља. 

* навише 1,2м на делу објекта према задњем 
дворишту најмањег растојања од 5,0м од задње линије 
суседне грађевинске парцеле, али укупна површина 
грађевинских елемената не може бити већа од 30% 
задње фасаде изнад приземња. 

* нису дозвољени испади према бочном дворишту 
(западна фасада) које се граничи са комплексом школе. 

 
међусобна удаљеност објеката 
- За планирани објекат дата је површина у оквиру 

које је могућа изградња с тим да минимално удаљење 
планираног објекта од: 

 суседних објеката изграђених на међи са 
источне стране износи 6,0м 

 од постојећег објекта школе са јужне стране 
износи  6,0м 

- Уколико се на фасадним равнима планирају 
светларници, висина парапета је мин. 1,2м при чему 
светларнике треба планирати од нетранспарентних 
материјала (луксвер коцке, пескарено стакло и сл.) ради 
заштите приватности суседних парцела. 

 
удаљеност објекта од суседне грађевинске 

парцеле 
Најмање дозвољено растојање основног габарита 

(без испада) објекта од линије суседне грађевинске 
парцеле којом се обезбеђује међусобна удаљеност 
објекта износи: 

 са источне стране - 6,0м 
 са јужне стране - 5,0м 
 са западне стране - 2,5м 
 
начин обезбеђивања приступа парцели и 

паркирање 
- Парцела/подцелина има директан приступ из Ул. 

Владетине. 
- Начин организације паркирања (партерно, 

подземне граже или комбиновано) и потребан број 
паркинг места (по делатностима) дати су у тачки 5.1 
Општа правила грађења. 

 
ограђивање парцеле 
-  За објекат стамбено пословне намене тј. који у 

приземљу има пословну намену, није дозвољено 
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ограђивање простора између регулационе и 
грађевинске линије. У овом случају ограђивање се 
дозвољава унутар парцеле према суседима. 

- За објекат стамбене намене дозвољава се 
ограђивање: 

* живом  зеленом оградом  која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле или транспарентном 
оградом до висине од 1,4м (поставља се према 
катастарском плану), тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде. 

* зиданом оградом до висине од 0,90м. Зидана 
непрозирна ограда између парцела може бити до 
висине 1,4м уз сагласност суседа, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде. 

 - Обзиром на постојање висинске денивелације 
између парцела, парцела чија је кота нивелете виша од 
0,9м од суседне парцеле могуће је ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,4м. која се 
може поставити на подзид чију висину одређује 
надлежни општински орган. 

- Препорука је ограђивање зеленом живом оградом 
како би се смањили негативни утицаји окружења (бука, 
аерозагађење и сл.).  

- Сви елементи ограде, стубови ограде, улазне 
капије и сл. морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује. 

 
услови архитектонског обликовања и примена 

материјала 
-  Основни захтеви у погледу обликовања 

планираног објеката, тип крова, обликовање фасаде, 
обраде отвора, и сл. препуштају се креативности 
пројектанта објекта, уз следеће: 

* у архитектури новог објеката могу се појавити 
сви елементи карактеристични за овај амбијент, који би 
нагласили и повећали атрактивност објекта. 

* посебно обратити пажњу на обликовању и 
коришћењу детаља у архитектури, као и материјалима 
који ће се користити у обради фасаде.  

* у обради фасаде обавезно је применити 
материјале који су примерени амбијенту и очувању 
амбијенталне целине у циљу уклапања планираног 
објекта са суседним објектом на к.п.бр. 994/1, који је 
евидентиран као објекат градитељског наслеђа.  

- Обрада објекта треба да буде примерена локацију 
и високог квалитета. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу (цреп, тегола у бојама блиским окружењу). 
Максимални нагиб кровова је 25 степени, са завршном 
кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м. 

- У случају претварања таванског простора (у 
оквиру постојећег волумена) у користан простор, исти 
осветлити искључиво косим кровним прозорима у 
равни крова. 

 
-  Изградња нових објекта на овом простору 

могућа је само уз претходно издате услове и 
сагласност на пројекат надлежне Службе заштите 
(Завод за заштиту споменика културе-Краљево); 

 
5.3. Правила урбанистичке парцелације 
 

Основни концепт Плана захтева пре свега 
препарцелацију постојећих катастарских парцела, тј. 
укрупњавање постојећих катастарских парцела, како би 
се добиле грађевинске парцеле пропорционалних 
габарита, што би створило услове за изградњу објеката 
димензија које је могуће архитектонски обликовати на 
рационалан и функционалан начин у складу са 
параметрима датим у Плану.  

Овакав концепт проистиче пре свега из потребе 
да се у потпуности оживи овај простор и усклади са 
реално животним потребама корисника којима ће се 
омогућити услови за квалитетаније и рационалније 
коришћење простора, боравак и рад. 

 
Правила урбанистичке парцелације  подразумевају 

обавезно поштовање и примену:  
 
1.   Општих правила парцелације  и 
 
2.   Посебних правила парцелације за урбанистичке 

подцелине  и то: 
 
Општа правила урбанистичке парцелације 
 
- Грађевинска парцела одређена је регулационом 

линијом према јавном простору, међним линијама 
према суседним парцелама и аналитичко-геодетским 
елементима преломних тачака. 

- Дозвољена је препарцелација (укрупњавање) свих 
парцела уз обавезу задовољавања правила урбани-
стичке препарцелације прописаних планом, што ће 
бити утврђено кроз израду Пројекта препарцелације, а 
на основу  Закона о планирању и изградњи. 

- Исправка граница суседних парцела вршиће се у 
складу са одговарајућим члановима 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 - одлика УС и 98/13 - одлука УС) и „Правилника 
о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу“ („Сл. гласник РС“, бр.50/11) 

- Обзиром на границе и површине постојећих 
парцела у границама плана није дозвољена 
парцелација, односно "цепање" и уситњавање 
постојећих катастарских парцела. 

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

- Један објекат се не може налазити на две или 
више парцела 

- Корисна ширина пролаза, на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити 
минимално 2.50м без физичких препрека (степеника, 
жардињера, бунара...), и минималне корисне висине 
3.00м. (осим у случајевима када то не дозвољава 
затечено стање на терену). 

- Регулациона линија, дата у графичком прилогу 
Плана, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле представља нову 
границу парцеле, односно поделу на површине за јавну 
намену и површине за остале намене. 

- Планом су утврђене регулационе линије и дати 
аналитичко-геодетски елементи за пренос нових 
међних тачака. 
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Посебна правила урбанистичке парцелације  
 
Урбанистичка подцелина Ц.2.1. 
- Граница урбанистичке подцелине Ц.2.1. 

представља границу парцеле планиране за површину 
јавне намене (заједно  са припадајућим објектима јавне 
намене) и састоји се од следећих кат. парцела.бр. 988/2, 
987/1, 997/2 и дела 986/2 све КО Крушевац. 

- Образовање јединствене парцеле вршиће се путем 
препарцелације према утврђеним регулационим 
линијама и датим  аналитичко геодетским елементима 
за пренос тј. у свему према графичком прилогу бр. 6 -
План поделе површина на јавне и остале намене 

 
Урбанистичка подцелина Ц.2.2. 
- На грађевинским парцелама чија је површина 

6.0ари и већа од 6.0ари могућа је изградња објекта 
вишепородичног становања. Објекат може бити стамбене, 
стамбено пословне или пословно стамбене намене. 

- Најмања ширина парцеле за објекте са 
вишепородичним становањем који се граде у 
непрекинутом или прекинутом низу је 15,0м. Изузетно, 
парцела може имати и мању ширину од утврђене 
уколико је то по катастарским подлогама затечено 
стање, али не може бити мања од 12.0м. 

- На грађевинским парцелама мањим од 6.00ари, а 
већим од 2.50 ара могућа је изградња пословно стамбеног 
објекта. Најмања ширина парцеле за ове објекте који се 
граде у непрекинутом  или прекинутом низу је 10,0м.   

 
Урбанистичка подцелина Ц.2.3 
- На грађевинској парцели чија је површина  већа 

од 6.0ари могућа је изградња објекта вишепородичног 
становања. Објекат може бити стамбене или стамбено 
пословне намене. 

- Најмања ширина парцеле за изградњу 
слободностојећег вишепородичног објекат је 20,0м. 

 
5.4. 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. О спровођењу Плана стара се 
Град Крушевца, кроз издавање локацијске и 
грађевинске дозволе, уређење и опремање простора, а 
преко својих надлежних органа и јавних предузећа. 

У складу са Законом о планирању и изградњи, 
спровођење плана ће се вршити: 

- урбанистичко-техичким документима (пројекат 
препарцелације) под условима и правилима утврђеним 
у планском документу.  

- урбанистичко-техичким документима (урбанистички 
пројекат) под условима утврђеним у планском документу и 
датим  правилима који су усмеравајућег карактера.  

- издавањем локацијске дозволе (директно на 
основу правила уређења и грађења овог плана, у 
случајевима када он представља основ за издавање 
локацијске дозволе). 

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. 

- Свака изградња објеката, реконструкција, 
доградња и надградња објеката у оквиру подручја 
захваћеног Планом, мора бити у складу са правилима 
грађења прописаним овим Планом. 

- Постојећи објекат се може порушити и заменити 
новим објектом, чија изградња мора бити у складу са 
параметрима утврђеним овим Планом. 

 
- Изградња нових објекта могућа је само уз 

претходно издате услове и сагласност на пројекат 
надлежне Службе заштите. Такође све врсте земљаних 
радова могуће је вршити само уз предходно 
прибављене услове и сагласности надлежне Службе 
заштите (Завод за заштиту споменика културе-
Краљево). 

 
- За све објекте који се у складу са правилима 

датих у Плану могу надградити  потребно је претходно 
извршти проверу и доказати статичку стабилност истог. 

 
 
интервенције на постојећим објектима до 

привођења планираној намени 
- На простору између регулационе и грађевинске линије 

до привођења намени предвиђеној Планом дозвољено је: 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта 

- На осталом простору у границама Плана до 
привођења намени предвиђеној  Планом, а ради 
стварања услова за безбедно и несметано коришћење 
објеката дозвољена је: адаптација, санација, 
реконструкција (извођење радова у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту објекта, тј. без 
промене хоризонталне и вертикалне регулације), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта. 

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. 50/2011) 

Након усвајања предметног Плана детаљне 
регулације, свака изградња у границама плана врши се  
искључиво у складу са одредницама овог плана.  

Ово подразумева стављање ван снаге Плана 
детаљне регулације стамбено пословног блока ограни-
ченог улицама Немањином, дела Јакшићеве, Стевана 
Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у 
Крушевцу у делу блока Ц2. 
 

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
КООРДИНАТЕ ЗА ПРЕНОС ПОВРШИНА  

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

1N 7526372.83   4826513.03 
2N 7526373.05     4826507.07 
3N 7526372.88     4826505.05 
4N 7526372.15     4826497.04 
5N 7526371.94     4826495.72 
6N 7526371.85     4826495.10 
7N 7526371.57     4826490.90 
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8N 7526371.26     4826487.01 
9N 7526371.17    4826484.98 

10N 7526370.97    4826482.79 
11N 7526330.63    4826495.76 
12N 7526330.27    4826496.23 
13N 7526330.04    4826496.62 
14N 7526329.68    4826497.61 
15N 7526329.56    4826498.59 
16N 7526329.79 4826499.68 
17N 7526330.23    4826500.63 
18N 7526330.91 4826501.43 
19N 7526331.77    4826502.02 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-749/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
360 
На основу члана 35. став 7. и члана 46. 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 и 50/2013 - одлука УС, 
54/2013, 98/2013) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11 ),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

                    
О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТ 
АЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   ДЕЛА БЛОКОВА А3 И А4  

 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОМ КОМПЛЕКСУ  
„РАСАДНИК 1“ 

  (Измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и 
А4  у стамбено-пословном комплексу Расадник 1)  

у Крушевцу    
  

Члан 1. 
 
Приступа се измени „Плана детаљне регулације 

дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
Расадник 1 у Крушевцу (измене дела урбанистичког 
пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном 
комплексу Расадник 1 у Крушевцу“ ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 4/11)), (у даљем тексту: измена Плана 
детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Граница измене Плана детаљне регулације је 

утврђена важећим „Планом детаљне регулације дела 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
Расадник 1 у Крушевцу (измене дела урбанистичког 
пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном 

комплексу Расадник 1 у Kрушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 4/11)“ а верификација  коначне границе 
биће описана у концепту плана, изузетно у нацрту  
плана  по координатама.             

 
Члан 3. 

  
Циљеви измене Плана су преиспитивање 

приступних саобраћајница постојећим објектима, 
преиспитивање одређених планских решења и измена 
одређених  урбанистичких  параметара. 

Измена Плана детаљне регулације садржаће 
нарочито: границу плана и обухват грађевинског 
подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, 
детаљну намену земљишта, регулационе линије улица 
и јавних површина и грађевинске линије са елементима 
за обележавање на геодетској подлози,  нивелационе 
коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
попис парцела и опис локације за јавне површине, 
садржаје и објекте, трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних добара, локације 
за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 
расписује конкурсна правила грађења и уређења по 
целинама и зонама, друге елементе значајнe за 
спровођење плана детаљне регулације.  

Измена плана детаљне регулације представљаће 
плански основ за издавање информације o локацији, 
локацијске дозволе и израду урбанистичко техничких 
докумената. 

 
Члан 4. 

 
Измена и допуна Плана детаљне регулације биће 

завршена у року од 60 дана од дана добијања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 5. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац, чији 
је оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти 
послови од стране оснивача. 

Средства за израду измене и допуне Плана детаљне 
регулације обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

 
Члан 6. 

 
Зa потребe израдe изменa и допунa Планa детаљне 

регулацијe нe приступa сe изради стратешкe проценe 
утицајa планираних наменa нa животну средину. 

Зa потребe израдe изменa и допунa Плана детаљнe 
регулациje приступa сe изради концептa изменa и 
допунa планa детаљнe регулацијe.  

 
Члан 7. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт измене и 
допуне Плана детаљне регулације на јавни увид у 
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трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневном и 
локалном листу. 

Излагање нацрта измене и допуне Плана детаљне 
регулације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-747/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, 
 
 
 
361 
На основу члана 35. став 7. и члана 46. 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 и 50/2013-одлука УС, 54/2013, 
98/2013) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

О Д Л У К У  
О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „Ф“  
 У КРУШЕВЦУ    

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

индустријске зоне „Ф“ у Крушевцу, (у даљем тексту: 
План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације ради се за простор који је 

са севера ограничен  северном границом катастарске 
парцеле бр. 2360 КО Крушевац, даље иде ка југу 
западном границом катастарске парцеле бр. 2360 КО 
Крушевац, затим иде ка истоку јужном границом 
парцеле бр. 2360 КО Крушевац, даље скреће ка југу и 
иде западном границом катастарских парцела бр. 
2380/1, 5977/1, 2380/3 и 13 КО Крушевац, даље скреће 
ка западу и иде северном границом парцела бр. 9/1 КО 
Крушевац, делимично границом парцеле бр. 2663/2 КО 
Крушевац и парцелом бр. 2067/1 КО Крушевац. 
Западна граница обухваћеног  подручја иде западном 
границом парцеле бр. 2067/1 КО Крушевац. Јужну 
границу чини јужна граница катастарских  парцела бр. 
2067/1 КО Крушевац и 91 КО Крушевац. Источна 
граница иде улицом Јасички пут све до границе са 
катастарском парцелом бр.2360 КО Крушевац. 

Укупна бруто површина која је обухваћена Планом 
детаљне регулације износи приближно П=14,00ха. 

Описна граница планског подручја дата је као 
прелиминарна, односно коначна граница подручја 
дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле 
концепта плана, у складу са чл. 41. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде планских докумената 
("Сл. гласник РС" бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).             

 
Члан 3. 

  
План детаљне регулације садржаће нарочито: 

границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу 
простора на посебне целине и зоне, детаљну намену 
земљишта, регулационе линије улица и јавних површина 
и грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план), попис парцела и опис 
локације за јавне површине, садржаје и објекте, трасе, 
коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите 
културно-историјских споменика и заштићених 
природних добара, локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује конкурсна правила 
грађења и уређења по целинама и зонама, друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

План детаљне регулације представљаће плански 
основ за издавање информације o локацији, локацијске 
дозволе и израду урбанистичко техничких докумената. 

 
Члан 4. 

 
Израда Плана детаљне регулације биће завршена у 

року од 90 дана од дана добијања свих потребних 
услова и сагласности од надлежних органа, установа и 
јавних предузећа која су овлашћена да утврђују 
посебне услове за заштиту, уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 5. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам и  изградњу" Крушевац, чији 
је оснивач град Крушевац, а коме су поверени ти 
послови од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

 
Члан 6. 

 
Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe нe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 7. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
детаљне регулације на јавни увид у трајању од 30 дана 
од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
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СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-750/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
  
 

362 
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима 

(″Сл. гласник РС″, бр.119/12), члана 15. ст. 1. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод 
Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2013 - Пречишћен текст), тачке 17. Закључка Владе 
Републике Србије  05 бр. 023-6895/2013 од  09.08.2013. 
године  и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ - Крушевац бр. 5/3 од  
30.08.2013. године, којом се потраживање које ЈКП 
„Водовод Крушевац“-Крушевац има према ИМК „14. 
октобар“ у реструктурирању  на дан 31.12. 2012. године 
у висини од 36.483.580,00 динара претвара (конвертује) 
у основни капитал ЈКП „Водовод Крушевац“ - 
Крушевац  у привредном друштву ИМК „14. октобар“ у 
реструктурирању – Крушевац. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-140/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

 
363 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција 
за урбанизам и изградњу“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац 
за 2015. годину 

 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 
"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац за 
2015. годину, који је донео Надзорни одбор "Дирекције 
за урбанизам и изградњу" на седници од 18.12.2014. 
године под бројем 5923-02/14. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-131/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 

364 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Вододвод - Крушевац“ Крушевац (Сл. лист 
града Крушевца, бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и члана 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац за 2015. 

годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

„Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2015. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод-Крушевац“ на 
седници од 19.12.2014. године под бројем 6027. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-132/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
365 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Крушевац“ Крушевац (Сл. лист града 
Крушевца, бр. 5/2013 – пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2015. годину 
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I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Крушевац" Крушевац за 2015. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП "Крушевац" на седници од 
18.12.2014. године под бројем 4118. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-133/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

366 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Градска топлана“ Крушевац (″Сл. лист града 
Крушевца″, бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Градска топлана" Крушевац за 2015. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац за 2015. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана" на 
седници од 19.12.2014. године под бројем 42/1. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-134/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
367 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 29. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац (″Сл. лист града Крушевца″, бр. 
5/2013 – Пречишћен текст и 7/13) и члана 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 
5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈП „Пословни центар“ Крушевац за 2015. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Пословни центар“ Крушевац за 2015. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈП „Пословни центар“ на 
седници од 19.12.2014. године под бројем 5752. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-135/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

368 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Радио 
телевизија Крушевац“ Крушевац (″Сл. лист града 
Крушевца″, бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈП „Радио телевизија Крушевац“ Крушевац за 2015. 
годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Радио телевизија Крушевац" Крушевац за 2015. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор                   
ЈП "Радио телевизија Крушевац" на седници од  
19.12.2014. године под бројем 604/2014. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-136/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
  

 
369 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 8. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ Крушевац (Сл. лист града Крушевца, бр. 
5/2013 – Пречишћен текст) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
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ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац за 2015. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац за 2015. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП "Аеродром Росуље" на 
седници од 28.11.2014. године под бројем  201/14. 

 
II -  Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-137/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 

370 
На основу члана 19.  Статута града Крушевца (″Сл. 

лист града Крушевца″ бр.8/08 и 5/11) и члана 15. 
Одлуке о оснивању „Бизнис инкубатор“ ДОО 
Крушевац („Сл. лист  града Крушевац“ бр. 1/09-
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 7/13),  

Скупштина града  Крушевца,  на седници одржаној  
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
„Бизнис инкубатора“ ДОО Крушевац за 2015. 

годину 
 

I - Даје се сагласност на Програм пословања 
предузећа „Бизнис инкубатора“ ДОО Крушевац са 
финансијским планом  за 2015. годину  бр12-04/14 од 
10.12.2014. године  који је донео  директор. 

 
II  -  Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-138/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

371 
На основу чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 29.12.2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Туристичке организације града Крушевцa за 2015  
годину, који је усвојен Одлуком Управног одбора  
Туристичке организације града Крушевца број 36 од 
11.12.2014. године. 

 

II  -  Решење објавити у „Службеном листу  града  
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-445/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 

372 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС“ бр. 72/09) и чл. 19. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке Крушевац за 2015. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке Крушевац, на 
седници одржаној дана 02.12.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

27 извршилаца. 
III - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада    не може 
се применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз предходно прибављено мишљење Министар-
ства, у складу са чланом 1. Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему (“Сл. гласник 
РС“ бр.108/13). 

 
IV - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-447/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 

373 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС“ бр.72/09) и чл. 19. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народног 

музеја Крушевац за 2015. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народног музеја  на седници одржаној 
дана 25.11.2014. године. 

 
II – На реализацији Програма рада Установе 

радиће 37 извршилаца. 
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III – Повећање броја извршилаца, као и повећање 
масе средстава за обрачун и исплату зарада  не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење 
Министарства, у складу са чланом 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему (“Сл. гласник 
РС“ бр.108/13). 

 
IV – Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-448/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
374  
На основу члана 44. и 74.Закона о култури (“Сл. 

гласник РС“ бр.72/09) и чл. 19. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Историјског архива Крушевац за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Историјског архива на седници 
одржаној дана 04.12.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

31 извршилац. 
 
III - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада  не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење 
Министарства, у складу са чланом 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему (“Сл. гласник 
РС“ бр.108/13). 

 
IV - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-449/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

  
375 
На основу члана 44. и 74.Закона о култури  (“Сл. 

гласник РС“ бр. 72/09) и чл. 19. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Крушевачког позоришта за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Крушевачког позоришта на 
седници одржаној дана 25.11.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

48 извршилаца. 
 
III - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада  не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење Министар-
ства, у складу са чланом 1. Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему (“Сл. гласник 
РС“ бр. 108/13). 

 
IV-  Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-450/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
376 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС“ бр. 72/09) и чл. 19. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Културног центра Крушевац за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Културног центра  на седници 
одржаној дана 25.11.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

72 извршиоца. 
 
III - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење Мини-
старства, у складу са чланом 1. Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему (“Сл. гласник 
РС“ бр. 108/13). 

 
IV- Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-451/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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377 
На основу члана 137. Закона о спорту (“Сл. 

гласник РС“ бр.24/11) и члана 19. Статута града 
Крушевца (″Сл. лист града Крушевца″ бр. 8/08                     
и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Спортског центра Крушевац за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Спортског центра на седници 
одржаној дана 15.12.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

укупно 69 извршилаца, односно  48 извршилаца који се 
финансирају из буџета града и 21 извршилац који се 
финансирају из сопствених средстава. 

III - Повећање броја извршиоца за 2 (два) 
извршиоца, као и повећање масе средстава за обрачун и 
исплату зарада  не   може се применити без сагласности 
тела Владе, на предлог надлежног министарства 
односно другог надлежног тела, уз предходно  
прибављено мишљење Министарства, у складу са 
чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему (“Сл. гласник РС“ бр. 108/13). 

IV  - Решење објавити у “Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-452/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
378 
На  основу члана  136. став  1.  тачка   4.  Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 
107/05) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм рада Дома 

здравља Крушевац  за 2015. годину, који је усвојио 
Управни одбор Дома здравља Крушевац,                        
на седници одржаној дана 15.12.2014. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-453/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
379 

На  основу члана  136. став  1.  тачка   4.  Закона о 
здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 
107/05) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 
5/11), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм рада Здравствене 

установе Апотека Крушевац за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Апотеке Крушевац, на седници 
одржаној дана 14.11.2014. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-454/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
380 
На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 29.12.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм рада Јавне 
ветеринарске установе Ветеринарске станице 
„Крушевац“ са финансијским планом за 2015. годину 
који је усвојен Одлуком  Управног одбора бр. 658  на 
седници одржаној 15.12.2014. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу  града  

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-455/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
  

381 
На основу  члана 56. став 1. тачка 2. 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“ бр. 1/09 - Пречишћен 
текст“ број 6/10 и 4/13) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
29.12.2014. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - Даје се сагласност на Програм рада  
Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац 
за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор 
Установе, на седници од 24.11.2014.године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

418 извршилаца. 
 
III - Повећање броја извршилаца  не може се 

мењати без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење 
Министарства, у складу са чланом 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“ број 108/13.  

 
IV -  Решење  објавити у " Службеном  листу града 

Крушевца ".  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-456/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
                     

 
382 
На  основу  члана  209.  став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) 
и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за социјални рад  у Крушевцу за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, на 
седници одржаној дана 26.11.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

социјални рад у 2015. години радиће 17,50 извршилаца.  
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-457/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 
 
383 
На основу члана 21. Закона о јавним службама                                     

("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 10. Одлуке о 
оснивању установе "Центар за особе са инвалидитетом" 
("Службени лист града Крушевца", бр.1/10), члана 19. 
став 1. тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  29.12.2014. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

Центар за особе са инвалидитетом  за 2015. годину, 
који је усвојиo Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 05.12.2014. године. 

 
II  - На реализацији Програма рада у Установи 

Центар за особе са инвалидитетом у 2015. години 
радиће 5 извршилаца. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-458/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
384 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист  града 
Крушевца" бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и чл. 19 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је  

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Програм рада  Центра 

за стручно усавршавање  у Крушевцу за 2015. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра, на седници од  
24.11.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе  

радиће 5 извршилаца. 
 
III - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног тела, 
уз претходно прибављено мишљење Министарства, у 
складу са чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 108/13).  

 
IV - Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-459/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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385 
На основу члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
("Сл. лист града Крушеваца", бр. 6/11) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Фонда за 

подстицање развоја младих талената града  
Крушеваца за 2015. годину,  који је усвојио Управни 
одбор Фонда за подстицање развоја младих талената 
града Крушевца, на седници одржаној дана 10.11.2014. 
године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-460/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

386   
На основу члана 29. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 37. 
и 39. Пословника Скупштине града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 1/13 - Пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
29.12.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова радних 
тела и то:   

1. Драгoмир Милићевић, дужности члана Савета за 
привреду; 

2. Саша Хребинац, дужности члана Савета за 
привреду; 

3. Часлав Анђелковић, дужности члана Комисије за 
прописе; 

4. Владан Матић, дужности члана Комисије за рад 
месних заједница.  

  
II - БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела и то:  
1. Бранислав Удовичић, за члана Савета за 

привреду; 
2. Новак Дабетић, за члана Савета за привреду; 
3. Иван Ђокић, за  члана Комисије за прописе; 
4. Иван Ћирковић, за члана Комисије за рад месних 

заједница. 
 
III - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-46/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

387 
На основу члана 134. став 2. Закона о социјалној 

заштити ("Сл. гласник РС" бр. 24/11)  и  чл. 18. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 
79/05), чл. 9. и чл. 10. став 3. алинеја 4. Одлуке о 
оснивању Установе "Центар за особе са инвали-
дитетом" ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/10 и 2/11)  и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

„ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“   
У КРУШЕВЦУ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ НЕВЕНА ЛАЗАРЕВИЋ, 

професор разредне наставе из Крушевца, за  директора 
Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ у 
Крушевцу, на период од четири године.  

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-446/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
388 
На основу чл. 35. и 36. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" број 129/12), чл. 25. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

"ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" 
ЈП КРУШЕВАЦ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ РАДМИЛО НИКОЛИЋ, дипл. 

инжењер архитектуре из Крушевца, дужности 
директора "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац, због поднете оставке. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
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СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-129/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
389 
На основу чл. 42. став 1 тачка 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" број 129/12), чл. 26. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ" ЈП КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ВОЈКАН ТУТУЛИЋ, дипл. 

инжењер архитектуре из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора „Дирекције за урбанизам и 
изградњу“ ЈП Крушевац,  за период до шест месеци. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-130/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
390 
На основу  чл. 19 став 1. тачка 9. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  
и чл. 25. став 2. Статута  Јавне ветеринарске установе 
Ветеринарске станице „Крушевац“ бр. 41 од 18.01.2011. 
године,  

 Скупштина грaда Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ 
УСТАНОВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ 

„КРУШЕВАЦ“ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Драган Џугурдић, дипло-
мирани ветеринар, запослен у Јавној ветеринарској 
установи Ветеринарске станица „Крушевац“, дужности 
члана Управног  одбора Јавне ветеринарске установе 
Ветеринарске станице „Крушевац“. 

 

II- ИМЕНУЈЕ СЕ Виолета Крстић, дипломирани 
ветеринар, запослена у Јавној ветеринарској  установи  
Ветеринарска станица „Крушевац“, за члана Управног  
одбора Јавне ветеринарске установе Ветеринарска 
станица "Крушевац".  

 
III - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-462/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
 
391 
На основу члана 42. Закона о правима пацијената 

(„Службени гласник РС“,   бр. 45/13), члана 2. Одлуке о 
образовању Савета за здравље („Службени лист града 
Крушевца“, бр.10/13), члана 19. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 29.12.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ГОРАНА ТОМАНОВИЋ 

ЈОВИЋ, дипл. економиста из Крушевца, дужности  
члана Савета за здравље, представник Филијале 
Републичког фонда за здравствено осигурање 
Крушевац. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ТОМИСЛАВ ТОМИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за члана Савета за здравље, 
представник Филијале Републичког фонда за 
здравствено осигурање Крушевац. 

 
III - Решење објавити у  „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-461/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

392 
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 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 29.12.2014. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ДЕЈАН ЛАЗАРЕВИЋ, 

представник локалне самоуправе, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“  
у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ  РАДОМИР ЈОЛИЋ, пензионер 

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: 022-463/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

393 
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е   

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КРУШЕВАЦ  
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Бошко Вранеш, професор из 
Крушевца, представник Наставничког већа, дужности 
члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ Крушевац.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Марко Цветковић, теолог, 

наставник верске наставе из Крушевца, представник 
Наставничког већа, за члана Школског одбора Основне 
школе „Јован Поповић“ Крушевац.  

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-464/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

394 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

број 72/09, 52/2011 и 55/2013) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Саша Милосављевић, 
представник Савета родитеља, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Бојан Јанићијевић, дипл. инг. 

електротехнике, представник Савета родитеља, за 
члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-465/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 

395 
На основу члана 48. Статута града Крушевца и 

члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског Фонда за 
популациону политику града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 14/08 и 11/09), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 05.12.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Комисије 

Буџетског Фонда за популациону политику града 
Крушевца од 19.11.2014. године под бр. 38/14 о измени 
и допуни Правилника о критеријумима за коришћење 
средстава Фонда. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-427/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
396 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског 

Фонда за популациону политику града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 14/08 и 11/09) и члана 48. 
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Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11),  

Комисија Буџетског фонда за популациону политику, 
на седници одржаној дана 19.11.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о критеријумима за коришћење 

средстава Буџетског Фонда за популациону политику 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 11/13 и 
бр. 4/14) у члану 25. став 1, иза речи "Средства Фонда 
користе се за куповину уџбеника" додају се речи 
"односно поклон честитке за куповину уџбеника". 

 
Члан 2. 

 
У члану 25 став 2, иза речи "Право на бесплатне 

уџбенике" додају се речи, "односно право на поклон 
честитку," 

 
 

Члан 3. 
 
У члану 25. додаје се став 3 који гласи "Одлуку о 

куповини уџбеника односно уручењу поклон честитке 
доноси Комисија Фонда. На основу одлуке Комисије, 
Градоначелник доноси закључак о висини износа 
поклон честитке за куповину уџбеника." 

 
Члан 4. 

 
Овај Правилник објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“, а примењиваће се даном добијања 
сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 

Број: 38/14              Председник Комисије 
               Иван Мијаиловић,с.р. 

 
 
 
397 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца,“ 
1/09, 8/12, 3/14 и 4/14) и чл. 45. Статута града Крушевца 
(“Сл.лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.12.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца  за 2015. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под бр. 
3831 од 21.11.2014. године.  

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1447/14         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
398 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
1/09, 8/12, 3/14 и 4/14) и чл. 45. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.12.2014. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца у зимском периоду за период од 15.11.2014. 
год. до 31.03.2015. године, који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац под бр. 
3832/1 од 21.11.2014. године. 

II - Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-1445/14         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
399 
На основу чл. 41. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина на 
подручју града Крушевца и чл. 45. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.12.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавног 

зеленила у 2015. години који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под бр. 
3834/1 од 21.11.2014. године  

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1446/14         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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400 
На основу чл. 28. и чл.29. ст. 3. и ст.6. Одлуке о 

држању домаћих животиња и кућних љубимаца на 
територији града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 6/11, 3/14 и 4/14) и чл. 45. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.12.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм рада зоохигијенске 

службе ЈКП Крушевац за 2015. годину, који је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ 
Крушевац  под бр. 383/1 од 21.11.2014. године. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1448/14          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
401 
На основу члана 28. став 2. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС“ бр. 72/09), члана 6б. Одлуке о оснивању 
Историјског архива у Крушевцу (“Сл.лист града 
Крушевца“ бр. 1/09 - Пречишћен текст и 6/10) и члана 
48. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца,на седници одржаној 
05.12.2014. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - Даје се сагласност на Правилник о организацији 

и систематизацији послова Историјског архива 
Крушевац, који је донео директор Историјског архива у 
Крушевцу  под бројем 01бр.1028 од 12.11.2014. године. 

 
II - Овим Решењем не мења се број извршилаца,не 

мења се збирни коефицијент за обрачун и исплату зарада 
у Историјском архиву Крушевац, који су утврђени 
Програмом рада Историјског архива у Крушевцу за 2014. 
годину а који је усвојила Скупштина града Крушевца 
дана 26.12. 2013. године под бројем 022-522/13. 

 
III - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-428/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
402 

На основу члана 28. став 2. Закона о култури (''Сл. 
гласник РС'' бр. 72/09) и члана 48. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.12.2014. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Културном центру 
Крушевац коју је донео директор Културног центра 
Крушевац под бројем 3196-6 од 19.11.2014. године.  

 
II - Обавезује се Културни центар Крушевац да 

примену Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова спроводи у складу са чл.8. став 
3. Уредбе Владе Републике Србије о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава.  

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-429/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

403  
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 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.12.2014. године, донело је 
 

П Р О Г Р А М  
унапређења безбедности саобраћаја 

 на територији града Крушевца у 2015. години 
 

I Увод 
 
Програм унапређења безбедности саобраћаја за 

2015. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у 
циљу унапређења система безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама на територији града Крушевца. 

 
II Оквир програма 
 
Основна сврха доношења Програма јесте да 

предложи скуп активности и одреди неопходне ресурсе 
којима ће се обезбедити оптимална примена мера за 
повећање безбедности саобраћаја. 

 
Унапређење система безбедности саобраћаја 

подразумева следеће мере: 
 
1. повећање безбедности учесника у саобраћају у 

зони школа, 
 
2. повећање степена безбедности учесника у 

саобраћају на семафоризованим раскрсницама,  
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3. унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања и превентивно-промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја. 

 
III Активности за реализацију програма у 2015. 

години  
 

- набавка светлећих торби за 
обућу за све ђаке прваке, у 
износу од ...................................... 400.000,00 дин.  

- средства за општинско, окружно 
и републичко такмичење "Шта 
знаш о саобраћају" као и 
опреме-елемената за полигон у 
износу од ...................................... 600.000,00 дин.  

- набавка пројектора-видеобима, 
рачунара и платна, све за 
опремање кабинета за техничко 
образовање у основним школама 
и у једном вртућу у износу .......... 1.100.000,00 дин.   

- реализација кампања ради 
унапређења безбедности 
саобраћаја према различитим 
структурама (трактористима, 
мотоциклистима, поштовању 
ограничења брзине, против 
вожње под дејством алкохола и 
др) тј. набавка маркера за 
бицикле, кацига, ролера и сл. у 
износу од ...................................... 600.000,00 дин.   

- постављање знакова "зона 
школе" и "завршетак зоне 
школе" на општинским 
путевима у зони школа у  
износу од ...................................... 1.500.000,00 дин. 

  
- извођење радова на замени 

спољне опреме на светлосној 
саобраћајној сигнализацији - 
модернизација семафора 
(уколико постоје техничке 
могућности извршити 
модернизацију у ЛЕД 
технологији) у износу од ............ 4.000.000,00 дин. 

  
- ванредне и непредвиђене ситуа-

ције и кварови на уређајима за 
давање светлосних сигнала као 
и на осталој саобраћајној 
сигнализацији у износу од  ........ 600.000,00 дин.   

- набавка алкометра .......................  200.000,00 дин.   
- набавка фиксног радара .............. 1.500.000,00 дин.   
- израда пројекта за постављање 

фиксног радара ............................ 500.000,00 дин.  
- набавка мотоцикла до 500 цм-

кубика ........................................... 1.000.000,00 дин.  
- набавка комбинезона за 

мотоциклисте за саобраћајну 
полицију ....................................... 600.000,00 дин.

  
- набавка саобраћајне сигнализације 

и опреме (покретни знакови, 500.000,00 дин.

семафори и сл.)  за постојећи 
полигон за децу на "аеродрому" 
у износу од ................................... 

- набавка возила за обуку ученика 
Машинско-електротехничке школе 
(смер техничар друмског 
саобраћаја и возач моторних 
возила) у износу од  ............................ 1.200.000,00 дин.

- набавка опреме за школске 
саобраћајне патроле .................... 500.000,00 дин. 

- набавка ЛЕД дисплеја и портала 
који би се поставили на 
државним путевима у износу од   3.500.000,00 дин. 

- израда пројеката за постављање 
ЛЕД дисплеја и портала 500.000,00 дин. 

- накнада за рад чланова Савета у 
износу од ...................................... 300.000,00 дин. 

- набавка саобраћајних знакова и 
опреме неопходних за извођење 
радова по Пројекту безбедности 
саобраћаја у зонама школа на 
државним путевима (набавка 
која је започета у 2014. години) 6.000.000,00 дин. 
 
 
IV Финансирање 
 
Оријентациони трошкови за реализацију Програма 

износе 25.100.000,00 динара чији су носиоци Дирекција 
за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац и органи 
локалне самоуправе-Градска управа.  

Средства за реализацију Програма обезбеђена су:  
1. из буџета града Крушевца за 2015. годину - 

наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене чл. 
18. Закона о безбедности сабраћаја на путевима, и  

2. из осталих прихода. 
  
V Извештавање 
 
По истеку календарске године Савет за безбедност 

саобраћаја на путевима ће сачинити извештај о 
реализацији Програма, и о томе обавестити Градско 
веће града Крушевца. 

 
VI – Овај Програм објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1167/14         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
404 



30.12.2014.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                     
 

 

651

На основу чл. 77.  став 2.  Одлуке о градском 
водоводу и канализацији („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 4/10) и  чл. 48 Статута града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/211),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  20.12.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2015. 
ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛО ЈКП „ВОДОВОД 

КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 
 

I  – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 
атмосферске канализације ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац каји је донело ЈКП „Водовод Крушевац“, 
дана 07.11.2014. године под бр. 5757. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-1506/14         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

405 
       На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и чл. 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08  и 5/11), 
       Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.12.2014. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

        1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Градској управи града 
Крушевца број 021-18/IV-2014 који је 16.12.2014. 
године, донео начелник Градске управе града 
Крушевца. 
 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-19/14             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
406 
На основу члана 8. став 2 Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/09, 
53/10, 101/11), тачке 3. Решења о образовању Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/10) и члана 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  20.12.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
  
I - РАЗРЕШАВА СЕ ИВАН МИЈАЧИЋ, члан 

Градског већа, дужности члана Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ АЛЕКСАНДАР БОЖИДАРЕВИЋ, 

члан Градског већа, за члана Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима града Крушевца.  

  
III - Ове Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1168/14         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
407   
На основу чл. 9. 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. 6/10, 
7/10 и 1/13) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 20.12.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању чланова Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области унапређења 

и развоја спорта 
 

I – ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области унапређења и 
развоја спорта: 

 
1. Бојан Обрадовић, представник Спортског савеза 

града Крушевца, за члана; 
 
2. Марко Томић, представник Спортског савеза 

града Крушевца, за члана. 
 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-439/2014     ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драги Несторовић, с.р.
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408 
На основу члана 48, тачка 16. Статута града 

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

одржаној дана 27.12.2014. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ РЕАЛИЗОВАНИХ ОБЈЕКАТА 
ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ГРАД КРУШЕВАЦ  

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:  
 
1. НЕНАД БОГИЋЕВИЋ, дипл.инж. архитекуте, 

дужности председника Комисије за примопредају 
реализованих објеката чији је инвеститор град Крушевац. 

 
2. ЧЕДОМИР БАЧЕВИЋ, дипл. инг. грађевине 

дужности члана Комисије за примопредају реализованих 
објеката чији је инвеститор град Крушевац. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ:  
 
1. ЧЕДОМИР БАЧЕВИЋ дипл. инг. грађевине, за 

председника Комисије за примопредају реализованих 
објеката чији је инвеститор град Крушевац.  

 
2. НЕНАД БОГИЋЕВИЋ, дипл.инж. архитекуте, за 

члана Комисије за примопредају реализованих објеката 
чији је инвеститор град Крушевац. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-22/2014  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
 
409 
На основу чл. 9. 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. 
6/2010) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 27.12.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању члана Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 

унапређења и развоја спорта 
 

I – РАЗРЕШАВА СЕ Марко Томић, представник 
Спортског савеза града Крушевца, дужности члана  
Комисије за избор програма и пројеката од јавног 
интереса у области унапређења и развоја спорта. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Миомир Божиловић из 

Крушевца за члана Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области унапређења и 
развоја спорта. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-439-1/2014  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р..

 
 

 
 
410 
На основу члана 70., став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013 и 108/2014) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца"  бр. 8/2008 и 
5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 01.12.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 

ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину ,у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499110, позиција 101 – Средства резерви 
(стална резерва), одобрава се укупно 1.100.000 динара, 
извор финансирања 01, распоређено на следеће 
кориснике: 

У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
120 - Накнада штете за повреде или штете настале 
услед елементарних непогода, увећава се за 1.100.000 
динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 2. 

овог решења у износу од 1.100.000 динара, служиће за 
исплату дела рачуна отпремнице бр. 11-07/2014 од 
08.07.2014. године, на износ од 3.785.240,06 динара, издатог 
од СЗР Алекс-градња, Крушевац, за извођење радова на 
заштити и спасавању становништва и материјалних добара 
од елементарних непогода, за месец јун 2014. године, у 
следећим насељеним местима: Црквина, Модрица, Петина, 
Сушица, Пољаци, Кобиље, Нупаре, Бован, Жабаре, Вучак и 
Лазарица,  на основу копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве ванредне седнице бр. 579/2014-06 од 19.04.2014. 
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године разматрао је ситуацију изазвану великом 
количином падавина и донео закључке о деловању у 
наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр.          
404-732/II од 25.09.2012. године закљученог са СЗР 
Алекс-градња, Крушевац за случај елементарних 
непогода 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: 401-467/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
411 
На основу члана 70., став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 
63/2013) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца"  бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 

ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину ,у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499110, позиција 101 – Средства резерви 
(стална резерва), одобрава се укупно 2.300.000 динара, 
извор финансирања 07, распоређено на следеће 
кориснике: 

У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
120 - Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се за 2.300.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 2.300.000 динара, служиће за 
исплату рачуна за извођење радова за заштиту и 
спашавање становништва и материјалних добара од 
елементарних и других непогода и то: рачун-отпремница 
бр. 24-1150/2014 од 14.11.2014. године, на износ од 
997.080 динара и део рачуна-отпремнице бр. 11-07/2014 
од 08.07.2014. године, у износу од 220.662 динара, 
издатих од СЗР АЛЕКС-ГРАДЊА, Крушевац, за 
извођење радова, за месец јун, август, септембар и 
октобар 2014. године у насељеним местима: Модрица, 
Трмчаре, Жабаре, Кобиље, Паруновац и Јасика,одн. 
Црквина, Модрица, Петина, Сушица, Пољаци, Кобиље, 

Наупаре, Бован и Жабаре, на основу копије грађевинског 
дневника; рачун бр. 4724 од 15.08.2014. године, на износ 
од 460.038 динара и рачун бр. 5613 од 23.09.2014. године, 
на износ од 5.420 динара, издатих од Завода за јавно 
здравље, Крушевац, за трошкове анализе и дезинфекције 
водних објеката и трошкове услуга дезинфекције и 
дератизације стамбених и пословних објеката и јавних 
површина; рачун бр. 11-60029/14 од 13.08.2014. године, 
издатог од ЈКП „Градска топлана“, Крушевац, на износ од 
408.480 динара, за утовар бетона за Кукљин, извлачење 
скеле у Белој Води и Кукљину, чишћење канала поред 
скеле, пробијање пута до обале изнад скеле и убацивање 
бетона у Западну Мораву и преношење џакова по 
фирмама и прављење бедема, на основу копије 
грађевинског дневника и рачуна бр. 07 од 22.07.2014. 
године, издатог од Превоз ископ Ивић Саша, Ђунис, на 
износ од 208.320 динара, за рад утоваривача на санацији 
бедема Рибарске реке у Каонику, превоз камена камионом 
из Ђуниса до Каоника, ископ канала багером у Великом 
Шиљеговцу, копање канала у Сушици и извожење 
материјала на депонију, на основу копије грађевивинског 
дневника, за јун месец 2014. године. 

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве ванредне седнице бр. 579/2014-06 од 19.04.2014. 
године разматрао је ситуацију изазвану великом 
количином падавина и донео закључке о деловању у 
наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова закључених 
са СЗР „Алекс-градња“, Крушевац, ЈКП „Градска 
топлана“, Крушевац и предузетником Превоз ископ 
Ивић Саша, Ђунис за случај елементарних непогода 
изведени су радови у напред наведеним насељеним 
местима и испостављени рачуни. 

 
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: 401-519/14           ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
 
412 
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 108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.12.2014. 
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 и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 300.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 2, глава 1 – Градоначелник, економска 

класификација 423400, позиција 23 – Услуге 
информисања, повећава се за 300.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 300.000 динара су 
недостајућа средства за исплату рачуна бр. 659 од 
05.11.2014. године, издатог од ЈП Радио телевизија 
Крушевац, који је настао због хитности обавештавања 
јавности о реконструкцији топловода града Крушевца. 

 
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: 401-465/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

413 
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 и 63/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
- текућа резерва, одобрава се укупно 25.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 
класификација 414300, позиција 36 – 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 Драгана Милуновића, запосленог 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: 401-478/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
414 
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 108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 165.780 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, економска 
класификација 416100, позиција 38 – Награде запосленима 
и остали посебни расходи, повећава се за 165.780 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 2. 

овог решења у  износу од 165.780 динара су недостајућа 
средства за исплату јубиларних награда запослених у 
Градској управи и то: Данијели Здравковић, Далибору 
Ракићу, Марини Ђорђевић и Мици Миленковић. 

 
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: 401-484/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 

415 
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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 108/2014) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 

ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 702.919 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 1 – Градска управа, после 

позиције 85, уводи се позиција 85/1 – Остале накнаде 
штете, економска класификација 485100 и повећава за 
702.919 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 702.919 динара су 
потребна средства за исплату прве рате на име накнаде 
штете Народном универзитету по одлуци Скупштине 
града бр. 022-421/2014 од 27.11.2014. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-485/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
416 
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 и 63/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерве - Текућа резерва, 

одобрава се укупно 1.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа Крушевац, 
после позиције 82 додаје се позиција 82/1, економска 
класификација 465100, конто 465112 – Остале текуће 
дотације по закону, у износу од 1.000 динара.  

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 
2. овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 
116/14) на основу обрачуна за исплату плата.  

 
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: 401-481/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
417 
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 и 63/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 7, функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 102 - Средства 
резерве - Текућа резерва, одобрава се укупно 1.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 2, глава 1 – Градоначелник Крушевца, 
после позиције 29 додаје се позиција 29/1, економска 
класификација 465100, конто 465112 – Остале текуће 
дотације по закону, у износу од 1.000 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник 
РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату плата.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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III Број: 401-482/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
418 
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 и 63/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерве - Текућа резерва, 
одобрава се укупно 1.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 1, глава 1– Скупштина града Крушевца, 
после позиције 13 додаје се позиција 13/1, економска 
класификација 465100, конто 465112 – Остале текуће 
дотације по закону, у износу од 1.000 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 2. 

овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 
116/14) на основу обрачуна за исплату плата.  

 
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: 401-483/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

419 
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 108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 341.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 22 – О.Ш. „Бранко Радичевић“, 

економска класификација 463200, позиција 375 – 
Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 341.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 341.000 динара су 
потребна средства за набавку горионика, по рачуну бр. 
ФК-21од 24.11.2014. године, издатом од ИВИЦА 
ИЛИЋ ПР, 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: 401-480/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
420 
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 
108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 279.152 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 15 – Служба месних заједница и 
месне заједнице Крушевац“, после позиције 174, уводи се 
позиција 174/1 – Остале текуће дотације и трансфери, 
економска класификација 465100, конто 465112-Остале 
текуће дотације по закону, на износ од 279.152 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
разлике по Закону о привременом уређивању основице 



30.12.2014.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                     
 

 

657

за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. 
гласник РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату 
плата. 

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: 401-497/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

       
421 
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 108/2014) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 33.069 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 25 – Центар за особе са 
инвалидитетом, после позиције 365, уводи се позиција 
365/1 – Остале текуће дотације и трансфери, економска 
класификација 465100, конто 465112 - Остале текуће 
дотације по закону, на износ од 33.069 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
разлике по Закону о привременом уређивању основице 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. 
гласник РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату 
плата. 

 
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: 401-508/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
422 
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 
108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 206.679 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 16 – Историјски архив, после 
позиције 199, уводи се позиција 199/1 – Остале текуће 
дотације и трансфери, економска класификација 
465100, конто 465112-Остале текуће дотације по 
закону, на износ од 206.679 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник 
РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату плата. 

 
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: 401-498/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
423 
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 
108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
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 и о 

ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 237.751 динар 
распоређено на следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 18 – Културни центар, после 
позиције 262, уводи се позиција 262/1 – Остале текуће 
дотације и трансфери, економска класификација 
465100, конто 465112-Остале текуће дотације по 
закону, на износ од 237.751 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник 
РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату плата. 

 
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: 401-499/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
424 
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 
108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 187.429 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 20 – Народни музеј, после 
позиције 317, уводи се позиција 317/1 – Остале текуће 
дотације и трансфери, економска класификација 
465100, конто 465112-Остале текуће дотације по 
закону, на износ од 187.429 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
разлике по Закону о привременом уређивању основице 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. 

гласник РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату 
плата. 

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: 401-500/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
425 
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 
108/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 330.224 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 17 – Крушевачко позориште, 
после позиције 228, уводи се позиција 228/1 – Остале 
текуће дотације и трансфери, економска класификација 
465100, конто 465112 - Остале текуће дотације по 
закону, на износ од 330.224 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 
116/14) на основу обрачуна за исплату плата. 

 
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: 401-501/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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426 
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 108/2014) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 
2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 58.907 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 60 – Туристичка организација, 
после позиције 478, уводи се позиција 478/1 – Остале 
текуће дотације и трансфери, економска класификација 
465100, конто 465112-Остале текуће дотације по 
закону, на износ од 58.907 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник 
РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату плата. 

 
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: 401-505/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
427 
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 108/2014) 
и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 29.878 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 58 – Центар за стручно 
усавршавање, после позиције 452, уводи се позиција 
452/1 – Остале текуће дотације и трансфери, економска 
класификација 465100, конто 465112 - Остале текуће 
дотације по закону, на износ од 29.878 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
разлике по Закону о привременом уређивању основице 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. 
гласник РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату 
плата. 

 
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: 401-506/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
428 
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 108/2014) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 
5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 424.922 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 61 – ЈП „Дирекција за 
урабанизам и изградњу“, после позиције 518, уводи се 
позиција 518/1 – Остале текуће дотације и трансфери, 
економска класификација 465100, конто 465112-Остале 
текуће дотације по закону, на износ од 424.922 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату разлике по 
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Закону о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 
116/14) на основу обрачуна за исплату плата. 

 
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: 401-507/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
429 
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 108/2014) 
и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету и о 

ребалансу буџета града Крушевца за 2014. годину, у 
оквиру раздела 3 - Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 102 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 168.794 динара 
распоређено на следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 19 – Народна библиотека, после 
позиције 285/1, уводи се позиција 285/2 – Остале текуће 
дотације и трансфери, економска класификација 
465100, конто 465112-Остале текуће дотације по 
закону, на износ од 168.794 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
разлике по Закону о привременом уређивању основице 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. 
гласник РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату 
плата. 

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: 401-496/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

430 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви (текућа резерва), 
одобрава се укупно 25.340 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 37 – О.Ш. „Јован Јовановић 
Змај“, економска класификација 463100, позиција 403 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 25.340 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 25.340 динара су 
потребна средства за димњичарске услуге, по рачуну 
бр. 15 од 03.06.2014. године, издатог од ДИМЊИЧАР 
МН, 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: 401-514/14           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
431 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 29.12.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
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позиција 102 - Текућа резерва, одобрава се укупно 
1.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 21 – ПУ „Ната Вељковић“ 
Крушевац, после позиције 335 отвара се позиција 335/1 
– Остале текуће дотације и трансфери, економска 
класификација 465100, конто 465112 – Остале текуће 
дотације по закону, износ од 1.000 динара.   

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
обрачунате разлике по основу привременог смањења 
основица за обрачун и исплату зарада запослених.   
 

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: 401-523/14           ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

  
432 
На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр.  8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 29.12.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 7, функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 102 - Средства 
резерве - текућа резерва, одобрава се укупно 39.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 2, глава 1 – Градоначелник, економска 
класификација 424200 – Услуге образовања, културе и 
спорта, у износу од 39.000 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
рачуна у износу од 9.000 динара издатог од П.Т.У.Р. 
ДАР Крушевац на текући рачун бр. 325-
9500700029940-03 за организовање музичко-сценског 
програма за децу „Новогодишња чаролија“ 31.12.2014. 
године, од 19 до 21 сат и рачуна у износу од 30.000 
динара издатог од Удружења рок уметника Крушевац 
за наступ крушевачке групе „Џон Вејн“ пре почетка 
концерта групе „Хари Мата Хари“, текући рачун бр. 
355-1133049-55. 

 
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: 401-521/14           ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
433 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевац“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 12.12.2014. 
године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2014. годину код следећих корисника:  

1. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
Крушевац са позиције 482 – Плате, додаци и накнаде, 
конто 411118 – Накнада зараде за време одсуствовања 
са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег 
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на 
позив државних органа у износу од 424.922 динара.  

2. Центар за особе са инвалидитетом са позиције 
343 - Плате, додаци и накнаде, економска 
класификација 411100, конто 411111 – Плате по основу 
цене рада  у износу од 33.069 динара.  

 
3. Туристичка организација Крушевац са позиције 

455 - Плате, додаци и накнаде, економска 
класификација 411100, конто 411111 – Плате по основу 
цене рада  у износу од 30.000 динара и конто 411115 – 
Додатак за време проведено на раду (минули рад) у 
износу од 28.907 динара. 

 
4. Народни музеј Крушевац са позиције 290 - 

Плате, додаци и накнаде, економска класификација 
411100, конто 411111 – Плате по основу цене рада  у 
износу од 187.429 динара. 

 
5. Служба месних заједница са позиције 151 - 

Плате, додаци и накнаде, економска класификација 
411100, конто 411111 – Плате по основу цене рада  у 
износу од 279.152 динара. 

 
6. Народна библиотека Крушевац са позиције 266 - 

Плате, додаци и накнаде, економска класификација 
411100, конто 411111 – Плате по основу цене рада  у 
износу од 168.794 динара. 

  
7. Историјски архив Крушевац са позиције 178 - 

Плате, додаци и накнаде, економска класификација 
411100, конто 411111 – Плате по основу цене рада у 
износу од 206.679 динара. 

 
8. Крушевачко позириште са позиције 202 - Плате, 

додаци и накнаде, економска класификација 411100, 
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конто 411111 – Плате по основу цене рада у износу од 
330.224 динара. 

 
9. Културни центар Крушевац са позиције 235 - 

Плате, додаци и накнаде, економска класификација 
411100, конто 411111 – Плате по основу цене рада у 
износу од 237.751 динара и 

 
10. Центар за стручно усавршавање Крушевац са 

позиције 443 - Плате, додаци и накнаде, економска 
класификација 411100, конто 411111 – Плате по основу 
цене рада  у износу од 29.878 динара. 

 
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву а 
биће употребљена за исплату разлике по Закону о 
привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник 
РС“ бр. 116/14) на основу обрачуна за исплату плата. 

 
III - О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије.  
 
IV – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-509/14            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

434 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 05.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 375.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.984.661.248 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије на посебан 
рачун Градске управе – Урегентна помоћ за избеглице. 
Уплата је извршена 28.08.2014. године по изводу бр. 12. 

Уплаћена средства ће користити Градска управа – 
ЛАП за исплату новчане помоћи за 25 избегла и 
интерно расељена лица на територији града Крушевца 
у појединачном максималном износу по породици до 
15.000 динара у складу са решењем о исплати помоћи 
Комесаријата за избеглице и миграције. 

 Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 375.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.984.661.248 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова повећавају се за 375.000 динара и сада 
износе 885.000 динара. 

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 375.000 динара и сада износе 317.615.362 динара.  

Средства у износу од 375.000 динара, извор финан-
сирања 07 разврставају се код Градске управе Крушевац – 
ЛАП за интерно расељена и избегла лица на конто: 

- 472931 – Једнократна помоћ, повећава се за 375.000 
динара и сада износе 885.000 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: 400-32/14             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
435 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 12.12.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 1.900.000 
динара, извор финансирања 08 – Уплатом на уплатни 
рачун и сада износе 2.987.011.248 динара, од тога:   

Уплатом ХИ „Жупа“ Крушевац у износу од 200.000 
динара по Уговору о донацији број 404-587/II од 
25.11.2014. године и Изводу стања и промена средстава 
бр. 229 од 28.11.2014. године, „Едекс“ доо Београд у 
износу од 200.000 динара, по Уговору о донацији бр. 
404-626/II од 05.12.2014. године и Изводу стања и 
промена средстава бр. 231 од 02.12.2014. године, „Трајал 
корпорација“ АД у реструктуирању Крушевац у износу 
од 500.000 динара по Уговору о донацији број 404-597/II 
од 28.12.2014. године и Изводу стања и промена 
средстава бр. 234 од 05.12.2014. године и „Крушевац 
пут“ ад Крушевац у износу од 1.000.000 динара по 
Уговору о донацији број 404-599/II од 28.11.2014. године 
и Изводу стања и промена средстава бр. 237 од 
10.12.2014. године, на име извођења музичког програма 
групе „Хари Мата Хари“ по одлуци о избору извођача 
музичког програма на новодишњем концерту II број  
404-637/2014 за укупан износ од 2.940.000 динара на 
градском тргу.  
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Аванс за извођење програма износи 1.900.000 
динара а остатак до укупног износа донатори ће 
обезбедити у 2015. години.  

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.900.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.987.011.248 динара.  

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.900.000 динара и сада износе 2.669.395.886 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 1.900.000 динара 
и сада износе 6.018.320 динара.   

Други извори прихода сада износе 317.615.362 
динара.  

Средства у износу од 1.900.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Градоначелника и 
то на позицију 28, економска класификација 424200, 
конто 424221 – Услуге културе, повећава се за 
1.900.000 динара и сада износи 5.054.320 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: 400-34/14             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
436 
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 и 

108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 12.12.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 450.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.985.111.248 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања за пројекат „Препознавања 3 – 
резиденцијални програм“ у износу од 250.000 динара и 
пројекат „Центар за фотографију – изложба 30 
фотографија“ из Центра за фотографију по Решењу бр. 
451-04-3318/2014-03 од 19.11.2014. године и Решењу бр. 
451-04-3314/2014-03 од 19.11.2014. године на уплатни 
рачун бр. 733144 по изводу бр. 229 од 28.11.2014. 
године.  

 
Укупни расходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 450.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.985.111.248 динара. 

 
Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 

наменски трансфери у ужем смислу у корист нивоа 
градова повећавају се за 450.000 динара и сада износе 
14.778.822 динара. 

 
Приходи и расходи из буџета повећавају се за 

450.000 динара и сада износе 2.667.495.886 динара. 
 
Средства у износу од 450.000 динара, извор 

финансирања 07 разврставају се код Народног музеја 
Крушевац, од тога: 

 
 

Расходи код Народног музеја: 
 

Пози- 
ција Конто План 

Повећање 

Нови план 

Препознавање 3 Центар за 
фотографију 

1 2 3 4 5 6 

303 423394 0 5.800 7.360 13.160

307 423413 620.791 - 87.140 707.931

308 423599 1.289.523 72.514 50.733 1.412.770

308/1 423911 63.000 35.500 - 98.500

315 426621 458.554 28.186 54.767 541.507

316 426821 0 108.000 - 108.000
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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: 400-33/14      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

437 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 20.12.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.040.000 динара, извор финансирања 08 – Уплата на 
уплатни рачун и сада износе 2.995.789.458 динара, 
уплатом по уговорима закљученим између града 
Крушевца са „Техноградњом“ Д.О.О. Крушевац бр. 404-
640 на износ 200.000 динара по изводу бр. 239 од 
12.12.2014. године, од тога 140.000 динара за извођење 
Новогодишњег концерта за 2014. годину, са Фабриком 
мазива „ФАМ“ А.Д. у реструктуирању бр. 404-638 од 
12.12.2014. године, на износ 400.000 динара по изводима 
бр. 239, 241 и 242 од 12., 16. и 17.12.2014. године и са 
„Дунав осигурање“ А.Д: Београд на износ од 500.000 
динара по изводу бр. 241 од 16.12.2014. године. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.040.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.995.789.458 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.040.000 динара и сада износе 2.678.174.096 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 1.040.000 динара 
и сада износе 7.058.320 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.615.362 динара. 

Средства у износу од 1.040.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Градоначелника и 
то на позицију 28, економска класификација 424200, 
конто 424221 – Услуге културе и сада износи 6.094.320 

динара, за извођење Новогодишњег концерта за 2014. 
годину. 

 
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: 400-35/14             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
   
438 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 20.12.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 7.738.210 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 2.994.749.458 
динара, уплатом Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине по уговору бр. 401-00-00019/2014-14 од 
27.06.2014. године по изводу бр. 241 од 16.12.2014. године, 
за извођење радова на уређивању пољских путева на 
територији града Крушевца. 

 Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
7.738.210 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.994.749.458 динара. 
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Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфер у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова, за уређење пољских путева 
повећава се за  7.738.210 динара и сада износи 
22.517.032 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.615.362 динара. 

Средства у износу од 7.738.210 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се на ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу“, и то: 

- позиција 511, економска калсификација 425100 - 
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 
425191 – Текуће поправке и одржавање осталих 
објеката повећава се за 7.738.210 динара и сада износи 
11.249.776 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: 400-36/14             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
439 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 25.12.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 465.000 
динара, извор финансирања 08 – Уплата на уплатни рачун 
и сада износе 2.996.298.458 динара, уплатом по уговорима 
закљученим између града Крушевца са „Техноградњом“ 
Д.О.О. Крушевац бр. 404-640 на износ 200.000 динара по 
изводу бр. 239 од 12.12.2014. године, од тога 60.000 
динара за извођење концерта за Српску Нову годину, са 
„Слободна зона“ Д.О.О. Крушевац бр. 404-644 од 
18.12.2014. године, на износ 200.000 динара по изводу бр. 
243 од 18.12.2014. године, са „Ortex Uro Group“ Д.О.О. 
Крушевац бр. 404-643 од 17.12.2014. године на износ 
100.000 динара по изводу бр. 244 од 19.12.2014. године, са 
„Дуро пак“ Д.О.О. Крушевац бр. 404-646 од 09.12.2014. 
године на износ од 50.000 динара по изводу бр. 245 од 
22.12.2014. године, са  „БГ Продукт“ Д.О.О. Крушевац на 
износ 25.000 динара по изводу бр. 246 од 23.12.2014. 
године и са „КТК Комерц“ Д.О.О. Крушевац бр. 404-651 
од 22.12.2014. године на износ 30.000 динара по изводу 
бр. 247 од 24.12.2014. године. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 465.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.996.298.458 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
465.000 динара и сада износе 2.678.639.096 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 465.000 динара и 
сада износе 7.523.320 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.659.362 динара. 

Средства у износу од 465.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Градоначелника и 
то на позицију 28, економска класификација 424200, 
конто 424221 – Услуге културе и сада износи 6.559.320 
динара, за извођење концерта за Српску Нову годину. 

 
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: 400-37/14             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
440 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана  27.12.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 24.000 
динара, извор финансирања 08 – Уплата на уплатни 
рачун и сада износе 2.995.813.458 динара, од тога: 
уплатом по уговорима закљученим између Народне 
библиотеке Крушевац и Расадника „Чабрић“, Велики 
Шиљеговац, на износ 6.000 динара, по изводу бр. 228 од 
08.12.2014. године; уплатом „Биојела“ ДОО, Велики 
Шиљеговац, на износ од 6.000 динара, по изводу бр. 223 
од 01.12.2014. године; уплатом „Агропројект 10 плус“ 
ЗЗ, Велики Шиљеговац, на износ од  6.000 динара, по 
изводу бр. 224 од 02.12.2014. године и уплатом „Еуро-
стил маркет“ ДОО, Велику Шиљеговац, на износ од 
6.000 динара, по изводу бр. 227 од 05.12.2014. године. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 24.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.995.813.458 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета утврђују се у 
износу од 2.678.174.096  динара. 
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Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 24.000 динара и 
сада износе 2.641.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 24.000 динара и сада износе 317.639.362 динара. 

Средства у износу од 24.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Народне 
библиотеке на конто 423413 – Услуге штампања 
публикација и сада износе 69.000 динара, за штампање 
Зборника са научног скупа. 

 
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: 400-38/14              ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

441 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 27.12.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета са средствима из 

додатних извора за 2014. годину, повећавају се за 20.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.995.833.458 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије по изводу број 
15 од 23.12.2014. године на посебан подрачун при 
Градској управи број 840-2429741-67 - Ургентна помоћ 
за избеглице, по решењу о исплати новчане помоћи за 
превазилажење тешке материјалне ситуације. 

Укупни расходи буџета са средствима из додатних 
извора за 2014. годину, повећавају се за 20.000 динара, 
извор финансирања 07 и сада износе 2.995.833.458 
динара. 

Укупни приходи и расходи буџета остају 
2.678.174.096 динара. 

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 20.000 динара и сада износе 317.659.362 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова повећава се за 20.000 динара и 
сада износи 905.000 динара. 

Средства у износу од 20.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се у плану ЛАП за 
интерно расељена и избегла лица на позицији 100 – 
Остале накнаде из буџета, конто 472931 – Једнократна 
помоћ и сада износи 905.000 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: 400-39/14             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
442 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 27.12.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 38.956 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.996.337.414 динара, уплатом Републичког фонда за 
здравствено осигурање, по изводу бр. 4 од 19.12.2014. 
године, на посебан подрачун, на име боловања преко 30 
дана за радницу Сузану Цакић. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 38.956 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.996.337.414 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета утврђују се у 
износу од 2.678.639.096  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 771111 – 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
повећавају се за 38.956 динара и сада износе 13.949.290 
динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 38.956 динара и сада износе 317.698.318 динара. 

Средства у износу од 38.956 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Народне 
библиотеке на конто 414121 – Боловање преко 30 дана 
и сада износе 65.290 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: 400-40/14             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
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Јасмина Палуровић, с.р.
 

 
 

443 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 27.12.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.300.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.998.687.414 динара, уплатом Министарства финансија, 
по изводу бр. 248 од 25.12.2014. године, на уплатни 
рачун буџета, за санацију штета од елементарних 
непогода.  

Средства за санацију насталих штета, на основу 
извештаја Градског штаба за ванредне ситуације, биће 
расподељена посебним решењем Градског већа. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.300.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.998.687.414 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 2.300.000 динара 
и сада износе 24.867.032 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
2.300.000 динара и сада износе 2.680.989.096 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.698.318 динара.  

Средства у износу од 2.300.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се на Средства резерви, 
позиција 101, конто 499111 – Стална резерва и сада 
износе 2.300.000 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: 400-41/14             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
444 
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 и 

108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 27.12.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.996.387.414 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања, по изводу бр. 245 од 22.12.2014. године, 
на уплатни рачун буџета, за пројекат Народног музеја 
„Едукативне тематске радионице“. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.996.387.414 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
50.000 динара и сада износе 2.678.689.096  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 50.000 динара и 
сада износе 22.567.032 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.698.318 динара. 

Средства у износу од 50.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код Народног музеја 
од тога:  

-позиција 308, конто 423599-Остале стручне 
услуге, износ од 8.456 динара и сада износи 1.421.226 
динара и 

-позиција 315, конто 426621-Материјали за 
културу, износ од 41.544 динара и сада износи 583.051 
динар. 

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: 400-42/14             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
445 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 27.12.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
40.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.038.687.414 динара, уплатом Министарства финансија, 
по изводу бр. 248 од 25.12.2014. године, на уплатни 
рачун буџета, за текућу ликвидност буџета.  

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
40.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.038.687.414 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 40.000.000 
динара и сада износе 64.867.032 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
40.000.000 динара и сада износе 2.720.989.096 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.698.318 динара.  

Средства у износу од 40.000.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код следећих 
корисника: 

 
Градска управа и то: 
- на позицију 40, конто 421211-Услуге за 

електричну енергију, износ од 1.033.752 динара и сада 
износи 1.033.752 динара; 

- на позицију 40, конто 421225-Централно 
грејање, износ од 3.959.526 динара и сада износи 
3.959.526 динара и 

- на позицију 80, конто 426411-Бензин, износ од 
103.763 динара и сада износи 103.763 динара, 

 
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ и то: 
- на позицију 511, конто 425191-Текуће поправке 

и одржавање осталих објеката (пољски путеви), износ 
од 7.508.563 динара и сада износи 18.758.339 динара и 

- на позицију 492, конто 421211-Услуге за 
електричну енергију-јавна расвета, износ од 22.115.564 
динара и сада износи 22.115.564 динара, 

 
Служба месних заједница и месне заједнице 

Крушевац и то: 
- на позицију 160, конто 421225-Централно 

грејање, износ од 400.198 динара и сада износи 400.198 
динара, 

 
Народни музеј и то: 
- на позицију 298, конто 421225-Централно 

грејање, износ од 505.845 динара и сада износи 505.845 
динара, 

 
Народна библиотека и то: 
- на позицију 273, конто 421225-Централно 

грејање, износ од 373.335 динара и сада износи 373.335 
динара, 

 
ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац и то: 
- на позицију 329, конто 421225-Централно 

грејање, износ од 3.963.371 и сада износи 3.963.371 
динара и 

 

Туристичка организација и то: 
- на позицију 461, конто 421225-Централно 

грејање, износ од 36.083 динара и сада износи 36.083 
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: 400-43/14             ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
446 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 29.12. 2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 – Уплатом на уплатни 
рачун и сада износе 3.038.737.414 динара, од тога:  

Уплатом „Вива 92“ доо Крушевац у износу од 50.000 
динара по Уговору о донацији број 404-665/II од 
26.12.2014. године и Изводу стања и промена средстава 
бр. 248 од 25.12.2014. године, на име извођења музичког 
програма за дочек Српске нове године 13.01.2015. године 
на градском тргу од стране извођача Жељка Самарџића за 
укупно 1.415.200 динара са ПДВ-ом по одлуци 
организационог одбора о избору извођача музичког 
програма II бр. 404-656/2014 од 23.12.2014. године.   

Аванс за извођење програма износи 515.000 динара 
а остатак до укупног износа донатори ће обезбедити 
накнадно. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.038.737.414 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
50.000 динара и сада износе 2.721.039.096 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 50.000 динара и 
сада износе 7.573.320 динара.  

Други извори прихода и расхода сада износе 
317.698.318 динара. 

Средства у износу од 50.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Градоначелника и 
то на позицију 28, економска класификација 424200, 
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конто 424221 – Услуге културе и сада износи 6.609.320 
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: 400-45/14             ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
 
447 
На основу члана 61. став 7. 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 108/2014) 
и чл. 48. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града  Крушевца, дана 29.12.2014. 
године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одобрава се промена апропријације у 
Финансијском плану ПУ „Ната Вељковић“, 5% извор 
финансирања 01 и то: 

- са позиције 324, економска класификација 412200 
– Допринос за здравствено осигурање, конто 412211 у 
износу од 56.712 динара, 

- на позицију 335/1, економска класификација 
465100 – Остале текуће дотације и трансфери, конто 
465112 износ од 56.712 динара. 

2. Промена апропријације средстава врши се на захтев 
ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац а служиће за исплату 
обрачунате разлике по основу привременог смањења 
основица за обрачун и исплату зарада запослених.  

 
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: 401-522/14           ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
448 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 
98/2013), 

Градска управа града Крушевца, дана 14.11.2014. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ИЗМЕНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛОВА  
БЛОКОВА А3 И А4 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОМ 

КОМПЛЕКСУ РАСАДНИК 1 (Измене дела 
урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у 

стамбено-пословном комплексу Расадник 1) У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

измене Плана детаљне регулације дела блокова А3 и 
А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1 
(Измена дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 
у стамбено-пословном комплексу Расадник 1 у 
Крушевцу) у Крушевцу на животну средину. 
 

Члан 2. 
 

Изменом Плана детаљне регулације дела 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
Расадник 1 (Измена дела урбанистичког пројекта 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
Расадник 1 у Крушевцу) у Крушевцу, врши се 
измена и допуна дела плана у оквиру стамбено 
пословног комплекса Расадник 1 у наведеним 
блоковима и ближе разрађују планска решења из 
планова вишег реда. 

Намена простора  је одређена Генералним 
планом  Крушевца 2021. 

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 1.55 ха са наменом 
за становање вишепородичног типа и пословања. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинише намена површина, 

усаглашавање са планираном наменом, усклађивање 
спратности са планираним капацитетима и санација 
постојећег двонаменског склоништа, са примарним 
задатком рационалног коришћења простора и 
уређивања грађевинског земљишта, а на основу 
смерница утврђених Генералним планом Крушевца и у 
складу са Законом. 

  
Члан 4. 
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На основу карактеристика Плана из чл. 2. и 3. ове 
Одлуке, критеријума за одређивање могуђих 
карактеристика значајнијих утицаја на животну 
средину и образложења о неизради стратешке процене 
утицаја за Измену Плана детаљне регулације блокова 
А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1 
(Измена дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 
у стамбено-пословном комплексу Расадник 1 у 
Крушевцу) у Крушевцу, обрађивача Ј.П. Дирекција за 
урбанизам и изградњу Крушевац бр. I-4263 од 
11.09.2014. год., као и на основу мишљења Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Служба за заштиту животне средине бр. 501-275/14-09 
од  07.10.2014. године,  оцењено је да не постоји 
могућност значајнијих утицаја на животну средину, 
тако да је одлучено да се не приступа изради стратешке 
процене утицаја Измене Плана детаљне регулације дела 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
Расадник 1 (Измена дела урбанистичког пројекта 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
Расадник 1 у Крушевцу) у Крушевцу на животну 
средину, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о Измени 

Плана детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у 
стамбено-пословном комплексу Расадник 1 (Измена 
дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у 
стамбено-пословном комплексу Расадник 1 у 
Крушевцу) у Крушевцу и објављује се у "Службеном 
листу града Крушевца". 

 
IV Број: 350-676/2014 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
449 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 
24/2011,121/2012,42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС и 98/2013),  

Градска управа града Крушевца, дана  08.12.2014. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „Ф“ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
          Не приступа се изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације инустријска  зоне  
„Ф“  у Крушевцу на животну средину. 
 

Члан 2. 
 

Израдом Плана детаљне регулације индустријска 
зона „Ф“ у Крушевцу, врши се усклађивање даљег 
урбаног развоја и уређења подручја плана. 

Намена простора је одређена Генералним 
планом  Крушевца 2021, индустријска радна зона. 

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 14,00  ха. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинише трајна регулација 

саобраћајница, површине јавне намене и капацитети 
комуналне инфраструктуре, са примарним циљем 
уређивања грађевинског земљишта и решавања 
имовинско правних односа, односно активирања овог 
дела индустријске зоне. 
  

Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2. и 3. ове 
Одлуке, критеријума за одређивање могућих 
карактеристика значајнијих утицаја на животну 
средину и образложења о неизради стратешке процене 
утицаја за израду Плана детаљне регулације 
индустријска зона „Ф“ у Крушевцу, обрађивача Ј.П. 
„Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац“ број    
I-5377 од 20.11.2014. год., као и на основу мишљења 
Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Служба за заштиту животне средине бр. 501-
315/2014-09 од  02.12.2014. године,  оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја израде Плана детаљне 
регулације индустријска зона „Ф“ у Крушевцу на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. 
гласник Р.С. ", бр. 135/04 и 88/2010). 
 

Члан 5. 
 

      Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације индустријске зоне „Ф“ у Крушевцу 
и објављује се у "Службеном листу града Крушевца". 

 
IV Број: 350-717/2014 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
450    
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 17.12.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
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I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о 

техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2011 ... 4/2014) тако да:  

- у члану 5. ставу 1. тачка 86. мења се и гласи:  
"86. Улица Станислава Биничког, испред 

раскрснице са Улицом Чупићевом и испред 
раскрснице са Улицом Таковском;"  

- у члану 6. ставу 1. после тачке 44. додаје се 
нова тачка 44.1 која гласи:  

"44.1. Улица Станислава Биничког, од Улице 
Таковске десном страном 5 паркинг места а након 
тога левом страном до Улице Чупићеве, све за 
подужно паркирање на коловозу;"  

- у члану 13. ставу 1. после тачке 51. додаје се 
нова тачка 51.1 која гласи:  

"51.1. Улица Станислава Биничког, од Улице 
Таковске десном страном након 5 паркинг места до 
Улице Чупићеве;"  

- у члану 27. ставу 1. после тачке 4. додаје се 
нова тачка 5 која гласи:  

"5. Улица Станислава Биничког, од Улице 
Таковске до Улице Чупићеве;"  

Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 
Саобраћајном пројекту мирујућег саобраћаја у Улици 
Станислава Биничког (подужно улично паркирање) на 
коловозу у Крушевцу бр. 5417 од 26.11.2014. године 
сачињен од стране ЈП „Пословни центар“.  

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број: 344-1087/2014 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

451 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 

и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011) 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 ... 6/2013) тако што се: 

 
- у чл. 15. ставу 1. испред тачке 1. додаје нова тачка 

1.1 која гласи: 
 
 "1.1 Улица Караџићева, од Улице Бријанове до 

Улице Стевана Синђелића;" 
 
- у чл. 26. ставу 1. иза речи "до Улице Ранкеове" 

додаје текст ", у Улици Караџићевој од Улице Бријанове 
до Улице Стевана Синђелића". 

 
Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 

Главном пројекту реконструкције Караџићеве улице у 
Крушевцу бр. I-1287 од 24.03.2014. године сачињен од 
стране „Дирекције за урбанизам и изградњу“ ЈП 
Крушевац.  

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број: 344-1172/2014 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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