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IV - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 11. 

 
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 

2018. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија исказујемо број запослених на неодређено и 
одређено време, за који су у Одлуци о буџету за 2016. годину обезбеђена средства за плате (извор 01), по 
корисницима. 

 

Р.  
бр. Корисник 

Број 
запослених на 

неодређено 
време 

Број запослених 
на одређено 

време 

Укупан број 
запослених 

1. Скупштина града 2  2 
2. Градоначелник 2  2 
3. Градско јавно правобранилаштво 3  3 
4. Градска управа  

(са Службом правне помоћи и Заштитником грађана) 296 27 323
5. Служба МЗ и МЗ 52 6 58 
6. Историјски архив 29 2 31 
7. Крушевачко позориште 42 4 46 
8. Културни центар 52 3 55 
9. Народна библиотека 25 2 27 

10. Народни музеј 37 1 38 
11. Установа за физичку културу „Спортски центар“ 46  46 
12. Предшколска установа „Ната Вељковић“ 237  237 
13. Центар за особе са инвалидитетом 5  5 
14. Центар за стручно усавршавање 4 2 6 
15. Туристичка организација 8  8 
16. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 68 4 72 

 УКУПНО: 908 51 959 
 
 

Члан 12. 
 

Од 2016. године као индиректни буџетски корисник 
финансира се Установа за физичку културу „Спортски 
центар“ Крушевац, што увећава укупна средстава за 
исплату плата запослених (извор 01) за 29.420.000 динара.  

Члан 13. 
 
Овом Одлуком планирана су средства за 

финансирање плата код ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ за 9 исплата у очекивању измена и допуна 
Закона о буџетском систему којим ће бити одређен рок 
од најмање 6 месеци за регулисање статуса Дирекције. 
Остали расходи планирани су на годишњем нивоу. У 
зависности од утврђеног статуса као јавног предузећа 
или индиректног корисника, Одлуком о ребалансу 
буџета биће планирано даље финансирање исте.  

 
Члан 14. 

 
До 2016. године Градско јавно правобранилаштво 

финансирано је као служба Градске управе. Овом 
Одлуком Градско јавно правобранилаштво  финансира  

се као директни корисник буџета у складу са Законом о 
правобранилаштву.  

 
Члан 15. 

 
Корисници буџетских средстава не могу заснивати 

радни однос са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места до 31. 
децембра 2016. године. Изузетно, радни однос са новим 
лицима може се засновати на предлог надлежног 
органа (Градоначелника), уз претходно прибављену 
сагласност Министарства државне управе и локалне 
самоуправе од Комисије за новозапошљавање Владе. 

Укупан број запослених на одређено време, због 
привремено повећаног обима посла, лица ангажованих 
по уговору о делу, уговору о привременим и 
повременим пословима закључених непосредно или 
преко омладинске и студентске задруге и лица 
ангажованих по другим основама, не може бити већи 
од 10% броја запослених на неодређено време код 
корисника буџетских средстава. Изузетно, овај број 
може бити већи од 10% укупног броја запослених на 
предлог надлежног органа (Градоначелника), уз 
претходно прибављену сагласност министарства. 
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Члан 16. 
 

У буџетској 2016. 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 
корисника средстава буџета града Крушевца, осим 
јубиларних награда за запослене које су то право 
стекли у 2016. години. 

 
Члан 17. 

 
За извршавање ове Одлуке одговоран је 

градоначелник. 
Наредбодавац за извршавање буџета је градоначелник. 
 

Члан 18. 
 

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 19. 

 
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 20. 

 
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. 

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 21. 

 
Решење о промени апропријације и преносу 

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

 
Члан 22. 

 
Решење о употреби текуће и сталне буџетске 

резерве на предлог Одељења за финансије доноси 
Градско веће. 

Средства 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 23. 

 
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско 
веће. 

До 2016. године буџет је финансирао Фонд за 
подстицање развоја младих талената са статусом 
правног лица. Због усклађивања са позитивним 
прописима овом Одлуком финансира се Буџетски фонд 
за подстицање развоја младих талената као индиректни 
корисник. 

 
Члан 24. 

 
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 25. 

 
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 дугу. 

 
Члан 26. 

 
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 дугу. 

 
Члан 27. 

 
 У циљу бољег планирања буџетске ликвидности 

средства распоређена овом одлуком преносе се 
корисницима буџетских средстава на основу 
кварталних квота, које утврђује Одељење за финансије 
– Служба трезора, а 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 28. 

 
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 

корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
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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 издатака измире у року утврђеном 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 

 
Члан 29. 

 
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 30. 

 
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 повећању 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 31. 

 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и 

других сталних и привремених радних тела не могу се 
повећавати у 2016. години. 

Задужује се председник Скупштине и корисници 
буџетских средстава да преиспитају потребу постојања 
и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења 
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 30.06.2016. године. 

 
Члан 32. 

 
Обавезе преузете у 2015. години у складу са 

одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене 
у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком. 

Пренета средства из 2015. године са рачуна 
извршења буџета у износу од 28.557.733 динара 
трошиће се у 2016. години преко следећих корисника: 

- Позиција 156 – Остале накнаде из буџета 
(Програм 11 – Социјална и дечја заштита, ПА 0001: 
Социјалне помоћи) у износу од 1.638.000 динара, преко 
директног корисника Градска управа; 

- Позиција 196 – Пројектнио планирање 
(Програм 6 – Заштита животне средине, ПА 0001: 
Управљање заштитом животне средине и природних 
вредности) у износу од 3.200.000 динара, преко 
индиректног корисника Буџетски фонд за заштиту 
животне средине; 

- Позиција 197 – Медицинске услуге (Програм 6 
– Заштита животне средине, ПА 0003: Праћење 
квалитета елемената животне средине) у износу од 
2.700.000 динара, преко индиректног корисника 
Буџетски фонд за заштиту животне средине; 

- Позиција 199 – Капитално одржавање зграда и 
објеката (Програм 6 – Заштита животне средине, П 
15/15: Енергетска ефикасност у установама из области 
образовања) у износу од 2.500.000 динара, преко 
индиректног корисника Буџетски фонд за заштиту 
животне средине; 

- Позиција 201 – Стручне услуге (Програм 2 – 
Комунална делатност, П 16/15: Пројекти из области 
управљања комуналним отпадом) у износу од 1.000.000 
динара, преко индиректног корисника Буџетски фонд 
за заштиту животне средине; 

- Позиција 622 – Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката (Програм 7 – Путна инфраструктура, 
П 26/15: Унапређење безбедности саобраћаја) у износу 
од 13.757.000 динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“; 

- Позиција 624 – Изградња зграда и објеката  (Програм 
7 – Путна инфраструктура, П 26/15: Унапређење 
безбедности саобраћаја) у износу од 3.583.333 динара, 
преко индиректог корисника ЈП „Дирекција за 
урбанизам за изградњу“ и 

- Позиција 626 – Пројектно планирање (Програм 
7 – Путна инфраструктура, П 26/15: Унапређење 
безбедности саобраћаја) у износу од 179.400 динара, 
преко индиректог корисника ЈП „Дирекција за 
урбанизам за изградњу“. 

 
Члан 33. 

 
Обавезе које преузимају директни и индиректни 

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

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 предлог Одељења за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине и Одељења за финансије, 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. 
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Члан 34. 
 

Корисници буџетских средстава приликом 
додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. 
Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија 
процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при 
чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки 
на годишњем нивоу није већа од 5.000.000 динара. 

 
Члан 35. 

 
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 36. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају 

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

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

 
Члан 37. 

 
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 38. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2016. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 

 
Члан 39. 

 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 

извршења буџета до 31. децембра 2016. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2016. години, а која су овим коринсицима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града за 2016. годину. 

 
Члан 40. 

 
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 41. 

 
Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2016. 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 42. 

 
Плаћање са консолидоавног рачуна трезора за 

реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава, 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 2016. годину на 
начин прописан Законом, односно актом Скупштине 
града и уколико тај Програм нису доставили Управи за 
трезор.  

Члан 43. 
 

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

 
Члан 44. 

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

укупном износу од 59.570.000 динара и то за кредит 
код Уникредит банке Србија, АД Београд, у износу од 
25.000.000 динара и кредит код Фонда за развој у 
износу од 30.000.000 динара; 

- отплату камата у укупном износу од 4.500.000 
динара и то за кредит код Уникредит банке Србија, АД 
Београд, у износу од 1.500.000 динара и кредит код 
Фонда за развој у износу од 3.000.000 динара и 

- трошкове платног промета у износу од 70.000 
динара.  

Члан 45. 
 

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. 
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Члан 46. 
 

Финансирање политичких странака врши се у складу 
са Законом о финансирању политичких активности. 

 
Члан 47. 

 
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града. 

 
Члан 48. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који користе пословни простор у државној 
својини, а финансирају се у целини или делимично 
средствима буџета,  не плаћају закуп у 2016. години. 

 
Члан 49. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и доставити Министарству надлежном за 
послове финансија. 

 
Члан 50. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“, а примењиваће се 
од 1. јануара 2016. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 400-34/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
323 
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, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

У  Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 12/09, 7/10,  6/11, 10/12, 11/13  
и 7/14) 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; електропривреде; 
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 ...…..... 501.090,00 
динара (10 просечних зарада) 

 
- мала правна лица и предузетници ..….. 100.218,00 

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: 

 
Средња и мала  правна лица и предузетници: 
 
БИД и Екстра зона…..100.218,00 динара (2 просечне 

зараде)  
I .............................. 98.218,00 динара (2 просечне 

зараде – 2.000 дин.) 
II ............................. 96.218,00 динара (2 просечне 

зараде – 4.000 дин.) 
III ........................... 94.218,00 динара (2 просечне 

зараде – 6.000 дин.)                                                                                 
IV ........................... 92.218,00 динара (2 просечне 

зараде – 8.000 дин.) 
V ............................. 90.218,00 динара (2 просечне 

зараде – 10.000 дин.) 
 
III - Таксени обвезници који обављају све 

остале делатности а према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана су у велика правна лица, 
фирмарину плаћају: 

 
У свим зонама ..........150.327,00 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.“ 
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                              Члан 2.  
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 434-5/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
324 
На основу члана  71. Закона о задужбинама и 

фондацијама („Сл. гласник РС“, број 88/10), члана 4. 
Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима 
Републике Србије ("Сл. гласник СРС" бр. 59/89), 
чланова 524. до 543. Закона о привредним друштвима 
("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
28.12.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 

ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА  
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА 

 КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Фонд за подстицање развоја младих талената града 

Крушевца, са седиштем у Крушевцу, улица 
Газиместанска  број 1. (у даљем тексту: Фонд), који је 
уписан у Регистар Министарства културе и 
информисања Републике Србије, број 702 од 
08.02.2012. године,  матични број  06938736, ПИБ 
102523304 , престаје са радом.  

 
Члан 2. 

 
Као дан престанка рада Фонда одређује се  

31.12.2015. године, од када Фонд неће обављати 
никакве делатности. 

Даном престанка рада Фонда покреће се поступак 
редовне ликвидације Фонда, у складу са Законом. 

 
Члан 3. 

 
Након спроведеног поступка ликвидације над 

Фондом, Фонд се брише из регистра задужбина, 
фондација и фондова. 

 
Члан 4. 

 
Доношењем ове Одлуке и уписом Одлуке у 

Регистар позивају се сви дужници Фонда, да измире  
своје обавезе према Фонду. 

 
 

Члан 5. 
 
О доношењу ове Одлуке обавестити све повериоце 

да пријаве своја потраживања према Фонду, у складу са 
законом. Пријава потраживања доставља се на адресу: 
Фонд за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца, улица Газиместанска број 1. 

 
Члан 6. 

 
Сва права и обавезе Фонда  према трећим лицима, 

са стањем на дан 31.12.2015. године, преузеће град 
Крушевац.  

Члан 7. 
 
Разрешава се функције  директора и законског 

заступника Фонда Јелена Николић, ЈМБГ 
2801987786051, из  Крушевца, ул. Топличина 11, о 
чему ће бити донето посебно решење. 

За ликвидационог управника Фонда  именује се  
Игор Шљивић, дипломирани економиста, ЈМБГ: 
1212976781032 из Крушевца, Текије, ул. Браће 
Рајковића бб,  о чему ће бити донето посебно решење. 

Ликвидациони управник Фонда: 
- подноси  Министарству културе и информисања 

Републике Србије  захтев за регистрацију покретања 
поступка ликвидације Фонда, 

- завршава текуће послове Фонда, 
- наплаћује потраживања, 
- измирује обавезе, уновчава имовину  Фонда, 
- одговора за вођење послова Фонда у оквиру 

својих овлашћења, 
- заступа  Фонд у ликвидацији, 
- саставља почетни ликвидациони биланс и ликви-

дациони извештај као ванредни финансијски извештај у 
складу са прописима којима се уређује рачуноводство и 
ревизија, 

- саставља завршни ликвидациони биланс и 
извештај о спроведеној  ликвидацији  

- и врши и друге послове у складу са Законом. 
 

Члан 8.  
 
Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од  дана  

доношења, а објавиће се  у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-341/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

   
325 
На основу члана 64.  Закона о буџетском систему 

(''Сл. гласник РС'' бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014 и 
68/2015 – др. закони) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Скупштина града Крушевца оснива Буџетски фонд 
за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца, за период  до  31.12.2019.године. 

Сврха оснивања Фонда је систематско, 
организовано и друштвено одговорно предузимање 
мера и активности за  развој  изузетно талентованих  
ученика и студената са територије града Крушевца: 
стипендирање изузетно талентованих ученика средњих 
школа и студената, који су на режиму финансирања из 
буџета Републике Србије, у образовним установама 
чији је оснивач Република Србија; награђивање 
ученика основних и средњих школа за учешће на 
такмичењима и олимпијадама знања чији је циљ 
афирмација научних и истраживачких, односно 
уметничких способности на Видовдан; награђивање 
најбољих ученика и студената на Дан Светог Саве. 

 
Члан 2. 

 
Буџетски фонд за подстицање развоја младих 

талената града Крушевца (у даљем тексту: Фонд) је 
евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, у 
оквиру раздела,,Градска управа,,. 

 
Члан 3. 

 
За пренос средстава са Фонда користи се рачун 

извршења буџета  и печат Градоначелника града 
Крушевца. 

 
Члан 4. 

 
Фондом руководи Градоначелник и одговоран је за 

законито и наменско трошење средстава. 
 

Члан 5. 
 

Потребна финансијска средства за рад Фонда 
обезбеђују се из: 

- Апропријација обезбеђених у оквиру буџета за 
текућу годину; 

- Осталих ванбуџетских прихода (донаторска 
средства привредних друштава, предузетничких радњи, 
предузетника, банака, осигуравајућих друштава и других) 
и уплаћују се на уплатни рачун, са позивом на број. 

 
Члан 6. 

 
Средства Фонда користе се на основу утврђеног 

годишњег Програма рада који доноси Градско веће, на 
предлог Комисије. 

Средства Фонда користе се за: 
- стипендирање талентованих  ученика средњих 

школа и студената, који су на режиму финансирања из 

буџета Републике Србије, у образовним установама 
чији је оснивач Република Србија, 

- награђивање резултата ученика основних и средњих 
школа на такмичењима и олимпијадама знања чији је циљ 
афирмација научних и истраживачких, односно уметничких 
способности, као и најбољих студената 

- и за друге намене од битног значаја за подстицање 
развоја младих талената. 

 
Члан 7. 

 
Град Крушевац преузима сва права и обавезе 

Фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца према трећим лицима са стањем на дан 
31.12.2015. године. 

 
Члан 8. 

 
Образује се Комисија Фонда за развој младих 

талената града Крушевца. 
Комисију Фонда именује и разрешава Градско веће 

града Крушевца. 
Комисија броји седам чланова. 
Решењем о именовању утврдиће се председник 

Комисије. 
Мандат Комисије траје четири године. 
Градско веће може разрешити председника и 

чланове Комисије пре истека мандата због неактивности. 
 

Члан 9.  
Комисија: 
1. доноси Правилник о критеријумима за 

коришћење средстава Фонда,  
2. сачињава годишње планове и програме рада и 

извештај о утрошеним средствима, 
3. предлаже висину средстава у буџету града 

Крушевца потребну за реализацију  сврхе оснивања  
Фонда, 

5. предлаже расписивање конкурса за избор 
корисника, 

6. врши одабир корисника по расписаном 
конкурсу, и доставља Градском већу ради доношења 
Одлуке, 

7. предлаже  награђивање ученика и студената, и 
доставља Градском већу ради доношења Одлуке, 

8. доноси Пословник о свом раду. 
Градско веће града Крушевца даје сагласност на 

Правилник о критеријумима за коришћење средстава 
Фонда, годишње планове и програме и извештај о 
утрошеним средствима. 

 
Члан 10. 

 
Градоначелник града Крушевца доноси Одлуку о 

расписивању Конкурса и решења о расподели 
средстава Фонда, у складу са усвојеним Планом рада. 

 
Члан 11. 

 
Стручне и административне послове за потребе 

Фонда обавља Градска управа града Крушевца – 
Одељење за друштвене делатности, а финансијске 
послове Одељење за финансије. 
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Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2016. године. 

 
Члан 13. 

 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-342/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
326 
На основу члана 6. Закона о начину одређивања 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
 О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК 

У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ - ГРАДУ 
КРУШЕВЦУ 

 
I – Овом Одлуком се одређује максималан број 

запослених на неодређено време за сваки 
организациони облик у локалној самоуправи – Граду 
Крушевцу (Градска управа, јавна предузећа, установе и 
друге организације, које у смислу Закона чине систем 
локалне самоуправе) за календарску 2015. годину. 

 
II - Максималан број запослених на неодређено 

време у граду Крушевцу је: 
   

Р. 
бр. 

ОРГАНИ, СЛУЖБЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, 
УСТАНОВЕ и др. 

Укупан број 
запослених 

на 
неодређено 

време
1. Градска управа града Крушевца 296 
2. Служба месних заједница 53 
3. ЈП "Дирекција за урбанизам и 

изградњу" Крушевац  68 

4. ЈКП "Водовод" Крушевац 313 
5. ЈКП "Градска топлана" Крушевац 192 
6. ЈКП "Крушевац" Крушевац 281 
7. ЈП "Пословни центар" Крушевац 179 

8. ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац 1 
9. "Бизнис инкубатор"ДОО  Крушевац 5 

10. Народна библиотека 26 
11. Народни музеј 38 
12. Историјски архив 29 
13. Крушевачко позориште 45 
14. Културни центар 69 
15. Туристичка организација града 

Крушевца 10 

16. Центар за стручно усавршавање  
Крушевац 5 

17. Установа "Ната Вељковић" Крушевац 401 
18. Центар за социјални рад Крушевац 20 
19. "Центар за особе са инвалидитетом 

"Крушевац 5 

20. Установа "Спортски центар" Кршевац 68 
УКУПНО: 2104 

 
III - У оквиру максималног броја запослених 

одређеног у тачки II ове Одлуке, сваки организациони 
облик може имати највише онолики број запослених на 
неодређено време за који има обезбеђену масу 
средстава за зараде. 

 
IV -  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 11-1/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
327 
На основу члана 2. и чл. 8. Закона о oзакоњењу 

објеката (”Службени гласник РС”, бр. 96/15) и члана 
19. Статута града Крушевца (”Сл. лист града 
Крушевца”, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Kрушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ОБЈЕКТЕ У 

ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком ближе се прописују услови у 
погледу висине, намене и спратности објекта и њихове 
усаглашености са важећим планским документима, 
одступања од истих, а који су изграђени или 
реконструисани без грађевинске дозволе до 27.11.2015. 
године, односно до дана ступања на снагу Закона о 
озакоњењу објеката (”Сл. гласник РС”, бр. 96/15). 
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Члан 2. 
 

Предмет озакоњења могу бити објекти за које се, 
поред намене утврђене важећим планским 
документима вишег и нижег реда (Просторни план 
града Крушевца, Генерални план града Крушевца, план 
Генералне Регулације, план Детаљне Регулације, 
Урбанистички Пројекат и Детаљни и Регулациони план 
који важи у делу регулације) утврди да је њихова 
постојећа намена у оквиру планом дефинисаних 
компатибилности.   

Члан 3. 
 
Озакоњени могу бити и објекти за које се пописом 

утврди да њихова спратност и максимална висина 
одступа од прописане спратности дефинисане важећим 
планским документом, па се такви објекту могу 
озаконити у тренутно затеченој спратности и висини. 

 
Члан 4. 

 
Групацију објеката који су предмет озакоњења, 

дефинисаних чланом 3 ове одлуке, груписати и 
прогласити стеченом урбанистичком обавезом и као 
такве, приликом израде нове и измене постојеће планске 
документације, увести их у правила уређења и грађења. 

 
Члан 5.  

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 351-851/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 

328 
На основу Одлуке о приступању изради Стратегије 

развоја социјалне политике града Крушевца за период 
2015-2020. године ("Службени лист града Крушевца" 
број 4/14), Решења о именовању Комисија за израду 
Стратегије развоја социјалне политике града Крушевца 
за период 2015-2020. године у областима -  Капацитети 
социјалне заштите на територији града Крушевца и 
развијање нових услуга и сервиса, Смањење 
сиромаштва, Унапређивање положаја особа са 
инвалидитетом, Спречавање и сузбијање свих облика 
насиља, Унапређивање положаја старих лица и 
Социјални проблеми друштва (алкохолизам, 
наркоманија, трговина људима, дисфункционалне 
породице, једнородитељске породице, деликвентно и 
асоцијално понашање, злоупотребе Интернета и 
савремених технологија комуникације, малолетничке 
трудноће, деца без родитељског старања, бескућници, 
просјачење) III број 022-190/15 од дана 13.07.2015. 
године ("Службени лист града Крушевца" број 5/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.12.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 
I – УСВАЈА СЕ Стратегија развоја социјалне 

политике града Крушевца за период 2015-2020. године. 
 
II – Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
III – Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-338/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
329 
На основу члана 2. Одлуке о усвајању Европске 

повеље о родној равноправности на локалном нивоу 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/2014) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца бр. 
8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
28.12.2015. године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I - УСВАЈА СЕ Локални акциони план за родну 

равноправност града Крушевца за период 2016-2020. 
година. 

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-339/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 

330 
На основу чл. 41 Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) чл.19 Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и 
Мишљења Локалног савета за запошљавање града 
Крушевца бр. 2/2015 од 17.12.2015. године                                         

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
28.12.2015. године, донела је 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 
Локални  акциони план запошљавања града Крушевца  

за 2016. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља 
основни инструмент спровођења активне политике 
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запошљавања у 2016. години, којим су дефинисани циљеви 
и приоритети, односно утврђени програми и мере политике 
запошљавања који ће се реализовати у току 2016. године на 
територији града Крушевца. 

Реч је о документу којим се дају одговори на 
питања какво је стање на тржишту рада, какве су 
перспективе и које су мере на располагању. 

Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у члану  
41. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09, 
88/10 и 38/15) којим је дефинисано спровођење активне 
политике запошљавања на нивоу локалне самоуправе. 

 
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 Владе о 
утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе за 2014. годину – 
(„Службени гласник РС“ бр. 104/2014). 

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

 
1.1. Привредни субјекти  
 
У Крушевцу послује 4.989 привредних субјеката 

(1.218 привредних друштава и 3.771 предузетника), 
према подацима Агенције за привредне регистре из 
јуна 2015. године.    

Из табеларног приказа може се видети да је у 2010. 
и 2014. години број новооснованих привредних 
субјеката био већи у односу на број брисаних 
привредних субјеката. Овакав позитиван тренд се 
очекује до краја 2015. године као резултат одобрених  
субвенција за самозапошљавање. 

 
 

Табела 1 -  Привредна друштва 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Јун 
2015. 

Активних 1.222 1.134 1.124 1.156 1.204 1.218 
Новооснованих 106 116 97 76 93 39 
Брисаних 51 194 98 30 28 6 

 
 

Табела 2 – Предузетници 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Јун 
2015. 

Активних 4.025 4.009 3.920 3.714 3.842 3.771 
Новооснованих 777 703 535 571 649 252 
Брисаних 772 720 632 763 523 324 

 
 

Табела 3 – Привредни субјекти 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Јун 
2015. 

Активних 5.247 5.143 5.044 4.870 5.046 4.989 
Новооснованих 883 819 632 647 742 291 
Брисаних 823 914 730 793 551 330 

      
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
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1.2. Спољнотрговинска размена   
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. години 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%.  

 
                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 
Септембар 2015. 74.344.000  

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. У 
првих девет месеци 2015. године забележен је незнатан пад 
извоза у односу на исти период претходне 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. године износила је 174.194.000 долара, уз 
забележени дефицит од 13.170.000 долара, док је у 
првих девет месеци 2015. године спољнотрговинска 
размена износила 166.719.000 долара, док је дефицит 
износио 18.031.000 долара. 

 
Табела 5        изражено у доларима 

 
Година Увоз 
2006. 115.661.163 
2007. 169.253.500 
2008. 201.178.400 
2009. 157.280.000 
2010. 167.286.000 

септембар 2011. 129.626.000 
октобар 2011. 142.760.000 

2011. 171.495.000 
Септембар 2012 77.397.000 
октобар 2012. 88.868.000 

2012. 111.458.000 
Септембар 2013 121.904.000 
Септембар 2014. 93.682.000 
Септембар 2015. 92.375.000 

 
Извор података: Регионална привредна комора 

Крушевац 
 
Meђу десет највећих извозника Расинског округа  

за период јануар-септембар 2015. године, од 
крушевачких привредника налазе се Cooper Tire & 
Rubber Company Serbia доо, Трајал Хем ад, Менекс доо, 
Рубин Крушевац, Fungo Trade Крушевац. У 
спољнотрговинској размени Расинског округа, у првих 
девет месеци 2015. године, највеће учешће имају 
привредна друштва из Крушевца, која учествују у 
извозу округа са 52%, док њихово учешће у увозу 
округа износи 79,9%. 

 
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 24.041 запослених лица, према 

подацима Републичког завода за статистику (март 2015. 
годинe). 
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Табела 6 - Запосленост у граду Крушевцу, по годинама 

 
 2010. 2011. Март 2012. Март 2013. Март 2014. Март 2015. 

Град Крушевац 24.995 24.665 24.421 24.347 23.719 24.041 
 
 
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 - 
49.320 РСД. Просечна бруто зарада у октобру 2015. 
године износила је 52.254 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. 
Просечна нето зарада по запосленом у октобру 2015. 
године у Крушевцу износила је 38.411 РСД, а на нивоу 
Републике Србије просечна нето зарада по запосленом у 
истом периоду имала је вредност 44.124 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 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 
 
2.3.1. Кретање незапослености 
 
Опште карактеристике тржишта рада до 2015. 

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.        

 
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 
 
Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2012–2015. 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, са тенденцијом раста броја незапослених, старосне доби од 35 до 44 године.  
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Табела 8 -  Старосна и полна структура незапослених лица 
 

Старосна 
група   

Новембар 
2012 
            женa 

Новембар 
2013     
            женa 

Новембар 
2014     
            женa 

Новембар 
2015     
            женa 

15-24 год. 
 

12,79% 
        10,88% 

12,79% 
        10,54% 

11,82% 
         9,73% 

11,10% 
         9,68% 

25-34 
 

28,99% 
        31,40% 

28,15% 
        30,42% 

26,79% 
        28,42% 

24,78% 
        26,35% 

35-44 
 

25,10% 
        28,32% 

25,86% 
        29,15% 

26,48% 
        29,83% 

26,71% 
        30,16% 

45-54 
 

19,91% 
        20,49% 

19,95% 
        20,72% 

20,49% 
        21,74% 

21,88% 
        22,30% 

55-64 
 

13,21% 
          8,91% 

13,25% 
          9,17% 

14,43% 
        10,29% 

15,53% 
        11,51% 

            
 
 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 (2012-2015) и није долазило до 
неких померања. 
 

Табела 9 - Структура према дужини чекања на запослење 
 

Дужина 
чекања  

Новембар 
2012 
            женa 

Новембар 
2013 
            женa 

Новембар 
2014 
            женa 

Новембар 
2015 
            женa 

До 1 године 
 

26,39% 
        23,79% 

26,42% 
        22,58% 

25,47% 
        23,27% 

27,74% 
        24,25% 

1-2 
 

17,71% 
        16,04% 

15,96% 
        14,86% 

15,66% 
        13,47% 

13,68% 
        13,01% 

2-3 
 

10,52% 
         9,88% 

12,25% 
        11,76% 

10,57% 
        10,06% 

10,20% 
         9,50% 

3-5 
 

15,92% 
        15,86% 

15,03% 
        15,25% 

15,75% 
        15,79% 

15,06% 
        15,03% 

5-8 
 

12,27% 
        13,05% 

12,66% 
        13,22% 

13,90% 
        14,35% 

14,00% 
        14,74% 

8-10 
 

 4,60% 
         5,21% 

 5,22% 
         6,04% 

 5,51% 
          6,03% 

 5,24% 
          5,56% 

Преко 10 г 
 

12,58% 
        16,16% 

12,46% 
        16,30% 

13,30% 
        17,02% 

14,08% 
        17,92% 

 
 2.6. Квалификациона и полна структура незапослених лица 
 

Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2015. године, показује да у укупној 
незапослености, незапослена лица са високим, вишим и средњим образовањем учествују са 73,66%, а лица без 
школе и нижег образовног нивоа са 26,34%. Међу незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим 
образовањем код којих је и највиша стопа незапослености 57,40%, док је код лица са високим и вишим 
образовањем 16,26%. 
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Табела 10  - Квалификациона структура незапослених лица 
 

Степен 
стручне 
спреме 

Новембар 
2012 
          женa 

Новембар 
2013 
          женa 

Новембар 
2014 
          женa 

Новембар 
2015 
          женa 

I 
 

23,01% 
        20,97%

22,61% 
       20,46%

22,84% 
       20,80%

21,24% 
       19,50% 

II 
 

  5,52% 
          6,78% 

  5,00% 
          6,13% 

 5,07% 
          6,05% 

 5,10% 
          5,84% 

III 
 

26,66% 
        21,82% 

26,36% 
        21,38% 

26,26% 
        21,20% 

25,69% 
        20,12% 

IV 
 

30,29% 
        34,03% 

30,75% 
        34,12% 

30,61% 
        34,40% 

31,71% 
        35,77% 

V 
 

 0,93% 
          0,37% 

 0,92% 
          0,34% 

 0,82% 
          0,33% 

 0,86% 
          0,31% 

VI 
 

 6,44% 
         7,93% 

 6,35% 
         7,97% 

 6,18% 
          7,81% 

 6,58% 
          8,36% 

VII 
 

 7,15% 
         8,10% 

 7,90% 
         9,22% 

 8,23% 
          9,41% 

 8,82% 
        10,08% 

 
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 2014. и 2015. години повећана је за 0,19 

процентних поена у односу на 2013. годину. 
 

Табела 11 – Полна структура незапослених лица 
 

Незапосленост  Новембар 
2012. 

Новембар 
2013. 

Новембар 
2014. 

Новембар 
2015. 

Укупно незапослени 15.756 16.118 15.399 15.525 
Од тога жене 54,55% 53,10% 53,21% 53,37% 

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

подацима  стопа дугорочне незапослености у новембру 2015. године  смањила се се за 2,27 процентна поена у 
односу на новембар 2014. године. 

 
Табела 12 – Дугорочна незапосленост 

 
Незапосленост Новембар 

2012. 
Новембар 

2013. 
Новембар 

2014. 
Новембар 

2015. 
Укупно незапослени 15.756 16.118 15.399 15.525 
Незапосленост младих 15-24 г. 12,79% 12,79% 11,82% 11,10% 
Незапослени старији од 50 г.  23,47% 23,06% 24,24% 26,34% 
Дугорочна незапосленост 73,61% 73,58% 74,53% 72,26% 
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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.  
   

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 2014. 
године износио је 1.157 лицa од којих су 582 женe и 23 
лица са инвалидитетом, а у новембру 2015. године тај 
број се смањио на 1.047 лица  од којих су 456 жене и 19 
лица са инвалидитетом. 
           

II - ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
Циљеви и приоритети 
 
Циљеви активне политике запошљавања у граду 

Крушевцу 2016. године усмерени су на повећање 
запослености. 
  
III  - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 
 

Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 
10.350.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2016. године  
и то за следеће програме:  

 Субвенције за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих (Програм "Нова 
радна места") 

 Подршка самозапошљавању (Програм 
"Самозапошљавање") 

 Програм „Хелп“ 
 
1. Субвенције за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих (Програм 
"Нова радна места")  

Послодавци који припадају приватном сектору, 
првенствено мала и средња предузећа, могу за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на 
новоотвореним радним местима. Субвенција се 
исплаћује послодавцу у једнократном износу а крајњи 
корисник субвенције је незапослено лице које се 
запошљава кроз ову меру.  

За реализацију програма „Нова радна места“, Град 
Крушевац у 2016. години планира да издвоји 4.500.000 
динара. Планирани појединачни износ субвенције је 
150.000 динара и повећан је у односу на 2015. годину, 
када је износио 100.000 динара. Овај програм је 
предвиђен Националним акционим планом запошљавања 
у 2016. години као програм који ће се суфинансирати од 
стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
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 привредног субјекта.  

За реализацију програма „Самозапошљавање“, Град 
Крушевaц у 2016. години планира да издвоји 5.400.000 
динара. Планирани појединачни износ субвенције је 
180.000 динара. Овај програм није предвиђен Националним 
акционим планом запошљавања у 2016. години као 
програм који ће се суфинансирати од стране Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, тако да 
ће се реализовати искључиво из средстава предвиђених 
буџетом Града.  

  
3. Програм „Хелп“  
На основу члана 43, став 1, тачка 8 Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/10 и 38/15), којим се 
предвиђа спровођење и других мера усмерених ка 
запошљавању лица која траже запослење, Град 
Крушевац планира спровођење програма „Хелп“. 

За реализацију програма „Хелп“, Град Крушевац у 
2016. години планира да издвоји 450.000 динара. Програм 
ће се додатно финансирати и из донаторских средстава 
Хелпа на основу Анекса уговора бр 404-446/II од 
28.10.2015. године, чија је укупна вредност 77.655 ЕУР.  

Реч је о програму који има за циљ смањење 
сиромаштва и стварање услова за запошљавање 
маргинализованих и угрожених група становништва са 
фокусом на Ромкиње и подразумева финансирање 
опреме. Потенцијални корисници могу конкурисати за 
опрему у вредности од 1.500 ЕУР, 2.400 ЕУР или 3.600 
ЕУР уз обавезу минималног  учешћа (5% или 10%) 
зависно од вредности опреме.  

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

Програме под тачкама 1. и 2. град Крушевац планира да 
спроводи у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање - филијала Крушевац, док ће програм „Хелп“ 
реализовати у сарадњи са организацијом „ Хелп“. 

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

града Крушевца у 2016. години обавиће се из средстава 
буџета Града Крушевца  за следеће програме:  

1. Субвенције за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих ("Нова радна места"). 
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2. Подршка самозапошљавању (Програм 
"Самозапошљавање"). 

3. Програм „Хелп“. 
 
Уколико Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања одобри средства, укупан 
буџет за реализацију програма „Нова радна места“  
биће увећан. 

Програм „Хелп“ биће суфинансиран од стране 
организације „Хелп“. 

 
V - НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
      ЛАПЗ 2016 

 
Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ 

2016 Град Крушевац планира да спроводи у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање - филијала 
Крушевац и организацијом „Хелп“. 

 
VI - SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА  
         НА ТРЖИШТУ РАДА 

 
Применом SWOT анализе, све прикупљене 

информације о стању на тржишту рада и перспективама 
у интерном и екстерном економском и социјалном 
окружењу класификоване су у оквиру четири 
категорије: снаге, слабости, шансе и опасности. 

Анализа је усмерена на идентификовање 
унутрашњих и спољних фактора који имају позитиван 
или негативан утицај на остварење циља - повећање 
запошљавања.  

 
 

 
Снаге (Strengths) 

 

 
Слабости ( Weаknesses) 

 

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

- Могућа измена Закона о финансирању локалних 
самоуправа 
 

 
 

VII - ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОГРАМА 

 
У периоду од 2011 – 2015. године, забележен је висок ниво реализације програма активне политике 

запошљавања. Стопа остварења планираних програма у 2014. години износила је 94%, док се у 2015. години 
очекује реализација у истом или већем проценту. 

 
VIII – Овај План објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 101-1/2015                            ПРЕДСЕДНИК  
Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему  („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о ангажовању ревизора за обављање екстерне 

ревизије Завршног рачуна буџета града Крушевца  
за 2015. годину 

 
Члан 1. 

 
Град Крушевац ангажује ревизора за обављање 

екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града 
Крушевца за 2015. годину. 

 
Члан 2. 

  
Завршни рачун буџета града Крушевца за 2015. 

годину, сагласно члану 1. ове Одлуке треба да садржи 
извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима из члана 3. Правилника о начину 
припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава („Службени 
гласник РС“ бр. 18/2015). 

 
Члан 3. 

 
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије Завршног рачуна буџета за 2015. 
годину доставити Државној ревизорској институцији на 
сагласност.   

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 417-3/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу Одлуке Скупштине града Крушевца о 

приступању изради Програма развоја спорта града 
Крушевца за период 2015-2018. године ("Службени 
лист града Крушевца" број 4/15) и  Решења Градског 
већа о именовању Комисије за израду Програма развоја 
спорта града Крушевца са акционим планом за период 
2015-2018. године бр.022-169/15 од 17.06.2015.године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.12.2015. године, донела је 

О Д Л У К У 
 

I – УСВАЈА СЕ Програм развоја спорта града 
Крушевца са акционим планом за период 2015-2018. 
године. 

 
II – Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
III – Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-340/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/11, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14), члана 11, 36, 
61, 67. и 85. Одлуке о уређењу града (“Сл. лист града 
Крушевца” бр. 8/12, 10/12, 4/13, и 3/14) и члана 19 
Статута Града Крушевца (“Сл.лист Града Крушевац” 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
П Л А Н  

 
РАЗМЕШТАЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Највећи број мањих монтажних објеката 

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

Међусобно искључиви по карактеру, форми и 
материјализацији, узроковали су визуелну 
дисхармонију, деградирајући општу слику града. Први 
план размештаја рекламних паноа – билборда изарађен 
је 2000. године, када се отпочело са планским и 
програмским постављањем истих. Након тога, на 
основу важећих закона, донети су одговарајући 
планови који су, претежно, били базирани на 
прихватању затеченог стања, а у суштинском смислу 
није дошло до значајнијих промена. Постојећи објекти 
су превазиђени и у смислу функције, ликовности, 
дизајна и коришћеног материјала, карактеристичних за 
ранији период, па је неопходна њихова замена новим, 
осавремењеним и у визуелном смислу прихватљивим 
физичким структурама, које ће пратити тенденције 
времена у коме егзистирају. 

Поред тога, следећи одредбе важећег Закона о 
планирању и изградњи, намеће се и законска обавеза за 
израдом овог Плана, самим тим и могућност за осмишљену 
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и свеобухватну интервенцију у овој области, са циљем 
стварања новог визуелног концепта и увођења урбаног 
реда, што све треба да доведе до унапређења експлоатације 
истих и постизања општег, квалитетнијег ликовног израза 
града. Ступањем на снагу овог Плана-низом осмишљених 
активности, као сто су избор оптималних решења за 
конструкцију и изглед одговарајућих монтажних објеката 
(поступак у складу са Одлуком о уређењу града) довешће 
до дисциплине и униформности амбијената групација на 
којима се постављају и подићи ниво општег утиска о 
целовитој слици града. 

 
2. ТИПОЛОГИЈА 
 
Планом размештаја, мањих монтажниих објеката на 

јавним површинама утврђују се врста, локације и величина 
и делатност за њихово привремено постављање. 

У мање монтажне објекте спадају: киосци, 
покретне тезге, расхладни уређаји, апарати за топле 
напитке, типски апарати и покретни апарати за игру и 
забаву, у друге објекте спадају рекламни панои,  
рекламне табле и објекти за постављање плаката.  

Мањи монтажни објекти могу бити статични или 
покретни, што значи да се уклањају након истека 
радног времена. Статични објекти су киосци, рекламни 
панои и објекти за постављање плаката, а покретни 
типски апарати и покретни апарати за игру и забаву. 
Тезге могу бити статичне и покретне. 

За постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама утврђене су две зоне и то: 

 

ЗОНА 1 – простор оивичен улицама: 
Газиместански трг, Миличина до Југовићеве, Трг 
Деспота Стефана од Немањине улице, Обилићевом до 
Трга Костурнице, Поручника Божидара до 
Видовданске, Видовданске до Душанове, Душановом и 
Југ Богдановом до Газиместанског трга укључујући и 
наведене граничне улице. 

 
ЗОНА 2 – обухвата јавне површине које нису 

обухваћене ЗОНОМ 1. 
 
3. ПЛАН РАЗМЕШТАЈА СА 
    УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ  
    УСЛОВИМА 
 
3.1. КИОСЦИ 
 
Киоск је монтажно-демонтажни објекат за 

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

Киосци се по типу деле на: К1- киоск са 
шалтерском продајом, максималне површине 10м2, К2- 
улазни тип киоска-услужно занатски објекат, 
максималне површине 25м2 (оријентационих димензија 
5,0х5,0м) и К3- киоск у оквиру аутобуског стајалишта, 
максималне површине 10м2 (површина киоска без 
аутобуског стајалишта). 

 

 
ЗОНА 1 

 

Групација Позиција - потез Тип 
киоска 

Број 
локација 

Број 
катаст. 
парцеле 

Делатност 

К1-1 Нова пијаца К1 две 2046/3 
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, златара, бижутерија, 
сувенири, мењачница К1-2 

Нова пијаца-
„Прогрес“ К1 једна 2046/3 

К1-3 Закићева кула  К1 три 1888  
 МЗ држалац 

штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
мењачница К1-4 кула “Рубин” К1 две 1772 

К1-6 “Фонтана” К1 једна 2331 штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, златара, бижутерија, 
сувенири, мењачница 
 

К1-7 “Социјално ” тротоар К1 једна 2316/2 

К1 -71 “Социјално 2”  УКИДА СЕ 

К1-8 Ул.Таковска К1 једна 607/1 1. штампа,дуван, дуван, 
прехрамбени производи, продаја 
цвећа  
2. парфимерија,бижутерија  
сувенири, мењачница 

К1-9 главна улица К1 два 863/3 
К1-91 главна улица К1 три 863/3 

К1+К2-10 главна улица/ 
биоскоп “Крушевац” К1, К2 четири 761/1 

К1-12 ОШ“Јован Поповић” УКИДА СЕ штампа, дуван, прехрамбени 
производи, парфимерија, 
копирница, сувенири, мењачница, 
оптичар 

К1-13 Зграда “Јастребац“ К1 две 2310 
К1+К2-15 Зграда “Суд” К1,К2 два 2312/1, 810 

К1+К2-16 угао Ул.Бријанове и 
Ул.Балканске К1, К2 четири 810,2312/2 
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К1-17 Управа прихода К1 три 838/1 штампа, дуван, лутрија, прехрамб. 
производи, часовничар, мали 
занати, сувенири, мењачница 

К1-18 “Ламела” К1 две 2296 
К1-19 “Дом војске” К1 две 963 
К1+К2-20 “Меркур” К1, К2 две 220/7 
К1+К2-21 Ул.Миличина К2 једна 2293/2 
К1-23 Пионирски парк К2 две 607/1 

К1-24 главна Пошта К1 три 838/1 
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
мењачница 

К1+2-25 угао Ул.Бријанове и 
Ул.Караџићеве К1,К2 шест 307/1,364 

штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, бижутерија, 
галантерија, копирница, сувенири, 
мењачница, оптичар, галерија, 
фотограф 

К1-26 Нова пијаца К1 једна 2046/2 

К2-30 Југ Богданова К2 пет 421/1,421/2 

К1-34 Трг Расински "РИНГ" К1, K2 три 1582 
штампа, дуван, лутрија, сувенири, 
мењачница и прехрамбени 
производи 

К1-35 „МАКСИ“ ул. 
ЈНА/Чолак-Антина К1 две  

штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, бижутерија, 
галантерија, копирница, сувенири, 
мењачница, оптичар, галерија, 
фотограф 

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

К3-2 Трг Косовских 
јунака-"Коцка" К3 једна 810 

 
 
 

ЗОНА 2 
 

Групација Позиција - потез Тип 
киоска 

Број 
локација 

Број катаст. 
парцеле Делатност 

К2-Л1 
Војводе Степе / 
Драгомира Гајића К2 четири 2410/3 

штампа, продаја цвећа, сувенири, 
дуван, бижутерија, керамика, 
лутрија, прехрамбени производи, 
продаја воћа и поврћа, пецива, 
посластичарница, књиге, бутици, 
угоститељство, фотографске 
радње, копирнице,  фризерски 
салони, кројачке радионице, 
обућарске радионице, 
часовничари, јувелирнице, 
продаја капа, радионице за 
оправку радио и ТВ апарата, 
електроуређаја, оптичари, 
прецизни механичари, воскарско-
лицидерске радионице, 
стаклоресци, књиговезци  као и 
остале услужне делатности: 
лимарске, ауто-лимарске, ауто-
електричарске радње, 
керамичарске, рамљење слика и 
слично. 

К2-Л6 
насеље “Прњавор 2” -
Војводе Степе К2 седам 5301/1 

К2-Л7 
насеље “Расадник 2” 
–десно К1 три 2610/31 

К2-Л10 
Цанкарева-Милетине 
Буне К1 две  

К1+К2-Л41 насеље “Расадник1” -
Чеховљева К1+К2 четири 2445/1 

К2-Л42 
насеље “Расадник1” -
базен К1 три 2446/2 

К2-Л20 
угао Ул.Косовске и 
Ул.Ћирила и 
Методија 

К1 једна 2870/1 

К2-Л21 
Лазарица 4      ул. 
Луја Пастера К2 пет 2213/1 

К1+К2-Л22 Угао Видовданске и 
Церске К2 три 1944/2 
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К2-Л23 Ул. Војводе Путника К2 једна 2065 
К2-Л24 Вртић “Наша радост” К1 три 2414/20.2414/10 

К2-Л26 Ул. Мићуна 
Павловића К1 два 4581 

К1-Л27 Парк Багдала-чесма К1  једна 2483/1 
  
Локације за постављање киоска дају се у закуп на период до пет година.  
 
 
План распореда киоска је базиран на затеченом стању, 

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

Имајући у виду стање конструкције објеката типа 
К2, на основу одабраног конкурсног решења, могуће је 
реконструисати исте у постојећим габаритима, са 
циљем добијања новог изгледа примереног савременим 
трендовима. На новим локацијама, планираним за овај 
тип киоска, могуће је постављање истих у складу са 
техничком документацијом, на коју сагласност даје 
обрађивач плана. 

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

Овим Планом предложено је идејно решење за 
киоск, тип К1, које ће, након ступања на снагу истог, 
бити обавезујуће, како би се у року, који не може бити 
дужи од једне године, увела визуелна униформност и 
општи ред, а имајући у виду да разнородност објеката 
деградира општу слику Града.  

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

Имајући у виду стање конструкције објеката типа-
К2, на основу одабраног конкурсног решења, могуће је 
реконструисати исте у постојећим габаритима, са 
циљем добијања новог изгледа примереног савременим 
трендовима.  

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

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

На основу овог плана могућа је мања дислокација 
објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, 
онемогућавају постављање на тачно дефинисаном 
месту, уз сагласност обрађивача овог плана. 

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

отворени лако покретни објекат, за излагање, 
рекламирање и продају робе; планирају се и постављају 

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

За покретне тезге раније је било одређено три 
групације, овим планом укидају се две групације (због 
редукованог режима коришћења јавних површина у 
ужем центру града) и то: 

ПТ1 – дуж шеталишта, тротоар Видовданске 
улице- 7 локација: УКИДА СЕ 

ПТ2 – у парку, преко пута Више хемијске школе 
дуж Косанчићеве улице- 6 локација: УКИДА СЕ 

ПТ3 – на платоу испред угла Гимназије - 10 
локација. 

Локације за постављање покретних тезги дају се у 
закуп на период до две године.  

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

Изложбени пултови-тезге, расхладни уређаји и 
други покретни објекти као и монтажне полице ради 
рекламирања робе и делатности, који се постављају 
испред пословних просторија односно објеката (радњи, 
продавница и слично) нису предмет овог плана. 

 
3.3.  РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ 
 
У групу расхладних уређаја спадају расхладне 

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

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

Расхладни апарат је лако покретни објекат за 
припрему и продају сладоледа и напитака, чија површина 
са кућиштем апарата, не може бити већа од 2,0 м2. 

Начелно се могу поставити уз сваки монтажни 
објекат (киоск) или постојећи пословни простор. 

 Предложене локације намењене су 
заинтересованим лицима, која сама обављају делатност, 
у складу са посебним законима. Посебне услове за 
постављање утврђује ова Дирекција, а коначно решење 
издаје надлежни орган Граске управе. 

3.4. ТИПСКИ АПАРАТИ 
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Типски апарати су лако покретни објекти за 

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

 
Предложене локације су у вишегодишњем периоду 

неометане експлоатације оправдале своје постојање. 
Постојеће локације из главне улице се транслаторно 
померају супротно од излога пословних објеката. 

 

 
 

ЗОНА 1 
 

(расхладни уређаји и типски апарати) 
 

       
ГРУПАЦИЈА 

 
БРОЈ  К.П. 

 
ЛОКАЦИЈА 

 
НАМЕНА ОБЈЕКТА 

 
ПР1 – Нова пијаца 2046/3 две расхладнe коморе 
ПР2  - Закићева кула 1888 две расхладни уређаји 
ПР4 – Кула “Рубин” 1772 једна расхладни уређаји 
ПР12 – “Бисерка” 751/1 две расхладни апарати 
ПР14 – “Прогрес” 2046/2, 2046/3 две расхладни уређаји 
ПР17-ГП “Јастребац” 422/1 две расхладни уређаји 
ПР19 – Балканска, 
Бријанова 810, 2312/2 три расхладни уређаји 

ПР20 – Пошта 2319 две расхладни уређаји 
ПР21-Суд 2312/1 једна расхладни уређаји 
ПР22 – Дом ЈНА 963 једна расхладни уређаји 
ПР23 – Управа прихода 838/1 три расхладни уређаји 
ПР30-Трг Расински/ „Ринг“  једна расхладни апарат 
Зн1 – СУП 2296 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладна комора  

1 типски апарат 
Зн2 – “Ламела” 2296 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладни апарат 

1 типски апарат 
Зн3- “Коцка 1” 810 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладни апарати 

1 типски апарат 
Зн4 – “Коцка 2” 810 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладна комора  

1 типски апарат 
Зн6 – “Чешаљ 3 и 4” 2315 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладна комора  

2 типска апарата 
Зн7 – “Чешаљ 1 и 2” 2315 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладна комора  

2 типска апарата 
Зн8 – “Фонтана 1” 2316/2 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладни апарат 

1 типски апарат 
Зн9 – “Фонтана 2” 2316/1 Зона у оквиру које је могуће постављање 1 расхладни апарат 
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ЗОНА 2 
 

(расхладни уређаји и типски апарати) 
 

       
ГРУПАЦИЈА 

 
БРОЈ К.П. 

 
ЛОКАЦИЈА 

 
НАМЕНА ОБЈЕКТА 

 

З1 – затворени базени 2446/2 Зона у оквиру које је могуће 
постављање  

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

З2 – отворени базени 2446/2 Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

3 расхладна уређаја 
2 типски апарат 

2ПР1- Угао ул. Душанова и  
Војводе Степе 2410/5 три расхладни уређаји 

2ПР4 – зграде Л –код базена 2442/4 две расхладни уређаји 
2ПР7-Расадник 2 (десно) 2510/31 две расхладни уређаји 
2ПР11 – насеље Уједињене 
нације 2833/1 две расхладни уређаји 

2ПР12-Лазарица 4-Ул.Луја 
Пастера 2870/1 четири расхладни уређаји 

2ПР14-угао Ул. Видовданска и 
Церске 1944/2 две расхладни уређаји 

2ПР15-Ул.Николе Тесле 3174/1 две расхладни уређаји 
2ПР17- угао Ул. Николе Тесле и 
Чеховљеве 2174/1, 2172 три расхладни уређаји 

2ПР18- Багдала 4 141/1 четири расхладни уређаји 
2ПР19- Расадник / преко пута 
„Оазе“ 2423 две расхладни уређаји 

2ПР20-Пионирски парк 427 две 1 расхладни уређаји 
1 типски апарат 

2ПР21- Парк Багдала игралиште 2483/1 две 1 расхладни уређаји 
1 типски апарат 

2ПР22-Парк Багдала чесма 2483/1 две 1 расхладни уређаји 
1 типски апарат 

 
 

Локације за постављање расхладних уређаја и 
типских апарата дају се у закуп на период до две 
године.  

На једној локацији је могуће поставити само један 
расхладни уређај или типски апарат. 

 
3.5. ПОКРЕТНИ АПАРАТИ ЗА ИГРУ  
       И ЗАБАВУ 
 
Покретни апарати су апарати за игру и забаву деце, 

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

За групу покретних апарата за игру и забаву 
одређене су две локације: 

Пи1 – плато испред Дома Синдиката 
Пи2 – Пионирски парк, уз централни трг 

Фиксни апарати за игру и забаву могу се 
постављати на следећим локацијама (заузете површине 
9м2, максимално 3 апарата по локацији): 

Пфи2-  на тротоару дуж главне улице 
Пфи4 – Расински Трг (костурница)  
Пфи5 – на платоу на Тргу косовских Јунака – на 

платоу испред зграде Суда  
Пфи6 – Пионирски парк, уз централни трг 
Пфи7 – Парк Багдала 
 
3.6. РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ 
 
Рекламне ознаке су рекламни панои (билборди) и 

рекламне табле на стубовима јавног осветлења. 
Постављање рекламних ознака врши се на 

локацијама које су размештене по групацијама и према 
фреквенцији саобраћаја (пешачког или динамичког) као 
и према атрактивности. 

Рекламне табле, појединачно слово, транспаренти 
и друге специфичне ознаке постављене на фасади, 
крову и другим површинама, видљивих са јавних 
површина,  нису предмет овог Плана. 
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3.6.1. РЕКЛАМНИ ПАНОИ 
 
Планом је предвиђено постављање две врсте 

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

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

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

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

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

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

 
 

Групација Локација Број катаст. парцеле Тип паноа 

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

А А1 2293/1 
КО Крушевац РП-2 двостран осветљен 

 
Трг победе (Газиместански трг) -код бензинске пумпе "Југопетрол" 

Б Б1 2293/3 
КО Крушевац РП-2 двостран осветљен 

 
аутобуско стајалиште испод Донжон куле 

Д 

 
Д1 

2293/2 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

Д2 2293/2 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

 
Трг октобарске револуције ( Трг фонтана) 

З 

З1 2316/2 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

З2 2316/2 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

З3 2316/2 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

 
Трг стубалских јунака (Трг Деспота Стефана) - код Дома ВЈ

Ф 

Ф1 963 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

Ф2 963 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

Ф3 963 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

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

Г 
Г1 2296 

КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

Г2 2296 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

 
Трг Косовских јунака (аутобуско стајалиште испред зграде Суда)

Х 
Х1 810 

КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

Х2 810 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 
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Трг Косовских јунака (аутобуско стајалиште испред зграде Дома синдиката ) 

И 
И1 860 

КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

И2 860 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

 
Улица Мирка Томића (ул. Видовданска) - испред Апотеке "Кедровић" 

К 

К1 2315 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

К2 2315 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

К3 2315 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

 
Улица Мирка Томића (ул. Видовданска) 

Ј 

Ј1 2315 
КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

Ј2 2315 
КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

Ј3 2315 
КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

Ј4 2315 
КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

Ј5 2315 
КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 
 

 
Трг младих (испред Дома омладине) 

Л 

Л1 
1655 
КО Крушевац 

РП-1 двостран  
неосветљен 

Л2 
1655 
КО Крушевац 

РП-1 двостран  
неосветљен 

Л3 1655
КО Крушевац

РП-1 двостран  
неосветљен 

 
аутобуско стајалиште на Тргу расинских партизана

М 

М1 1583 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

М2 1583 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

М3 1583 
КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

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

Р 

Р1 5938/1 
КО Крушевац

РП-1 двостран  
неосветљен 

Р2 5938/1 
КО Крушевац

РП-1 двостран  
неосветљен 

Р3 5938/1 
КО Крушевац 

РП-1 двостран  
неосветљен 

 
Ул. Благоја Паровића(Бруски пут) - између ул. Хајдук Вељкове  
и ул. Драгољуба Димитријевића  

Џ Џ1 
2608/2
КО Крушевац 

РП-2 двостран 
неосветљен 
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Источна обилазница (50м од укрштаја са регионалним путем РП  221-б Крушевац - Каоник 

Ч Ч1 2367/4 
КО Бивоље 

РП-2 двостран  
неосветљен 

"Багдала 3" на острву код укрштаја ул. Трише Кацлеровића (ул. Багдалски венац)  
и Аугуста Цесарца (ул. Иве Андрића)

2 2-1 686 и 2076/4 КО Лазарица РП-2 двостран  
неосветљен 

 
Ул. 14. Октобар (Јасички пут) - код паркинга ИМК "14. октобар" 

4 4-1 1377/1 
КО Лазарица 

РП-2 једностран  
неосветљен 

 
укрштај ул. Косовске и ул. Колубарске битке

5 5-1 2213/1 
КО Крушевац РП-2 једностран осветљен 

 
Ул. Југ Богданова (код трафостанице)

8 8-1 2397 
КО Крушевац РП-2 једностран осветљен 

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

9 9-1 427/1 
КО Крушевац РП-2 једностран осветљен 

 
Ул. ЈНА (ул. Балканска - поред касарне)

10 
10-1 2652 КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 
10-2 2652 КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 
10-3 2652 КО Крушевац РП-1 двостран осветљен 

 
Ул. Мићуна Павиовића (ул. Балканска) - испред новог моста преко реке Расине 

11 11-1 4277 
КО Крушевац РП-2 двостран  осветљен 

 
источна обилазница (100м након укрштаја са маг. путем М-5 Краљево-Крушевац, код бензинске 
пумпе "Латифовић") 

12 12-1 2595/2, 2595/3 КО Бивоље РП-2 двостран  
неосветљен 

 
на Тргу Фонтана према ул. Доситејевој

14 
14-1 2316 

КО Крушевац 
РП-1 двостран осветљен 

14-2 2316 
КО Крушевац 

РП-1 двостран осветљен 

 
„Хотел Рубин“ 
15 15-1 2314 КО Крушевац РП-2 двостран осветљен 

 
 
Услови постављања рекламних паноа: 
 
1. Закупцу се даје локација за постављање 

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

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

3. За осветљене паное утрошак електричне 
енергије сноси закупац;  

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

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

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

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

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

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

постављање рекламних паноа не испуњава обавезе из 

уговора, Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац 
може да раскине уговор и пре рока. 

 
3.6.2. РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА 
          НАДСТРЕШНИЦАМА ЗА СКЛАЊАЊЕ  
          ЉУДИ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ  
Представљају посебну групу објеката, јер се 

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

 

Ознака локације Број катаст. парцеле 

Ул. Цара Лазара (ул. Наде Марковић) 
АСБ-1 5938/1 КО Крушевац 
Улица Цара Лазара 
АСБ-2 2892 КО Крушевац 
Улица Цара Лазара/Газиместанска 
АСБ-3 2293/2 КО Крушевац 
Газиместанска 
АСБ-4 2293/2 КО Крушевац 
Улица Видовданска/Дом Синдиката 
АСБ-5 860 (2315) КО Крушевац 
Трг Косовских јунака 
АСБ-6 2296 КО Крушевац 
Улица Бирчанинова/Видовданска 
АСБ-7 2335/1 КО Крушевац 
Улица Видовданска 
АСБ-8 2335/1 КО Крушевац 
Улица Видовданска 
АСБ-9 2335/1 КО Крушевац 
Улица Видовданска 
АСБ-10 1583 КО Крушевац 
Расински Трг /Костурница/ 
АСБ-11 1583 КО Крушевац 
Расински Трг /Костурница/ 
АСБ-12 2334 КО Крушевац 
Ул. Душанова/Д.Гајића/ 
АСБ-13 2338/1 КО Крушевац 
Ул. Душанова/Д.Гајића/ 
АСБ-14 2046/2 КО Крушевац 
Ул. Благоја Паровића 
АСБ-15 2608/2 КО Крушевац 
Ул. Благоја Паровића 
АСБ-16 2655/2 КО Крушевац 
Ул. Радована Милошевића 
АСБ-17 2654 КО Крушевац 
Ул. Радована Милошевића 
АСБ-18 2654 КО Крушевац 
Ул. Аеродромска /Љ.Трипковића/ 
АСБ-19 2656/2 КО Крушевац 
Ул. Аеродромска /Љ.Трипковића/ 
АСБ-20 2656/2 КО Крушевац 

 



 1134                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  9                                   29.12.2015. 

 

 
5.6.3. РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА СТУБОВИМА 
         ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
Рекламне табле се постаљају на стубовима јавне 

расвете и димензија су приближно 0,5 x 0,8м. За сваку 
осветљену рекламну таблу закупац сноси трошкове 
прикључка на нисконапонску мрежу, као и утрошак 
електричне енергије. Минимална висина табли од коте 
коловоза мора бити мин. 4,0м. Рекламне табле могу 
бити осветљене или неосветљене и не могу имати за 
себе изворе осветљења ван габарита рекламне ознаке. 
Рекламна ознака не може садржати звучне поруке. 

Планира се постављање дуж следећих улица: 
 Ул. Цара Лазара 
 Ул. Југ Богданова 
 Ул. Душанова 
 Ул. Балканска 
 Ул. Видовданска 
 Ул. Газиместанска 

 Булевар Николе Пашића 
 
Локације за постављање реламних паноа и 

рекламних табли дају се на период до две године.  
Уколико се укаже потреба за постављање 

покретних објеката и рекламних паноа на јавним 
површинама које нису разрађене овим Планом, 
извршиће се његова допуна. 

Саставни део овог Плана чине графички прилози 
локација за постављање покретних објеката, рекламних 
паноа и табли на јавним површинама. 

 
3.7.  ОБЈЕКТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАКАТА  
Објекти за постављање плаката су транспарентни 

фиксни монтажни стубови, који су намењени за 
рекламирање услуга и робе и не могу се користити у 
политичке сврхе. У графичком делу Плана, дати су 
прилози са локацијама за постављање истих. 

 
 

Ознака локације Број катаст. парцеле 

Улица Газиместанска/Цара Лазара 

РС-1 2293/2 КО Крушевац 

Градска Управа 

РС -2 838/1 КО Крушевац 

Градска Управа 

РС -3 838/1 КО Крушевац 

Улица Видовданска 

РС -4 2315 КО Крушевац 

Улица Видовданска/Кајмакчаланска 

АСБ-5 2315 КО Крушевац 

Улица Видовданска/Позориште 

РС -6 1656 КО Крушевац 

Улица Видовданска/Доситејева 

РС -7 2316/2 КО Крушевац 

Улица Видовданска/Бирчанинова 

РС -8  КО Крушевац 

Уколико се укаже потреба за увођењем нових објеката за постављање плаката или у случају донација, 
могуће је постављање истих уз сагласност на предложену локацију и изглед од стране ове Дирекције. 

На основу овог плана могућа је мања дислокација објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, онемогућавају постављање на тачно дефинисаном месту.  
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4. ЗАКУПНИНА ЛОКАЦИЈА 
 
Почетна вредност закупнине на месечном нивоу по врсти, категорији и зони, утврђује се према следећој табели: 
 

Врста монтажног 
објекта Зона Тип објекта 

 
Почетни 

износ 
 

 

КИОСК 1 
К1 800 дин/м2 

К2 400 дин/м2

К3 20.000 дин

2 
К1 600 дин/м2

К2 300 дин/м2

ПОКРЕТНА ТЕЗГА 1 Независно од врсте 6.000 дин.

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ И 
ТИПСКИ АПАРАТИ 

1 
Независно од врсте 

6.000 дин.

2 3.000 дин.

ПОКРЕТНИ АПАРАТИ ЗА ИГРУ И 
ЗАБАВУ 

1 Покретни 10.000 дин.

Фиксни 6.000 дин.

РЕКЛАМНИ ПАНОИ 

 

/ 

РП-1 6.000 дин.

РП-2 10.000 дин.

АСБ рекламне табле 6.000 дин.

РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ / По табли 1.000 дин.
        
 

Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи План размештаја мањих монтажних и других објеката и 
уређаја  на јавним површинама ("Службени лист града Крушевца", бр. 4/2013, 7/2013 и 3/2014).  
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

I бр.352-1512/2015        ПРЕДСЕДНИК 
    Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/142/13, 50/13, 98/1, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини, 
поступку и начину доношења програма уређивања 
грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС'' бр.27/2015), 
члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник РС'', бр.129/07, 83/2014), и члана 19. Статута 
града Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'', бр. 8/08,  
5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.12.2015. године донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
Програм уређивања грађевинског земљишта за 

2016. годину обухвата:  
 
 активности на припремању грађевинског 

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

 
 радове на  комуналном опремању земљишта 

који се односе на саобраћајне површине, уређење 
слободних површина, област јавне расвете, систем 
водоснабдевања и канализације, електроенергетску 
мрежу, друге објекте комуналне инфраструктуре, као и  

 
 одржавање јавних и комуналних функција. 

Основе за израду програма су Стратегија одрживог 
развоја града Крушевца од 2011-2020. год., усвојени 
ГУП Крушевац 2025, усвојени планови детаљне 
регулације, планска и урбанистичко-техничка 
докуменатација која је планирана за израду у 2016. 
години (табеларно приказана у оквиру програма), 
стечене обавезе из области опремања и уређивања 
грађевинског земљишта, студије, анализе, пројекти, 
приоритети произашли из постојећег стања комуналне 
инфраструктуре у односу на потребе, као и приоритети 
произашли из захтева грађана, месних заједница и 
других заинтересованих субјеката.  

Програм уређивања грађевинског земљишта за 
2016. годину израђен је у складу са Законом о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/142/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/2014), Законом о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014), Законом о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', 
бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015) и 
Предлогом Одлуке о буџету града Крушевца за 2016. 
годину. 

Потребне податке за израду Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2016.год. доставили су: 
Градска управа града Крушевца, ЈКП „Водовод 
Крушевац, Јавно комунало предузеће Крушевац, ЕПС 
дистрибуц“ија Крушевац, Телеком Србија (без 
планираних инвестиција) и Дирекција за урбанизам и 
изградњу ЈП Крушевац.  

Планиране активности и радови за 2016. годину, од 
стране носилаца јавних овлашћења за сваку конкретну 
област, достављене су стручној служби Дирекције за 
урбанизам и изградњу ЈП Крушевац која је исте 
обрадила и сублимирала у овај документ. 

 
 
 
 

ДЕО  1 
улагања из одобрених средстава буџета и планираних  

удружених додатних средстава  
 
 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ, УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА,  
ЈАВНА РАСВЕТА И ДР. 

(носилац јавних овлашћења - Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац) 
 
 

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

  
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПО СТРУКТУРИ  ПРОГРАМА 

I Инвестиције   391.337.400

II Одржавање  269.123.821

III Програм унапређења безбедности саобраћаја  23.436.400

I+II+III Укупно  683.897.621
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 
 

I Средства из буџета Града Крушевца  593.027.621
II Средства из Републике Србије  73.100.000
III Учешће других инвеститора 17.770.000

I+II+III Укупно  683.897.621
 
 

ДЕО 2.  Ванредна и додатна буџетска средства 
 

I Укупно  806.281.000
 
 

УКУПНА СРЕДСТВА  (ДЕО 1 + ДЕО 2) 
 

I Укупно  1.490.178.621
 

 

Капитални пројекти (2016., 2017. и 2018. год.)  
   

Р.бр. Опис Износ (дин) 

1. Источна обилазница    10.000.000
2. Регулација Гарског потока 8.000.000
3. Регулација реке Расине  *
4. Купалиште на Расини *
5. Одвођење атмосферских вода са простора насељеног места Дедина *

*за ове капиталне пројекте није планирана финансијска обавеза за 2016. годину, већ израда потребне 
планско-урбанистичко - техничке документације у оквиру редовних активности Дирекције за 
урбанизам и изградњу ЈП Крушевац 

 
 
 
 

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2016. години 

Уговорене а незавршене инвестиције и завршене инвестиције чија уговорена обавеза плаћања прелази 
у 2016. годину. 
   

Р.бр. О п и с Износ (дин.) 
са ПДВ-ом 

1. Реконструкција Улице Мимице Величковић  6.003.744
2. Изградња пута у Грабаку  6.997.764
3. Реконструкција Ул. Брвеничке  3.427.000

4. Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској (од Ул. Дринчићеве до  
Ул. Душанове) 4.723.392

  
 Буџет Града Крушевца  21.151.900
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А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
   
 А1. Планска и пројектна документација   

 
 
Прибављање документације и  подлога за израду ПГР  

 
 
 

   
Р. 
бр.  Износ 

(дин.) 
1. Прибављање документацијe и подлога за израду ПГР 1.115.000

 Свега 1.115.000
 
 

 

Израда планских докумената (редовна активност Дирекције за  урбанизам и 
изградњу ЈП Крушевац) 
 

  
Р. 
бр. Планови генералне регулације Површина обухвата 

Плана 
1. ПГР Центар 396 ха 
2. ПГР Југ 819 ха 
3. ПГР Север 1100 ха 
4. ПГР Исток1 400 ха 
5. ПГР Исток 2 475 ха 

   

Р. 
бр. Планови детаљне регулације 

1. ПДР „Источна обилазница“ 
2. ПДР „Гарски колектор“ од улице Цара Лазара до улице Војводе Мишића 
3. ПДР „Колектор Б“ 
4. ПДР „Индустријска зона Кошеви“ 
5. ПДР „Центар 2“ 
6. ПДР „Бивоље 4“ 
7. ПДР „Бивоље 3“ 
8. ПДР „Парк Багдала“ 
9. ПДР „Трг Костурница“ 
10. ПДР дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1  
11. ПДР кабловског вода 10 кв од ТС Крушевац 3 до Старог Аеродрома 
12. ПДР кабловског вода 110 кв од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 
13. ПДР инфраструктурног вода од будуће Биоенергане до Топлане Крушевац 

 

 
Напомена: У току 2016. године планиране су активности на изради још 10 
планова (табеларно приказани у другом делу овог Програма) за које су донете 
Одлуке о изради или је њихово доношење у току, а у зависности од утврђеног 
степена приоритета  
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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. Источна обилазница 10.000.000
2. Регулација Гарског потока 8.000.000
3. Новопланирана улица у оквиру ПДР „Центар 2“  5.000.000
4. Ул. Змај Јовина у Крушевцу 2.500.000
5. Oстале локације 2.000.000

 Свега 27.500.000
 
 
 

 А3. Припремни радови 
  

Р. 
бр. О п и с Износ (дин.) 

1. Геомеханичка истраживања за потребе санације клизишта на Новом гробљу 199.500

 Свега 199.500
 

Буџет Града Крушевца А1+А2+А3 28.814.500
 
 
 

 Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 

 
Б1. Саобраћајнице   

   
Р. 
бр. О п и с Износ  

(дин.) 

1. Реконструкција раскрснице Ул. Луке Ивановића и Косовске (изградња  
кружног тока) 12.000.000

2. Асфалтирање Сремске улице  у насељу Багдала 1.260.000
3. Реконструкција Улице Александра Ујединитеља (II фаза) 12.744.000

  
 Буџет Града Крушевца  26.004.000
   

 
 
 
 
 

 
Б1-1.Саобраћајнице (Инвестиције са  финансијским  учешћем других инвеститора) 
 

Р. 
бр. О п и с 

Износ (дин.) 
Буџет Града 
Крушевца 

Други 
инвеститори Укупно 

1. Изградња улица у оквиру МЗ Прва (Ул. Драгушка, Ул. 
Јошаничка) 2.600.000 1.300.000 3.900.000

2. Наставак асфалтирања пута Анђелковићи-Јаковљевићи у 
Каонику 3.400.000 1.700.000 5.100.000

3. Асфалтирање пута према „Микрону“ у Каонику 1.574.000 420.000 1.994.000
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4. Наставак асфалтирања пута Мешево-Шавране 1.300.000 650.000 1.950.000
5. Изгрaдња Улице браће Спасић у Паруновцу 4.800.000 2.200.000 7.000.000
6.  Изградња и асфалтирање улица и путева у оквиру Месних 

заједница: Бивоље, Доњи Степош, Пакашница, Здравиње, 
Капиџија, Лазарица, Лазаревац, Мудраковац и Коњух

23.000.000 11.500.000 34.500.000

  
 Буџет Града Крушевца  36.674.000
 Други инвеститори 17.770.000
 Укупно 54.444.000

 
 
 
 

 
Б2. Инфраструктура 
 

 
 

Р. 
бр. О п и с Износ (дин.) 

1. Изградња инфраструктуре на Новом гробљу у Крушевцу  31.060.000
2. Извођење радова на санацији клизишта на Новом гробљу 4.368.000

   
 Буџет Града Крушевца  35.428.000

 
 
 

 
Б3. Партерно уређење и јавна расвета 
  

Р. 
бр. О п и с Износ (дин.) 

 
1. 

 
Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској од Ул. Бирчанинове до Ул. Душанове 
(Драгомира Гајића) 4.500.000

2. Реконструкција тротоара у Ул. Немањиној (од Ул. Газиместанске до Ул. Обилићеве) 3.300.000
3. Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској (од Ул. Душанове до Ул. Призренске) 1.500.000
4. Изградња игралишта у насељу Шумице  3.500.000
5. Реконструкција стаза у Пионирском парку у Крушевцу 3.600.000
6. Реконструкција и проширење мреже јавне расвете 1.500.000
7. Уређење саобраћајне површине између затворених и отворених базена у Крушевцу 5.000.000
8. Партерно уређење и постављање фитнес справа у Парку Багдала 1.000.000
9. Набавка урбаног мобилијара- аутобуског стајалишта  450.000

  
 Буџет Града Крушевца  24.350.000
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Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области
       опремања и уређивања грађевинског земљишта 
  

Р. 
бр. О п и с Износ (дин.) 

1. Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 - "Јакшино игралиште"  16.500.000 

2. Изградња новопланиране саобраћајнице са инфраструктуром у оквиру ПДР „Стари 
аеородром фаза 1“  (од ТЦ „Рода“ до Улице аеродромске) 41.945.000 

3. Изградња инфраструктуре између стамбених објеката К2А, К2Б, К3А и К3Б  на 
локацији „Прњавор 2“ у Крушевцу 27.000.000 

4.  Изградња писте на локацији „Аеродром Росуље“ 28.000.000 

5. Изградња приступне саобраћајнице са паркинг простором на локацији „Аеродром 
Росуље“ 12.000.000 

6. Изградња електроенергетских објеката за локацију „Аеродром Росуље“ 6.600.000 
     

 Буџет Града Крушевца  132.045.000 
 
 
 
 

 
Б5.  Инвестиције из средстава Републике Србије и Буџета Града Крушевца 
 

Р. 
бр. Опис 

Износ (дин.) 
Буџет Града 
Крушевца 

Република 
Србија Укупно 

1. Изградња саобраћајнице у оквиру Дип Савремени 
дом (II фаза) 6.000.000 6.000.000 12.000.000

2. Изградња саобраћајница са делом инфраструктуре у 
насељу Пањевац / 57.100.000 57.100.000

 
  Буџет Града Крушевца 6.000.000
  Република Србија 63.100.000
  Укупно 69.100.000

 
 
 

 
Ц.  ПРОГРАМУНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
 

1. Модернизација семафора (набавка латерни)  3.957.000
2. Израда пројеката за постављање лед дисплеја и портала 179.400
3. Набавка лед дисплеја и портала 3.500.000
4. Реконструкција бициклистичке стазе  700.000
5. Израда пројекта  „Зона школа“ за школе поред државних путева 1.100.000
6. Израда пројекта „Безбедан пут  до школе“  200.000
7. Реконструкција тротоара у зонама школа 9.800.000

8. Учешће у инвестицији Реконструкција раскрснице Ул. Луке Ивановића и 
Косовске (изградња кружног тока) 4.000.000

  
  Буџет Града Крушевца  23.436.400
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Д.   УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА 
   

 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                             
 утрошак електричне енергије  84.000.000
 одржавање и материјал 13.000.000
 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА   

 
редовно одржавање путева, улица, семафора и путних прелаза преко 
железничких  пруга 149.623.821

 ЈАВНЕ ЧЕСМЕ  
 утрошак воде 2.500.000
 УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ 20.000.000
    
 Буџет Града Крушевца  259.123.821
 Република Србија 10.000.000
 Укупно 269.123.821

 
 
 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Буџет града Крушевца)   

   

1. Инвестиције пренете из претходне године на реализацију  
у 2016. год. 21.151.900

2. А. Припремање грађевинског земљишта 28.814.500
3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б1-1+Б2+Б3+Б4) 260.501.000

 Б1. Саобраћајнице 26.004.000
 Б1-1. Инвестиције са финансијским учешћем других инвеститора (Буџет Града) 36.674.000

 Б2. Инфраструктура 35.428.000

 Б3. Партерно уређење и јавна расвета 24.350.000

 
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и 
уређивања грађевинског земљишта 132.045.000

 Б5. Инвестиције из средстава Буџета Града и Републике Србије (Буџет Града) 6.000.000

 Ц. Програм унапређења безбедности саобраћаја  23.436.400

 Д. Улагања у текуће функције одржавања 259.123.821

  

 Буџет града Крушевца (1+2+3+Ц+Д) 593.027.621
 Република Србија 73.100.000
 Други  инвеститори 17.770.000
  

 
Овлашћује се Надзорни одбор Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, да донесе План 
јавних набавки за 2016. годину ради реализације овог дела Програма. 
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СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
(носилац јавних овлашћења – ЈКП за водовод и канализацију Водовод Крушевац) 

 
 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 
 

I Сопствена средства ЈКП за водовод и 
канализацију Водовод Крушевац 36.138.000

II Средства из буџета Града Крушевца 8.000.000

III Остали инвеститори 6.000.000

IV Средства из Републике Србије 254.122.000

I+II+III+IV СВЕГА СРЕДСТАВА 304.260.000
 
 
 
 
 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

А1. Пројектна документација  
   

Р.бр.  Износ 
(дин.) 

1. Израда Главног пројекта магистралног цевовода до Резервоара Јасика Ø 300 1.000.000

2. Израда техничке документације за формирање зона водоводног система Крушевца  1.000.000

3. Израда Главног пројекта цевовода у Ул. Јасички пут у Крушевцу  500.000

4. Прибављање инвестиционо - техничке документације за реализацију пројекта 
прикупљања , одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца 1.500.000

5.  Техничка контрола Главних пројеката колектора 400.000
6.  Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода 1.000.000
7.  Техничка контрола Главних пројеката постројења за пречишћавање отпадних вода 950.000
8. Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система 500.000

  ЈКП Водовод  6.850.000
 
 
 
 
 
А2. Откуп земљишта 
 
Р.бр.  Износ (дин.) 

1. Решавање имовинско-правних односа на трасама канализационих колектора  2.000.000
 ЈКП Водовод 2.000.000
   
 Укупно  8.850.000
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Б.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 
I – ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  

 

  
Инвестиције из средстава  Републике Србије 
 

Р.бр. О п и с Износ (дин.) 
1. Изградња магистралног цевовода Ø 200 у Ул. Бруски пут 14.000.000

  Република Србија  14.000.000 
 
 
Инвестиције из средстава Буџета Града Крушевца 
 
Р.бр.  Износ (дин.) 

1. Изградња цевовода Ø 150 за снабдевање водом за Постројење за пречишћавање 
отпадних вода Града Крушевца  3.000.000

2. Водоснабдевање сеоских насеља 5.000.000
                                                                                          Буџет Града Крушевца 8.000.000

 
 

 
 

Инвестиције из средстава Месних заједница 
  

Р.бр.  Износ (дин.) 

1. Изградња секундарних сеоских водоводних мрежа: Велико Гркљане, Глобаре, 
Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник 6.000.000

   
 Месне заједнице 6.000.000

 
 
Инвестиције из сопствених средстава ЈКП Водовод Крушевац 
 

Р.бр. О п и с Износ (дин.) 

1. Изградња резервоара „Липовац“ 250.000

2. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом: Бован-
Пасјак-Станци, Мешево-Дољане-Церова, Падеж-Вратаре, Наупаре, Велики Купци-
Себечевац, Набрђе-Васићи-Мајдево 

3.000.000

3. Завршетак прстена Ø 500 у Северној  индустријској зони  2.000.000
4. Реконструкција водовода у улицама  6.000.000
  
 ЈКП Водовод Крушевац 11.250.000

 
 
 
II – КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Инвестиције из сопствених средстава ЈКП Водовод Крушевац 

 
Р. 
бр. О п и с 

Износ (дин.) 

1. Надзор на изградњи колектора  1.800.000
2. Технички преглед и пријем изведених радова на колекторима 800.000
3. Реконструкција уличне фекалне канализације  2.000.000
  

 ЈКП Водовод Крушевац 4.600.000
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Инвестиције из средстава ЈКП „Водовод Крушевац“ и Републике Србије 
 

Р. 
бр. О п и с 

Износ (дин.) 

Средства 
ЈКП Водовод 

Крушевац 

Средства 
Републике 

Србије 
Укупно 
(дин.) 

1. 

 
Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у I колектора за 
прикупљање отпадних вода Града Крушевца: Паруновац 
подручје моста, Јасички колектор, Кожетински колектор, 
Ул. краља Александра Ујединитеља, Кошијски колектор, 
Багдала III, Иванковачки блок 
 

545.500 10.364.500 10.910.000

2. 

 
Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у II колектора за 
прикупљање отпадних вода Града Крушевца: 
Канализациона мрежа насеља – В. Головоде, Модрица, 
Липовац, Пакашница, Регулација Гарског потока, 
Лазарички колектор, Колектор „Ц“ до улива у колектор 
„А“, Повезивање Кожетинског колектора са колектором 
„Д“, Спој отпадних вода Читлука са Колектором „Ц“, 
Отпадне воде од Пакашнице дуж десне обале Гарског 
потока до Ул. Војводе Мишића  до Железничке 
 

3.444.756,50 65.450.373,50 68.895.130

3. 

 
Пројектовање и изградња Постројења за прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода Града Крушевца 
 

7.447.743,50 141.507.126,50 148.954.870

 
 ЈКП Водовод Крушевац 11.438.000
 Република Србија 217.322.000
 Укупно 228.760.000

 

 
III  - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

             Инвестиција  из средстава Републике Србије 
 

Р.бр. О п и с Износ (дин)

1. 
 
Изградња водоводне мреже и фекалне канализације у оквиру насеља Пањевац  
у Крушевцу  

22.800.000

  
 Република Србија  22.800.000
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 

(носилац јавних овлашћења – ЕПС дистрибуција,  огранак ЕД Крушевац) 
 
. 
 
 

СВЕГА СРЕДСТАВА  116.013.284
 
 
 
 
 
      ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 
     
     Електроенергетски објекти  
 

 

Р.бр. О п и с Износ (дин.)

 
1. 

 
Замена релејне заштите и увођење трафостанице у систем даљинског управљања - ТС 
110/35/10 Крушевац 2 (Дедина) 40.000.000

2. Реконструкција ТС 35/10 kV Крушевац 3 25.000.000

3. Каблирање ДВ 10 kV од стуба бр.6 до стуба бр.8 у Лукавцу дужине 0,21км  749.914

4. Изградња ТС 10/04 kV Мудраковац 5 са прикључним КВ 10 kV дужине 0,415км  3.767.887

5. Изградња СКС 10 kV  од ТС 35/10 kV Купци  до ТС  10/04 kV Моца -Јабланица  
дужине 6,435км 18.549.476

6. 
Замена изолатора на ДВ10 kV Рибаре 2, Бољевац, Жабаре 1, Лукавац, ст.бр.7 - Крмно 
биље, Кошеви - Читлук, ст.бр.17 - Пепељевац 4, Пепељевац 4 - Лукавац 2, М.Закић - 
В. Головоде 1, Буци 1 - Јастребац 1, Купци - Фабрика воде  

7.625.719

7. Санације грађевинског дела  ТС 10/04 kV Јасика 4, Бегово Брдо 1, Макрешане 1, 
Макрешане 3, Горњи Степош 1 3.447.906

8. Замена електроопреме у ТС 10/04 kV Крушевица 2, Кукљин 1, Модрица 2  1.416.741

9.  
Реконструкција мреже ниског напона из ТС 10/04 kV Бензинска станица,  
В. Шиљеговац 1, Рибаре 1, Каоник 8, Гревци 2, Падеж 1, Мешево 1, Дедина 1,  
Јабланица 1, Јабланица 2,  Петина, Ћелије 5 

15.455.641

  

 ЕПС дистрибуција 116.013.284
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ДЕО  2 
улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 

 
 

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

средстава 
 
 

 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ, УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА,  

ЈАВНА РАСВЕТА И ДР. 
(носилац јавних овлашћења - Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац) 

 
 
 
 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
А1. Планска и пројектна документација  
 
Прибављање пројектне документације 
 

Р. 
бр. 

 Износ (дин.) 

1. Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и израда пројектне 
документације 6.000.000

2. Израда пројектне документације за недостајући део инфраструктуре у насељу Пањевац 3.000.000
 

                                                                                                    Свега .....................................................9.000.000 
 
 
 

Израда  планских докумената(редовна активност Дирекције за  урбанизам и  
изградњу ЈП Крушевац 
 

Р. 
бр.                                                           Назив 

1. 
 
Измене и допуне ПДР улице Цара Лазара са контактним зонама - блок Е, део блока Ј-Ј3 и  
делу блока Д-Д3 

2. ПДР регулације реке Расине од моста у Мудраковцу до гробља 
3. Измене ПДР-а "Лазарев град" у Крушевцу - измена блока "А" 
4. ПДР спортско рекреативног центра Расина 
5. ПДР индустријске зоне "Ф" 
6. ПДР кабловског вода 110 кВ од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 
7. ПДР за постројење за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца 
8. ПДР Ломнички кисељак 
9. ПДР Окружни затвор Крушевац  

10. ПДР проширења гробља у Мајдеву 
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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

 
Свега .............................................8.000.000 

Укупно   .................................................17.000.000 
 
 
 

Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Б1. Саобраћајнице 
 

Р. 
бр. О п и с Износ 

(дин.
1. Изградња Ул. Ђорђа Ђорђевића 8.400.000
2. Реконструкција раскрснице Ул. Хајдук Вељкове, Драгомира Гајића и Војводе Степе  15.000.000
3. Изградња Улице Станислава Биничког 6.500.000
4. Изградња улице Серафима Неготинца  28.000.000
5. Асфалтирање улице код здравствене станице у В. Шиљеговцу 2.850.000
6. Асфалтирање засеока Младеновић у Падежу  6.500.000
7. Ревитализација путног правца Наупаре- Витановац-Јабланица-Бруски пут (МЗ 

Витановац)  12.000.000

8. Асфалтирање пута према цркви Св. Петка у Ђунису 6.800.000
9. Изградња моста на Мешевачком потоку  4.200.000
10. Асфалтирање улице Д. Цекића у Јасици 11.000.000
11. Асфалтирање дела  пута Капиџија – Добромир  14.400.000
12. Асфалтирање ул. Станислава Миленковића (Петра Ичка) у Капиџији као и санација моста 14.400.000
13. Асфалтирање пута  Станци – Ловци – Здравиње  18.000.000
14. Изградња пута према ФАМ-у у Липовцу  18.000.000
15. Изградња Ул. Омладинске у Мудраковцу  15.120.000
16. Асфалтирање Ул. Боривоја Ивановића  19.200.000
17. Асфалтирање пута у Трмчару 12.750.000
18. Реконструкција моста у Сеземчи 4.500.000
19. Асфалтирање путног правца Пољаци – Петина (пут до гробља) 10.000.000
20. Асфалтирање пута Кошеви - Мачковац  22.000.000
21. Санација моста у Пионирској улици у Макрешану 3.000.000
22. Асфалтирање пута од аутобуског стајалишта до школе и цркве у Доњем Степошу  12.750.000
23. Изградња Ул. Норвешке у Паруновцу  7.000.000
24. Изградња Ул. Д. Ћурчије у  Мудраковцу  9.400.000
25. Изградња путева у Глободеру  17.880.000
26. Изградња пута у Суваји  14.000.000
27. Изградња пута до гробља и цркве у Горњем Степошу  15.000.000
28. Изградња Ул. Јелене Димитријевић  16.000.000
29. Асфалтирање Улице Расинских партизана (Марка Миљанова) у Читлуку 6.000.000
30. Изградња пута Љубава - Каменаре 20.000.000

 

 Укупно .................................... 333.650.000 
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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. Изградња игралишта за мале спортове у Ђунису  3.141.000
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

 
 Укупно ...................................... 50.981.000 

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

 
О п и с  Износ (дин.)

317.000.000
Асфалтирање три деонице пута Пасјак – Бован (МЗ Бован)  
Асфалтирање пута Пасјак – Мали Шиљеговац (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, Младена 
Симића, део Карађорђеве, део Аугуста Цесарца, неименована улица изнад Мојковачке) -         
МЗ Багдала 
Изградња спортских терена у Беласици (МЗ Беласица) 
Асфалтирање Ул. Владе Бајчетића (Арчибалда Рајса), Ул. Вукашина Здравковића,  у насељу 
Бивоље у Крушевцу (МЗ Бивоље) 
Асфалтирање Ул. Драгана Миљојковића и Милорада Васиљевића (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) 
Асфалтирање пута Купци - Себечевац- Дољане  у  дужини од 2200 м  
(МЗ Велики Купци) 
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Асфалтирање деонице пута у Малим Гркљанима (МЗ Велики Купци) 
Реконструкција улице Веселина Николића у Крушевцу (МЗ Веселин Николић) 
Изградња пешачке стазе од Ул. Богиње Михајловић до стаза на Багдали (МЗ Веселин 
Николић) 
Реконструкција улице Колубарске битке и изградња атмосферске канализације  
(МЗ Веселин Николић) 
Асфалтирање пута Церова – Александровачки пут (МЗ Гари) 
Изградња игралишта за мале спортове у Церови (МЗ Гари) 
Ревитализација асфалтног (општинског) пута од Гари до школе у Церови у дужини око 3000 м 
(МЗ Гари) 
Реконструкција дела асфалтног пута у Малом Шиљеговцу (МЗ Гаглово) 
Асфалтирање локалног пута у Ловцима (МЗ Дворане) 
Санација Соколовог моста у улици Михајла Живића  (МЗ Дедина) 
Изградња окретнице у Ул. Емила Муже у Крушевцу (МЗ Деспот Стефан Лазаревић) 
Уређење Ул. Чолак Антине (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) 
Изградња фудбалских игралишта у МЗ Доња Пакашница и МЗ Падеж 
Асфалтирање пута Здравиње - Ловци (МЗ Здравиње) 
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 пута за Малиниће и друге улице  у Срњу 
Асфалтирање путног правца Бећировићи - Милановићи у Каонику -1100 м (МЗ Каоник) 
Асфалтирање путног правца Аксентијевићи - Костићи у Каонику - 700 м (МЗ Каоник) 
Наставак асфалтирања путног правца Гајићи  у Каонику - 800 м   (МЗ Каоник) 
Асфалтирање путног правца у насељу Марковићи -150 м  (МЗ Каоник) 
Асфалтирање Ул. Браће Мусић (МЗ Капиџија) 
Асфалтирање Ул. Богдана Поповића (МЗ Капиџија) 
Асфалтирање пута Станци – Сушица (МЗ Кобиље) 
Асфалтирање пута кроз В.Головоде - 600м (МЗ Кобиље) 
Изградња моста преко реке за Росуље(МЗ Кобиље) 
Изградња пута Брајковац-Хала "Калемаре“ - 1800 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 Врачи“ -1200 м (МЗ Кукљин) 
Изградња улица у: Милорада Милановића, Браће Рајт, Јована Ненеда, тротоара у Ул. Петра 
Добрњца, Ул. Филипа Вишњића, Ивана Крилова, Градачке, Косовке девојке, Страхиње 
Поповић, Браће Грим(МЗ Лазарица) 
Асфалтирање засеока Николићи и засеока Ђокићи (МЗ Мачковац) 
Реконструкција и санација „три брда“ (МЗ Мачковац) 
Асфалтирање улице до цркве „Св. Илија“ (800 м), ул. С.Ћоровића до ул. Савске (80м) и 
асфалтирање ул. С.Ћоровића - 300м (МЗ Макрешане) 
Асфалтирање пута В.Крушинце-Срндаље (МЗ Мала Река) 
Асфалтирање 500 м локалног пута Мешево- Жабаре (засеок Плочићи)-Доњи Ступањ                 
(МЗ Мешево) 
Наставак асфалтирања локалног пута кроз Дољане, засеок Бабићи                  
(МЗ Мешево) 



29.12.2015.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 9                                     
 

 

1151

Изградња улице Воје Стефановића (Светогорске) -  (МЗ Мудраковац) 
Асфалтирање ул. Велибора Цветковића (нови назив Надежда Петровић)  
(МЗ Мудраковац) 
Асфалтирање локалног пута Падеж-Вратаре (МЗ Падеж) 
Изградња тротоара  у Ул. Димитрија Туцовића (МЗ Паруновац) 
Асфалтирање засеока Бекчићи (МЗ Пепељевац) 
Асфалтирање улице Светислава Ивановића - Тисе до цркве  Св. Архангела (МЗ Пепељевац) 
Уређење терена за спорт у Вучаку (МЗ Пепељевац) 
Асфалтирање улице: Јохана Пристела, Гајтанска, Раданска, другог дела Драгушке (МЗ Прва) 
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 Мало Крушинце - Зубовац – Јаковље   (МЗ Рибаре) 
Реконструкција пута кроз насељено место Мало Крушинце ка В.Крушинцу у дужини 1800 
метара   (МЗ Рибаре) 
Изградња терена за мале спортове у насељеним местима Гревци, Зубовац, М.Крушинце, 
Бољевац и Росица (МЗ Рибаре) 
Асфалтирање пута Текије-Дедина (МЗ Текије) 
Асфалтирање улица у Текијама (МЗ Текије) 
Реконструкција пута Текије - Капиџија (МЗ Текије) 
Поправка оштећених мостова на територији Месне заједнице(МЗ Трмчаре) 
Асфалтирање пута у селу Набрђе- засеок Васићи-390м  (МЗ Ћелије) 
Каналисање Гарског потока (МЗ Уједињене нације) 
Уређење простора око седишта Месне заједнице, пијаце, црквене порте и дечијег игралишта у 
насељу Уједињене нације (МЗ Уједињене нације) 
Асфалтирање ул. Весника Мира, Три сестрице у дужини од 260 м и улице у насељу "Пањевац"  
Божидара Станковића - 300 м и Живојина Поповића Шпањолца -240м (МЗ Уједињене нације) 
Реконструкција улице 1.јужноморавске бригаде (МЗ Цар Лазар) 
Реконструкција Багдалске улице (МЗ Цар Лазар) 
Реконструкција Балшићеве улице (МЗ Цар Лазар) 
Изградња новопланиране улице од Балканске ул. до Ул. Копаоничких жртава (МЗ Центар) 
Уређење платоа изнад гаража у ул. Балканској бр.63 (МЗ Центар) 
Асфалтирање ул. Гњиланске (Цара Лазара) - 400 м (МЗ Читлук) 
Асфалтирање крака ул. Хумске до гробља - 300 м  (МЗ Читлук)  
Уређење црквене порте цркве Свете Петке у Шанцу  (МЗ Шанац) 

 

Укупно ..................................... 317.000.000 
 
 
 

Рекапитулација 
 

А. Припремање грађевинског земљишта 17.000.000
Б. Опремање грађевинског земљишта 789.281.000

Б1. Саобраћајнице 333.650.000
Б2. Инфраструктура 87.650.000
Б3. Партерно уређење  50.981.000
Б4. Изградња (реконструкција)  улица, путева, мостова; 
      партерно уређење и други радови 317.000.000

Укупно (А+Б)  806.281.000
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СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
(носилац јавних овлашћења – ЈКП за водовод и канализацију Водовод Крушевац) 

 
Водоснабдевање 

 

О п и с Износ  
(дин.) 

Изградња магистралног цевовода Крушевац - Здравиње 50.000.000
Изградња магистралног цевовода Брајковац  - Коњух 17.500.000
Изградња источног крака водоводног система насељених места Јошје, Ђунис, Каоник, 
Сушица, Позлата, Црквина 15.000.000

Изградња цевовода, резервоара и црпне станице у насељеном месту Каменаре 20.000.000
Изградња резервоара „Дворане“ 13.000.000
Изградња црпне станице „Дворане“ 4.000.000
Изградња резервоара „Велико Гркљане“ 4.000.000
Изградња црпне станице „Велико Гркљане“ 2.000.000
Реконструкција водовода у Ул. Омладинска, Ломина и Бранка Перишића (Дринчићева) 23.257.500

Укупно.................................... 148.757.500
 
 
 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 

(носилац јавних овлашћења – ЕПС дистрибуција, огранак ЕД Крушевац) 
 

Електроенергетски објекти  
 

О п и с Износ  
(дин.) 

Изградња кабловског вода 10 кв од ТС Крушевац 3 до Старог Аеродрома 6.500.000
 

Укупно............................... 6.500.000 
 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРУШЕВАЦ 

 
Уређење Новог гробља у Крушевцу 

 

О п и с Износ  
(дин.) 

Откуп дела земљишта ради проширења Новог гробља у Крушевцу 7.000.000
 

Укупно............................ 7.000.000 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
I Бр. 463-171/2015                     ПРЕДСЕДНИК   

                                  Живан Николић, с.р.   
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335 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/12-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 
54/13-Решење УС и 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр.129/07) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана  28.12.2015. године,  донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

САОБРАЋАЈНИЦЕ  
„ЈАСИЧКИ ПУТ-ЈКП РАСАДНИК“  

У КРУШЕВЦУ 
 

А - ОПШТИ ДЕО                                                      
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
  
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
  
Правни основ  
 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

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

 Правилник о општим правилима за парце-
лацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС",  бр. 
22/2015). 

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

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
саобраћајнице "Јасички пут - ЈКП Расадник" у 
Крушевцу  I Број: 350-577/2014. 
 

Плански основ  
 Генерални урбанистички план Крушевца 2025  

("Сл.лист града Крушеваца " 3/15),  
 

1.2. Извод из планских докумената вишег реда  
 
Извод из Генералног урбанистичког плана 

      Крушевца 2025.  
 
У делу „Подела на просторне зоне и целине...“ у 

оквиру 10 главних просторно-функционалних и 
урбанистичко-архитектонских целина, простор 
обухваћен предметним планом налази се у оквиру 
целине Привредно–радна зона „СЕВЕР“: 

Предметни ПДР је у оквиру „Просторне зоне 6 - 
Привредно радна зона СЕВЕР“, урбанистичка целина 6.1.  

„Саобраћајни систем представља јединствену 
целину у којој се поједини видови саобраћаја развијају 
као посебни подсистеми:“  

У оквиру ГУП-а Крушевац 2025. у делу 4. 
Генерална урбанистичка решења један од основних 
циљева привредног развоја је - „развој индустријских 
зона, технолошких паркова, бизнис инкубатора, 
комерцијалних и услужних активности у планираним 
привредно - радним зонама“; ... ...што „подразумева 
реализацију стратешких задатака:“... „инфраструктурно 

унапређење постојећих привредно - радних зона и 
стварање услова (институционалних, имовинских и 
правних) за формирање нових,“ .... „привлачење 
инвестиција и изградња нових привредних, 
комерцијалних и трговинских капацитета,“...“ 
диверзификација активности кроз развој малих и 
средњих предузећа“...Регулациона линија и осовина 
саобраћајнице јавног пута су основни елементи за 
утврђивање саобраћајне мреже. 

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница ............................ 10м 
 секундарна саобраћајница ............................ 8м 
 општински пут .............................................. 8м 
 колски пролази .............................................. 5м 
 приватни пролази ....................................... 2,5м 
 пешачке стазе ............................................. 1,5м 
"Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације.“ 
За паркирање возила за сопствене потребе 

(путничких и теретних возила, као и машина), власници 
објеката привредних делатности обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, тако да је број паркинг 
места једнак броју 50% радника из прве смене.“... 

„Секундарна мрежа градских саобраћајница ...би 
требала да задовољи путовања са извором и циљем у 
оквиру блокова и зона или за повезивање истих са 
саобраћајницама вишег реда.“ 

 
1.3. Опис обухвата  Плана са пописом парцела  
План обухвата трасу постојећег пута од  

раскрснице са Јасичким путем до комплекса расадника 
Јавног комуналног предузећа у дужини од око 480м. 

Граница ПДР-а почиње у крајњој северној тачки 
Плана односно на источној граници к.п.бр.2096, затим 
сече Јасички пут (к.п.бр.2096) и к.п.бр.1206/2 и иде 
према југозападу по северној граници кат.парцеле  
бр.1209/1. Граница даље наставља у правцу југозапада  
где сече и пролази кроз кат. парцеле. бр.1205/3, 1205/6, 
1230/3 и 1211 до к.п.бр.2139/1 (пут). Граница се овде 
ломи пролази кроз к.п.бр. 2139/1 (пут) и наставља даље 
према југозападу сече и пролази кроз кат. парцеле бр. 
1231/2 и 1359/2. Граница даље наставља према 
северозападу (планираном трасом саобраћајнице) где 
сече и пролази  кроз парцелу 1231/2, даље сече и 
пролази кроз к.п.бр.1231/1 до њене северне границе. 
Овде се  граница ломи ка  југозападу кроз парцелу 
бр.1231/2 и улази у к.п.бр.1233 одакле скреће према 
југоистоку, а онда сече и пролази кроз кат.парцеле 
бр.1233, 1357, 1356, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1354/7 и 
1355/4. Граница  скреће даље према североистоку, сече 
и пролази кроз к.п.бр.1355/4 и 1358/1 и долази до тачке 
на северозападној граници к.п.бр. 1359/3 где се ломи и 
наставља северном  границом парцеле 1359/3 и  1205/7 
до пресека са к.п.бр.2139/1 (пут), пролази кроз исту и 
наставља у правцу североистока северном границом 
кат. парцела бр.1205/13, 1205/10, 1205/11, 1205/18 и 
1206/7, све до кат.парцеле бр. 1206/2. Граница надаље 
сече к.п.бр.1206/2 , пролази кроз исту и ломи се према 
југоистоку наставлјајући трасом Јасичког пута. 
Граница потом скреће у правцу североистока пролазећи 
кроз парцелу јасичког пута (2096) долазећи до источне 
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границе пута где скреће према северозападу и наставља 
до почетне тачке Плана.  

Планом су обухваћене катастарске парцеле КО 
Лазарица: целе - 1354/12, 1205/8, 1359/13, 1358/2 и 
делови кат.парцела бр.2096, 1206/2, 1205/3, 1205/6, 
1230/3, 1211, 2139/1, 1231/2, 1359/2, 1231/2, 1205/7, 
1359/3, 1358/1, 1355/4, 1354/7, 1355/3, 1355/2, 1355/1, 
1356, 1357, 1233, 1231/1, 1231/2. 

Подручје обухваћено ПДР заузима површину 
приближно од 0,64 хектара.  

 
1.4. Преглед прикупљених података и услова  
       имаоца јавних овлашћења и надлежних 
       институција 
 
За потребе израде Плана детаљне регулације 

саобраћајнице "Јасички пут-ЈКП Расадник" у Крушевцу  
прибављени су и коришћени подаци и услови издати од 
стране имаоца јавних овлашћења, надлежних органа и 
организација и то: 

 Јавно предузеће Путеви Србије, бр. 903-
8372/15-1 од 29.04.2015 

 ЈКП "Водовод Крушевац"  бр.14/2 од 25.02.2015. и 
50/2 од 29.04.2015. 

 Електросрбија, привредно друштво за 
дистрибуцију електричне енергије  бр. 3227/7 од 
15.04.2015. 

 Телеком Србија, предузеће за телекомуника-
ције, а.д. регија Крагујевац ИЈ Крушевац, бр. 50427/2-
2015 од 13.02.2015. 

 Јавно комунално предузеће ЈКП Градска 
топлана бр.1041 од 06.02.2015. 

 Министарство унутрашњих послова РС, Сектор 
за ванредне ситуације, Одељење у Крушевцу 07/19 
бр.217-89/15 од 16.04.2015. 

 Железница Србије, Сектор за стратегију и 
развој, бр.13/15-782 од 22.05.2015. 

 Министарство пољопривреде и заштитне 
животне средине, Агенција за заштиту животне 
средине, бр.748/2015 од 07.05.2015. 

 Завод за заштиту природе Србије, РЈ Ниш  
03бр.020-81/2 од 09.06.2015. 

 Министарство одбране РС, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру 
инт.бр.1640-2 од 28.05.2015. 

 ЈП Склоништа бр.42-5/15-1 од 15.04.2015. 
 Директорат цивилног ваздухопловства РС, 

бр.5/3-09-0058/2015-0002 од 04.05.2015. 
 Републички Сеизмолошки Завод РС, бр:02-237-

7/15 од 21.04.2015. 
 

2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
2.1. Природне  карактеристике планског  
       подручја 
 
Терен   
Терен је претежно раван са благим падом од 

североистока према југозападу. Приближна надморска 
висина је 143.55мНм. Новоизграђени колектор 
Кожетинског потока (део к.п.бр.2139/1) чија траса иде 
приближно паралелно са Ул. Јасички пут поделио је 
трасу саобраћајнице на два дела.  

Геолошки услови локације 
 
Вертикалални геолошки пресек тла представљен је 

парцијалним седиментима састављеним претежно од 
глиновитих пескова и песковитих глина на које се 
настављају квартарне наслаге реке Западне Мораве. 

Површински слој чини моћни слој земљишта типа 
алувијум, које је у процесу оподзољавања због 
неповољног водоваздушног режима.  

 
Подземне воде  
Шире подручје, а самим тим и локација планиране 

саобраћајнице карактерише се високим нивоом 
подземних вода, која се креће од 1,0-1,5м. Ниво воде 
везан је за водостај Западне Мораве.  

 
Сеизмолошке карактеристике тла   
Локација је са сеизмолошког аспекта у зони VIII 

степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој 
скали (Републички Сеизмолошки Завод РС, бр:02-237-
7/15 од 21.04.2015).  

 
2.2. Стечене  карактеристике планског подручја 
 
Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје представља целокупно 

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

 
Постојећа намена површина и саобраћајно 

решење  
План обухвата трасу постојећег пута од  

раскрснице са Јасичким путем до комплекса расадника 
Јавног комуналног предузећа у дужини од око 480м. 
Ова саобраћајница повезује део индустријске зоне са 
примарном саобраћајницом (Ул.Јасички пут) у оквиру 
привредно-радне зоне "Север" и на тај начин се 
повезује са осталом саобраћајном мрежом града.  

Генералним  урбанистичким планом Крушевца 
2025, постојећа саобраћајница представља део 
терцијалне саобраћајне мреже. 

Предметна саобраћајница служи за непосредан 
приступ до парцела корисника.  

Највећи део пута је без савременог коловозног 
застора изузев једног мањег дела који је асфалтиран у 
приближној дужини од 180м.  

У оквиру асфалтиране трасе пута изведене су 
површине за кретање пешака промењиве ширине. На 
осталом делу трасе који је са шљунчаним застором за 
кретање  пешака не постоје посебне површине 
(тротоари, пешачке стазе и сл.).  

Тренутно паркирање и гаражирање возила врши се 
на парцелама корисника, у појасу постојеће трасе пута 
и оквиру постојећих паркинг ниша.  

Постојеће нивелационо решење условљено је пре 
свега конфигурацијом терена и положајем објеката на 
контактним парцелама. 

Део површине ван постојеће трасе саобраћајнице 
су уређене површине у оквиру контактних парцела 
комплекса или су површине под самониклим 
зеленилом. 
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Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
 
Предметни простор плана је на појединим 

деловима трасе делимично и спорадично опремљен 
потребном комуналном инфраструктуром. 

 
Водоводна мрежа 
Северо-источну границу плана чини саобраћајница 

Јасички пут (примарна градска саобраћајница) са 
постојећом инфраструктурном мрежом, водоводном 
цеви 150мм, главним градским колектором фекалне 
канализације 600мм и атмосферским колектором 
700мм. 

У саобраћајници "Јасички пут - ЈКП Расадник" 
постоји изграђена водоводна мрежа ТПЕ90 и  ТПЕ80, 
која није картирана. 

 
Санитарна канализација 
Фекална канализација није изграђена у 

саобраћајници. 
 
Атмосферска канализација 
Постојећи регулисани Кожетински поток дели 

трасу саобраћајнице на два дела.  

Део саобраћајнице која је асфалтирана опремљена 
је атмосферском канализацијом која је прикључена на 
атмосферски колектор у ул. Јасички пут.  

 
Електроенергетика  
У границама предметног плана постоје 

електроенергетски објекти и водови који су приказани 
у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана 
на овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
ТК  мрежа и инсталације 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

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

 
Енерго флуиди - снабдевање топлотном енергијом 
Преко постојеће локације, у коловозу, изведен је 

део градског гасоводног прстена, од челичних цеви  
273,1 и укопан је на дубини од 1,3м.  

 
2.3. Објекти, садржаји и површине јане намене 
У границама плана не постоје објекти и садржаји 

јавне намене. Површину јавне намене представљају 
саобраћајнице: део Ул. Јасички пут  и постојећа траса 
саобраћајнице. 

 
 

ознака  
урб. целине намена површина површина (м2) % 

А саобраћајница – површине јавне намене 4553,0 71,2 
површине за остале намене 1846,0 28,8 

    
укупна површина плана: 6399,0 (0,64ха) 100% 
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2.4. Преглед евидентираних и заштићених 
       објеката, споменика културе и природе 
       и амбијенталних целина 
 
У границама Плана, као ни у његовој непосредној 

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

"Увидом у Централни регистар заштићених 
природних добара, документацију Завода, а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у обухвату граница предметног Плана 
нема заштићених, нити природних добара планираних 
за заштиту (евидентираних или оних за која су 
отпочете активности као што су теренска истраживања 
и др.). Предметно подручје није део јединствене 
Еколошке мреже Републике Србије." - наведено у  
условима Завода за заштиту природе Србије, 03 бр. 
020-81/2 од 09.06.2015. 

 
Б -  ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења подручја плана 
 
Предметна саобраћајница је део терцијалне 

саобраћајне мреже у оквиру привредно-радне зоне 
"Север". Концепцију уређења простора определила је 
планирана намена, као и постојећа намена простора у 
непосредном окружењу.  

Планским решењем опредељен је појас регулације 
у оквиру којег се планира изградња  саобраћајнице уз 
задржавање правца трасе из постојећег стања.  

Планирно је и опремање потребном комуналном 
инфраструктуром која недостаје и која је потребна за 
ефикасно фукционисање ове зоне.   

У коначном, циљ је  решавање правно-имовинских 
односа и стварање услова за реализацију решења , 
покретања поступка експропријације, дефинисање 
трајне регулације саобраћајнице као јавне површине и 
дефинисање услова уређења и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

Планирањем саобраћајнице решиће се 
проблематика не само адекватног функционисања 
саобраћаја већ и проблематика постојећег и 
перспективног пешачког, бициклистичког и 
стационираног саобраћаја, као и заштита постојећих и 
изградња нових инсталација. 

 
3.2. Подела подручја плана на карактеристичне 

урбанистичке целине са описом намене површина 
 
3.2.1. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке целине 
 
Грађевинско подручје се поклапа са границом 

плана. 
У складу са постојећом саобраћајном матрицом и 

наменом простора на нивоу ширег окружења 
(индустрија), подручје плана сагледано је као 
јединствена урбанистичка целина "А". Не постоји 
посебна подела на карактеристичне целине  јер се ради 
о обради локације за изградњу инфраструктурног 
објекта - саобраћајнице. 

 
3.2.2 Планирана намена површина са билансом 
         површина  
Планским решењем опредељен је нови појас 

регулације у оквиру које се предвиђа изградња 
саобраћајнице у дужини од око 480м уз задржавање 
трасе из постојећег стања. 

Планирана траса саобраћајница опредељена је као 
површина јавне намене са адекватним коловозним 
профилом, бициклистичком стазом и површинама 
(тротоарима) за кретање пешака. 

Планирано је и инфраструктурно опремање водовима 
хидротехничких инсталација (водовод, фекална и  
атмосферска канализација), електроенергетским, телефон-
ским инсталацијама и дистрибутивном гасоводном 
мрежом према условима надлежних служби. 

Обзиром да се ради о планирању инфраструктурног 
објекта нискоградње тј. саобраћајнице, сама висина објекта 
није релевантан податак на нивоу утврђивања 
урбанистичких параметара у смислу бруто развијене 
грађевинске површине. 

 
 

 
ознака  

урб. целине 
 

намена површина површина  
(м2) % 

А саобраћајница – површине јавне намене 6339,0 99,07 

површине за остале намене 60,0 0,93 
    

укупна површина плана: 6399,0 100 
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3.3. Урбанистички услови за уређење и 
       изградњу површина и објеката јавне намене  
 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 
У границама плана не постоје и не планирају се  

објекти  јавне намене.  
 
У границама плана површине јавне намене чине:  
 
 део Ул. Јасички пут - постојећа регулација која 

се задржава 
 траса  саобраћајнице и јавно зеленило - 

новопланирана регулација  
 
Образовање парцеле за изградњу саобраћајнице 

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

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

 
3.3.2. Попис парцела и опис локације за јавне 

површине, садржаје и објекте 
 
Површина јавне намене - припадајуће катастарске 

парцеле и делови парцела које чине површину јавне 
намене одвојене су регулационом линијом од површина 
за остале намене. 

 
Новоформирана парцела јавне намене бр.1 

састоји се од кат. парцела бр.1354/12, 1205/8, 1358/2 и 
делова парцела бр. 1206/2, 1205/3, 1205/6, 1230/3, 1211, 
2139/1, 1231/2, 1359/2, 1231/2, 1205/7, 1359/3, 1358/1, 
1355/4, 1354/7, 1355/3, 1355/2, 1355/1, 1356, 1357, 1233, 
1231/1, 1231/2 и 1359/13. 

Све наведене парцеле су у КО Лазарица. 
 
  3.4. Регулација саобраћајних површина са 
         нивелацијом терена 
 
Саобраћај 
 
Елементи решења из Генералног урбанистичког 

плана 
 

Генералним урбанистичким  планом предметна 
саобраћајница је део терцијалне саобраћајне мреже 
града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 

У функционалном смислу улицa Јасички пут-ЈКП 
Расадник служи као приступни пут до парцела 
корисника. Елементи регулације саобраћајнице дати су 
на графичком прилогу бр.2. 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
Улица Јасички пут-ЈКП Расадник служи за 

непосредни приступ до парцела корисника. 

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

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
Саобраћајница предвиђена овим Планом планирана је  

са следећим елементима: 
- коловозом за двосмерни саобраћај са две 

саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00м и 5.5м  
- једностраном бициклистичком стазом ширине 

2,5м, обостраним тротоарима ширине од 1,5м до 2,0м 
 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

Кретање возила јавног градског превоза одвија се 
само  улицом Јасички пут. 

Бициклистички саобраћај у Ул. Јасички пут одвија 
се бициклистичком траком. 

Уоквиру новопланиране трасе саобраћајнице 
предвиђена је једнострана бициклистичка стаза за 
двосмеран саобраћај, ширине 2,5м. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине - тротоари. 

 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 

потребама 
На радијусима укрштања са ободном 

саобраћајницом 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. Паркирање на коловозу 
није дозвољено. 

 
Нивелација 
У нивелационом смислу нивелета планиране 

саобраћајнице максимално прати постојећи терен, 
обзиром на већ формиране улазе и објекте у контакту 
са истом. 

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

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова према 
техничкој документацији. 

Нивелационо решење саобраћајнице условљено je 
начином прикључка приступне саобраћајнице на 
саобраћајницу  Јасички пут. 

Ради добијања што бољег нивелационог решења 
узето је у обзир и конфигурација терена, 
хидротехнички услови као и прописани технички 
услови.  

Новопланиранa саобраћајницa приказанa je 
графички као саобраћајно, регулационо и нивелационо 
решење са апсолутним котама у тачкама осовине 
прелома саобраћајнице, уздужним падовима и 
растојањима. Уздужни падови се крећу од 0.2%  на 
делу постојећег асфалта до 0.73%. 

Из нивелационог плана и на основу идеја 
сагладавања планиранe саобраћајницe, може се 
закључити да саобраћајницa испуњава прописане 
техничке услове, па je самим тим технички оправдана и 
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могућа. Из срачунатих просечних падова терена на  
овом подручју може се закључити да је предвиђена 
намена површина узела у обзир природне услове – 
конфигурацију терена. 

 
3.5. Услови за уређење  комуналне 
       инфраструктуре 
 
Водоснабдевање- водоводна и хидрантска мрежа 
На основу општих техничких услова и претходних 

услова издатих од стране ЈКП "Водовод" Крушевац 
неопходно је извршити реконструкцију постојеће 
водоводне мреже на минимални пречник 110мм, како 
би се задовоље противпожарне потребе од 10л/сек. 

 
Фекална канализација 
Потребно је урадити фекалну канализацију у 

профилу саобраћајнице и прикључити на главни 
градски колектор фекалне канализације у улици 
Јасички пут. 

Трасу саобраћајнице која се налази западно од 
регулисаног Кожетинског потока није могуће 
гравитационо прикључи на планирану фекалну 
канализацију источно од регулисаног Кожетинског потока, 
па је потребно предвидети фекалну канализацију са 
препумпавањем или канализацију под притиском. 

 
Атмосферска канализација 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

профилу саобраћајнице, минималних димензија 
300мм, а у складу са хидрауличким прорачуном. 
Новопланирану атмосферску канализацију прикључити 
на постојећу која се налази у саобраћајници према 
графичком прилогу. 

 
Електроенергетика  
Овим планом предвиђена је изградња нове 

електроенергетске мреже по траси датој у графичком 
прилогу бр.5- Синхрон план инфраструктуре 

Постојећу НН мрежа се задржава осим стубове 
постојеће НН мреже који су угрожени изградњом 
нових саобраћајница и објеката, и изместити их у 
тротоаре истих. 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

 
ТК мрежа и инсталације 
Овим планом предвиђена  је  изградња нове ТК 

мреже по траси датој у графичком прилогу 
 
Енерго флуиди - снабдевање топлотном 

       енергијом 
Снабдевање објеката на контактим парцелама уз 

предметну саобраћајницу топлотном енергијом за 
грејање, припрему санитарне топле воде обезбеђује се 
сагоревањем природног гаса. Дистрибуција природног 
гаса планирана је са индустријског гасовода од 
полиетиленских цеви, димензије PE Ø90mm. 

 
Услови за уређења зеленила на јавним 
површинама  
Зеленило у оквиру јавне површине чини линеарно 

зеленило у виду дрвореда уз саобраћајну површину у 

оквиру појаса регулације. Планирају се дрворедне 
саднице дуж трасе саобраћајнице свуда где је то могуће 
и на свим местима која нису оптерећена комуналним 
инсталацијама. Обавезно је да стабла буду чиста од 
грана до висина од мин.2,20 до 2,50м.  

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

 
3.7. Услови и мере заштите подручја 
       обухваћеног планом 
 
Услови и мере заштите непокретних културних 

добара 
У границама Плана, као ни у његовој непосредној 

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

 
Услови и мере заштите природних добара 
У границама Плана нема заштићених, нити 

природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што су теренска истраживања и др.) 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Републике Србије. 

 
Услови заштите и унапређења животне средине 
У складу са чл.7 Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације саобраћајнице ''Јасички пут-ЈКП Расадник'' 
у Крушевцу ( I број: 350-577/2014. усвојеној на седници 
одржаној 17.09.2014. године) није потребно приступити 
изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

 
Услови заштите од  пожара  
Планом су обезбеђене следеће мере заштите:  
саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним 

возилима водоводна мрежа у склопу хидротехничких 
инсталација обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
раелизација мора бити сагласна Закону о заштити од 
пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
(Сл.лист СРЈ бр. 8/95), Правилнику о техничким 
нормативима за хидранску мрежу за гашење пожара 
("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91), као и осталим важећим 
прописима из ове области, односно према добијеним 
условима МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење Крушевац 07/19 бр. 217-89/15 од 16.04.2015.  

 
Услови  и мере заштите од елементарних 
 непогода 
Потребно је континуирано спроводити мере 

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

 
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 
 

Услови којима се површине и објекти јавне 
намене чине приступачним особама са инвалиди-
тетом у складу са стандардима приступачности 

Код пројектовања и изградње саобраћајних, 
пешачких и других површина намењених кретању, 
морају се применити одредбе Правилника о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање 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% 
 

Локације за које је обавеза израда пројекта 
парцелације, односно препарцелације урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса 

 
Пројекат парцелације односно препарцелације 

радиће се за планирану трасу саобраћајнице у  
границама планиране регулације. 

Обзиром да целокупно подручје обухваћено 
границом плана представља једну целину, није 
планирана даља урбанистичка разрада односно израда 
Урбанистичког пројекат. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
4.1. Општа правила грађења 
 
врста и намена објеката који се могу градити  
Дозвољена је изградња 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 се постављају 
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.  
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, дефинисаном регулационом 
линијом и карактеристичним попречним профилима 
који су приказани у графичком прилогу бр.2 План 
регулације. 

 
вертикална регулација 
Висина објеката, саобраћајнице (објекат 

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

 
услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле: 
Грађевинска парцела јавне намене дата је у оквиру  

површине јавне намене тј. у границама које су одређене 
регулацином линијом као што је приказано у 
графичком прилогу бр. 4. 

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. 

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

 
прикључење објеката 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 -План 
нивелације). 

 
остала правила грађења  
Ради изградње планиране саобраћајнице и 

инфраструктурних водова неопходно је уклонити све 
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, тако да ничим не 
угрози стабилност објеката у непосредном окружењу. 

 
4.2. Правила грађења за објекте комуналне 
       инфраструктуре 
 
Водоснабдевање- водоводна и хидрантска мрежа  
Вода из водовода мора одговарати стандардима и 

прописима за питке воде. 
Пречник новопланиране мреже усвојити  110 мм 

као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара. 

На реконструисаној мрежи поставити 
противпожарне хидранте Ø80мм и то надземне, са 
обавезном заштитом од смрзавања, на местима на 
којима не ометају нормалну комуникацију, на 
максималном растојању од 150м као и на 
раскрсницама. 

Материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа 
мора одговарати нашим стандардима уз обавезно 
атестирање.  

Дубине укопавања цеви износе између 1 и 1.5м. 
Цеви обавезно поставити на постељици од песка. 
Пошто се водоводна мрежа изводи у саобраћајницама, 
ровове обавезно насипати шљунком до потребне 
збијености како би се спречила накнадна слегања рова. 

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 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. 

 
Фекална канализација 
Димензија уличне канализције је 200мм. Падови 

цевовода су према важећим прописима, а услови 
прикључења према техничким прописима ЈКП 
“Водовод Крушевац”.  

Цеви обавезно поставити на постељици од песка, а 
ровове у којима се монтирају цеви обавезно затрпавати 
шљунком. 

На преломима трасе, као и на правцима на 
растојањима не већим од 30м поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. 

Положај санитарних уређаја (сливници, 
нужници...) не може бити испод коте нивелете улице, 
ради заштите објеката од могућег плављења, због 
успора у уличној мрежи фекалне канализације. 
Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих 
објеката на градску мрежу фекалне канализације уз 
услове заштите прописане техничким условима ЈКП 
"Водовод" (обавезна је израда прикључног шахта).  

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. 

У случајевима падова већих од 6% треба канале 
изграђивати у каскадама чија најмања висина треба да 
износи 0,6 м. 

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 или канализацијом под притиском. 

 
Атмосферска канализација 
Мрежу атмосферске канализације извести у виду 

затворених канала.  
На преломима  трасе поставити ревизионе шахтове 

са отвореном бетонском кинетом или таложником, 
зависно од тога да ли се шахтови граде као  сливници 
(са сливном решетком) или водопропусним поклпцем. 

Шахтови морају задовољити услове 
водонепропусности. Приликом изградње канализационе 
мреже неопходно је извести потпуну заптивност спојева. 
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Материјали за изградњу мреже морају бити атестирани 
и у складу са нашим стандарима.  

За изградњу јавне канализације могу се употребити 
све врсте цеви које задовољавају важеће стандарде 
квалитета. 

- Минимални пречник цевовода је  300 мм. 
Сливничке везе су минималних димензија  200 мм. 

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

Меродавне падавине за димензионисање мреже 
атмосферске канализације су двогодишње кише за 
подручје Крушевца у трајању од 20 мин. 

Методе хидрауличког прорачуна за 
димензионисање уличне мреже атмосферске 
канализације су стандардна, рационална или 
модификована рационална. 

У случајевима падова већих од 6% треба канале 
изграђивати у каскадама чија најмања висина треба да 
износи 0,6 м. 

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. 

 
Електроенергетика  
 
Подземни водови 

 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

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

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

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

 
Међусобно приближавање и укрштање  
енергетских каблова  
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова  
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
1м за каблове 35 kV 
 
 

Укрштање енергетског и телекомуникационог 
кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. 

Угао укрштања треба да буде: у насељеним 
местима: најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; 
ван насељених места:најмање 45◦. 

Енергетски кабл, се по правилу,поставља испод 
телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. 

Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м. 

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује 
се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са 

цевима водовода и канализације 
 

- Није дозвољено паралелно вођење енергетских 
каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. 

Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове. 

При укрштању, енергетски кабл може да буде 
положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев. 

На местима паралелног вођења или укрштања 
енергетског кабла са водоводном или канализационом 
цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 

Није дозвољено паралелно полагање енергетских 
каблова изнад или испод цеви гасовода. 

Размак између енергетског кабла и гасовода при 
укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање: 

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

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења.  

На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 
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ТК  мрежа и инсталације 
 
Фиксна телефонија 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

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

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

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
Укрштање енер. и телекомуникационог кабла врши 

се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да 
буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; 

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мање од 0.2м.  

Дубина полагања каблова не сме бити мања од            
0,80 м. 

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

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

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

 
Енергофлуиди - снабдевање топлотном енергијом 
Дистрибутивни гасовод планира се у коловозу, на 

дубини 1,3 m од нивелете уређеног терена. 
На местима укрштања са другим инсталацијама, 

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

Траса гасовода води се на минималном растојању 
1,0м од трасе водовода и фекалне канализације. 

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

 

4.3. Инжењерскогеолошки услови за изградњу 
објеката 

За потребе израде техничке документације 
извршити инжењерскогеолошка испитивања. 

Други елементи значајни за спровођење 
планског документа 

Спровођење плана извршиће се директном 
применом и израдом пројекта парцелације, односно 
препарцелације, као и геодетским елаборатом исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних парцела 
истог власника, у складу са одредбама овог Плана. 

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. 

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. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе града Крушевац. 

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

 
АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ  

КООРДИНАТЕ  ЗА ПРЕНОС ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ 

 
                  1    7525977.18     4827710.75           
                  2    7525976.19     4827711.87           
                  3    7525974.91     4827712.65           
                  4    7525973.46     4827713.01           
                  5    7525971.96     4827712.93           
                  6    7525813.93     4827558.49           
                  7    7525813.71     4827557.24           
                  8    7525813.85     4827555.96           
                  9    7525814.34     4827554.78           
                 10   7525816.11     4827552.16           
                 11   7525807.39     4827545.31           
                 12    7525806.17    4827546.66           
                 13    7525804.55    4827547.50           
                 14    7525802.81    4827547.73           
                 15    7525914.47    4827674.76            
                 18    7525913.95    4827685.39           
                 19    7525915.28    4827683.35           
                 20    7525916.19    4827681.23           
                 21    7525916.36    4827678.92           
                 22    7525915.76    4827676.68           
                 23    7525898.76    4827658.66           
                 24    7525884.23    4827643.92           
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                 25    7525878.95    4827637.95           
                 26    7525852.77    4827612.32           
                 27    7525822.61    4827583.01           
                 28    7525815.60    4827576.40           
                 29    7525812.38    4827573.44           
                 36     7525809.61    4827571.81           
                 37     7525806.42    4827571.44           
                 38     7525803.35    4827572.40           
                 39     7525800.93    4827574.51           
                 40     7525794.12    4827564.93           
                 41     7525794.98    4827562.61           
                 42     7525795.04    4827560.14           
                 43     7525794.29    4827557.78           
                 44     7525792.82    4827555.79           
                 51     7525776.82    4827540.39           
                 52     7525773.46    4827537.17           
                 53     7525769.35    4827533.18           
                 54     7525763.46    4827527.48           
                 55     7525744.57    4827509.36           
                 56     7525742.31    4827507.86           
                 58     7525736.98    4827507.65           
                 59     7525734.61    4827508.96           
                 63     7525752.64    4827498.77           
                 64     7525753.78    4827496.58           
                 65     7525755.23    4827495.12           
                 66     7525754.32    4827493.92           
                 67     7525752.66    4827491.73           
                 68     7525750.09    4827488.35           
                 69     7525731.91    4827511.16           
                 70     7525724.73    4827517.06           
                 71     7525721.77    4827519.55           
                 72     7525717.64    4827523.46           
                 73     7525711.60    4827529.71           
                 74     7525699.70    4827541.99           
                 75     7525686.27    4827555.80           
                 76     7525745.38    4827491.69           
                 77     7525742.75    4827493.55           
                 78     7525740.14    4827495.31           
                 79     7525736.05    4827498.07           
                 80     7525730.71    4827501.68           
                 81     7525727.12    4827504.10           
                 82     7525723.23    4827507.29           
                 83     7525720.63    4827509.35           
                 84     7525716.59    4827512.78           
                 85     7525713.42    4827515.70           
                 86     7525710.08    4827519.04           
                 87     7525695.27    4827534.31           
                 88     7525692.42    4827537.25           
                 89     7525680.16    4827549.88           
                 90     7525682.57    4827559.72           
                 91     7525678.97    4827563.74           
                 92     7525675.49    4827567.85           
                 93     7525672.13    4827572.06           
                 94     7525668.87    4827576.36           
                 95     7525667.13    4827578.72           
                 96     7525654.94    4827595.29           
                 97     7525650.30    4827601.60           

                 98     7525647.52    4827605.37           
                 99     7525638.01    4827618.31           
                100    7525676.94    4827553.28           
                101    7525673.80    4827556.75           
                102    7525670.73    4827560.29           
                103    7525667.75    4827563.90           
                104    7525664.84    4827567.58           
                105    7525662.03    4827571.32           
                106    7525631.16    4827613.27           
                107    7525631.92    4827613.83           
                108    7525636.70    4827617.34           

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном листу града Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-633/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

 
336 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 
одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” 
бр. 64/15) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је      

               
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

"ОКРУЖНИ ЗАТВОР КРУШЕВАЦ"    
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Планa детаљне регулације 
"Окружни затвор Крушевац" (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2.      

             
План обухвата оквирно, површину од приближно 

28ha у катастарској општини Текије, на око 5km од 
центра Крушевца према истоку, односно у крајњем 
источном делу подручја ГУП-а на правцу општинског 
пута бр. 26 (Дедина-Текије-Капиџија). Непосредно 
окружење чини пољопривредно земљиште, а 
удаљеност од насеља Текије је око 0,5km.  

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА: Граница почиње у 
јужном делу комплекса од пута Паруновац - Дедина 
(4199), тромеђе к.п.3795/4, 3795/2 и 3795/3 и иде према 
северу западном границом к.п. 3795/2 и 3803, 
пресецајући пољски пут 4202, као и 3962/1, 3962/2 и 
3961 до тромеђе 3961, 3279 и 3280. Наставља у истом 



 1164                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  9                                   29.12.2015. 

 

правцу западном границом к.п. 3979, па скреће 
границом исте према североистоку до тромеђе к.п. 
3979, 3975 и 3977. Даље наставља у истом правцу и 
пресеца следеће к.п.3975, 3974, 3973/2, 3973/1, 3972, 
3971, 3969, 3968, 3967, 3966/2, 3966/1 и 3965 до 
тромеђе к.п. 3965, 3964 и 3963. Граница даље иде према 
истоку северном границом к.п.3964 до места где се 
ломи према северу пресецајући к.п.3963 до тромеђе к.п. 
3963, 907 и 906, одакле се ломи према истоку северном 
границом к.п.3963, пресецајући к.п.4202 (пољски пут) и 
наставља у истом правцу северним границама к.п.932/1 
и 931 до тромеђе к.п.931, 930 и 940, затим пресеца 
к.п.940, 941, 942 и 943/2, па источном границом 
кп.943/2 се ломи према југу и даље источном границом 
к.п.939, 3739, 3740 до пута Паруновац-Дедина, тј. 
тромеђе 3740, 3738 и 4199 (пут) који пресеца и скреће 
према југозападу, обухватајући део пута и прати 
југоисточну границу истог, до места где се ломи према 
северу, наспрам тромеђе парцела  одакле је и почела. 
Све парцеле обухваћене описом припадају К.О. Текије. 

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

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

 
Члан 3.  

 
Генерални план Крушевац 2025. („Службени 

лист града Крушевца“, бр. 3/15).  
Нова локација Окружног затвора Крушевац је 

дефинисана Генералним урбанистичким планом 
Крушевац 2025. (Службени лист града Крушевца, бр. 
3/2015), односно одређена је дефинисаним претежним 
наменама - посебна намена, означена као целина 8.5.  

У делу 3. Подела на просторне зоне, предметна 
локација је у оквиру Рубне зоне „ИСТОК“- „До источне 
границе обухвата плана налази се рубна зона коју чине 
насеља: Капиџија и Текије, ка југу Паруновац, и ка 
северу насеља Дедина и Макрешане, са претежном 
наменом периурбаног становања које карактеришу 
ниски индекси изграђености и заузетости. ... У оквиру 
ове зоне планиран је окружни затвор на локацији на 
којој је планиран и ранијом планском документацијом.“ 

У делу 4. Генерална урбанистичка решења, тачка 
4.3.7. Посебна намена поднаслов „Остали објекти 
посебне намене: Предходним Генералним планом 
предложено је измештање Окружног затвора на нову 
локацију, у близини насеља Текије, али предложена 
локација није реализована. Неопходност изградње 
новог комплекса затвора је и даље присутна, тако да се 
задржава предложена локација и планира измештање 
постојећег затвора.“  

„Изградња Окружног затвора, ... реализоваће се у 
складу са потребама и нормативима за ову врсту 
објеката.“  

Нова локација Окружног затвора планирана је у 
оквиру урбанистичке целине 8.5. са дефинисаном 
претежном наменом „посебна намена ОЗ (Окружни 
затвор) и пратећа намена заштитно зеленило“.   

У делу 7. Подела на целине за даљу планску 
разраду, простор ГУП-а се разрађује израдом десет 
планова генералне регулације, а урбанистичка целина 
8.5. је у обухвату Плана генералне регулације „Исток 5“. 

Подлога за израду Плана је по правилу оверен 
катастарско - топографски план у размери 1:2500, 
1:1000 или 1:500.  

У складу са чл. 114. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) потребна 
је израда СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ, којом се 
утврђује просторна, еколошка, финансијска и 
економска оправданост за изабрано решење а која 
садржи и идејни пројекат из члана 118. Закона о 
планирању и изградњи. 

За потребе планирања, неопходно је спровести 
одређена ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 
ради упознавања инжењерско-геолошких својстава 
терена за потребе концепције уређења простора, 
односно дефинисања детаљне намене, нивелације 
терена, услове стабилности терена, избор и распоред 
објеката, начина темељења објеката и уређење мреже 
саобраћајница и комуналне инфраструктуре.  

Посебне услове и сагласности прибавити од надлежне 
службе Министарства правде Републике Србије.     

 
Члан 4.  

 
Основни концепт у урбанистичком планирању, на 

основу Генералног урбанистичког плана Крушевац 
2025. је „рационално и оптимално коришћење 
постојећих, природних и створених ресурса, а посебно 
простора који ће се ангажовати за одређене претежне 
намене, које су дефинисане искључиво према 
објективно утврђеним потребама у простору за 
поједине намене. Сви планирани садржаји који 
ангажују нове просторе утврђени су у оптималном 
обиму за плански период уз могућност даље разраде и 
унапређења свих видова коришћења и заштите 
простора.“ 

Важећим планским документима планирано је 
измештање Окружног затвора са постојеће на нову 
локацију, која је у уквиру ГУП-а дефинисана и 
означена као целина 8.5. „У оквиру ове зоне планиран 
је окружни затвор на локацији на којој је планиран и 
ранијом планском документацијом.“ 

Локација постојећег Окружног затвора је у самом 
центру града, иза зграде Градске управе града 
Крушевца, и по капацитету, површини и садржајима не 
одговара намени и рангу у организацији Управе за 
извршење кривичних санкција. „Претходним 
Генералним планом предложено је измештање 
Окружног затвора на нову локацију, у близини насеља 
Текије, али предложена локација није реализована. 
Неопходност изградње новог комплекса затвора је и 
даље присутна, тако да се задржава предложена 
локација и планира измештање постојећег затвора.“ 

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

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање услова за 

измештање Окружног затвора на нову локацију, као и 
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уређење и опремање планиране локације, потребним 
садржајима и комуналном инфраструктуром.  

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне намене, 
односно регулисање имовинских односа у складу са 
посебним прописима. Такође, на основу овог Плана се 
издају локацијски услови и грађевинска дозвола за 
планиране објекте и комуналну инфраструктуру. План 
садржи неопходне урбанистичке параметре, односно 
правила уређења и правила изградње у складу са 
дефинисаним детаљним наменама у планском 
обухвату.   

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

Основни циљеви израде Плана су: 
 сагледавање могућности организовања 

планираног комплекса на нивоу обухвата Плана и 
уклапање у урбану структуру и стратешка опредељења 
из планских докумената вишег реда; 

 одређивање парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте; 

 дефинисање правила коришћења земљишта, 
детаљне намене површина и објеката, правила уређења 
и грађења и развој саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре; 

 стварање услова за реализацију комплекса 
Окружног затвора и измештање са постојеће локације.   

 
Члан 6. 

 
Окружни затвор у Крушевцу намењен је за 

издржавање казне затвора, извршење мере притвора и 
извршење казне затвора изречене у прекршајном 
поступку. Категорисан је као установа полуотвореног 
типа за осуђена и притворена лица са територије 
Расинског округа. 

Концептуални оквир планирања представља пре 
свега разрада стратешких планских решења из планова 
вишег реда, односно стварање планског основа за 
измештање Окружног затвора са постојеће локације из 
центра града на нову локацију и дефинисање површина 
јавне намене.  

Намена простора обухваћеног Планом је 
опредељена ГУП-ом Крушевац 2025. за изградњу 
Окружног затвора и формирање појаса заштитног 
зеленила у оквиру урбанистичке целине 8.5. Капацитет 
затвора према усвојеним стандардима је минимално 
350 до 400 лица свих категорија (осуђеника, кажњених 
и притворених) довољне површине за издвајање 
безбедносних зона по категоријама, за радне 
активности, административно управне послове и 
слободне површине у оквиру комплекса.    

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на организовању грађевинског комплекса, 
који се састоји од више самосталних функционалних 
целина, међусобно повезаних, које могу имати 
различиту намену у оквиру планиране намене. Намена 
простора обухваћеног Планом је у складу са потребама 

надлежних државних органа - Управе за извршење 
кривичних санкција са циљем изградње објеката новог 
затвора и наставка активности на измештању Окружног 
затвора са постојеће локације.  

План представља основ за изградњу комплекса 
затвора са свим неопходним објектима и пратећом 
комуналном инфраструктуром, као и дефинисање услова за 
уређење и коришћење површина у обухвату Плана у 
складу са програмским задатком и стандардима за 
појединачне објекте и пратеће садржаје у односу на 
прописане безбедносне зоне у оквиру комплекса.            

 
Члан 7. 

 
Средства за финансирање израде Плана се 

обезбеђују у буџету града Крушевца и буџету 
Министарству правде Републике Србије, Управа за 
извршење кривичних санкција, Окружни затвор 
Крушевац а носилац израде је надлежни орган Градске 
управе града Крушевца, Одељење за урбанизам и 
грађевинарство.  

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. 

Рок за израду Плана је 12 месеци од дана стапања 
на снагу ове Одлуке. 

Динамика израде Плана у оквиру рока из става 2 
овог члана, биће уређена писаним уговором између 
Обрађивача, наручиоца Плана и Министарства правде 
Републике Србије, Управе за извршење кривичних 
санкција, Окружни затвор Крушевац.  

Оквирна процена финансијских средстава израде 
Плана је 950.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Члан 8. 

 
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 9. 

 
Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
                                        Члан 10. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику.           

 
Члан 11. 

 
У року од 12 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне 
регулације. 
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Забрана изградње у року од 12 месеци престаје да 
важи ако се План детаљне регулације усвоји пре истека 
тог рока.  

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 350-634/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 

 Графички приказ граница и обухвата планског подручја ПДР "Окружни затвор Крушевац" 
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337 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

                    
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 

ОБЈЕКТА ТОПЛОВОДА ОД ЕЛЕКТРАНЕ НА 
БИОМАСУ ДО МЕСТА ПРИКЉУЧЕЊА НА 
ПОСТОЈЕЋИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ  

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

линијског инфраструктурног објекта - топловода од 
електране на биомасу до прикључења на постојећи 
дистибутивни систем  ЈКП „Градска топлана“  (у даљем 
тексту: План).  

Члан 2.    
               

Границом плана обухваћено је подручје, тј. делови 
парцела кроз које ће бити изграђен линијски 
инфраструктурни објекат – топловод, од планиране 
електране на биомасу, тротоаром ул. Јасички пут, до 
ЈКП „Градска топлана“. 

Планом су обухваћени делови катастарских 
парцела које припадају  КО Лазарица. 

Траса линијског инфраструктурног објекта, приказана 
у графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна траса дефинисаће се приликом припреме нацрта 
плана. 

Линијски инфраструктурни објекат прелази преко 
следећих кат. парцела бр.: 913/6, 2125/1 и 1180, све КО 
Лазарица.  

Члан 3.  
 

Генералним планoм Крушевац 2021.год. (“Сл. лист 
општине Крушевац”, бр. 4/05) предвиђена је изградња 
линијских инфраструктурних објеката - топловод, чији 
је део предмет Плана.  

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план Р 1:500. 

 
Члан 4. 

 
Линијски инфраструктурни објекти - топловоди на 

подручју града представља јединствену целину у којој 
се поједини видови линијских инфраструктурних 
објеката развијају као посебни подсистеми. 

Планирани линијски инфраструктурни објекат – 
топловод је усаглашен са основним концепцијама 
намене површина, пратећи и допуњавајући реализацију 
основних циљева уређења простора.  

У том смислу потребно је израдити линијски инфра-
структурни објекат од планиране електране на биомасу, до 
дистрибутивног топловода ЈКП „Градска топлана“. 

 

Члан 5.  
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је развој линијских објеката 
инфраструктуре – топловода, а све у циљу смањења 
коришћења фосилних горива (угља), коришћењем 
обновљивих извора енергије (биомасе).  

Члан 6.  
Намена простора обухваћеног планом је изградња 

топловода потребног капацитета за стварања услова за 
прикључење на постојећу дистрибутивну топловодну 
мрежу градског топлификационог система.    

Члан 7.  
Рок за израду Плана је 12 месеци од дана стuпања 

на снагу ове Одлуке. 
Динамика израде Плана у оквиру рока из става 1 

овог члана, биће уређена писаним уговором између 
обрађивача, наручиоца Плана и ЈКП „Градска топлана“.  

Члан 8.  
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује ЈКП „Градска топлана“ Крушевац. 
Стручни послове израде Плана детаљне регулације 

поверавају се Дирекцији за урбанизам и изградњу ЈП 
Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 400.000,00 дин. 

 
Члан 9.  

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 10. 

 
Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe не 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11.  

Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 
облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику.  

Члан 12. 
 

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

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

 
Члан 13.  

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја.  

Члан 14. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА   

I Број: 350-635/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је                    

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЕТНО СЕЛО „ЛОМНИЧКИ КИСЕЉАК“ У 
ВЕЛИКОЈ ЛОМНИЦИ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

етно-село "Ломнички кисељак" у Великој Ломници  (у 
даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

                  
Подручје обухваћено Планом, налази се у 

насељеном месту Велика Ломница, на удаљености око 
9 км јужно од града Крушевца, у атару К.О. Ломница у 
непосредној близини државног пута другог реда 
(Крушевац - Јастребац) у долини Ломничке реке (десна 
притока реке Расине) у подножју планине Јастребац. 

Граница Плана почиње из крајње северне тачке 
плана тј. на тромеђи к.п.бр. 695/1, 693/1 (пут) и 4134 
(пут). Наставља према југоистоку постојећим путем 
(к.п.бр.4134) до раскрснице са путем Крушевац- 
Јастребац. Одавде  се граница ломи и наставља ка југу 
поменутим путем до тромеђе к.п.бр. 681, 4126 (пут) и 
666/1. Даље граница се наставља делом спољном 
границом к.п.бр.681, затим спољном границом к.п. 
675/2,па опет спољном границом к.п.бр.681 све до 
к.п.бр.4019, сече је, наставља њеном јужном границом 
до к.п.бр.950, ломи се и наставља спољном границом 
све до Ломничке реке (к.п.бр.4109). Граница наставља 
северном границом Ломничке реке до тромеђе 
кат.парцела 949, 947/4 и 4107, ломи се и иде спољном 
границом к.п.бр. 949 до к.п.бр.4109, наставља њеном 
западном границом до тромеђе кат.парцела 932, 946 и 
4109, где прелази преко к.п.бр. 4109 и наставља према 
северу западном границом к.п.бр. 672 и 674, долази до 
к.п.бр. 4134 (пут) сече је и  враћа се у почетну тачку. 

Укупна површина подручја Плана износи 
приближo 3ха 85 ари. 

Граница планског подручја, приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
Извод из Просторног плана града Крушевца: 

Велика Ломница према типологији припада 
сеоским насељима збијеног типа, а у планираној мрежи 
насеља спада у села са развијеним центром, са 
основним нивоом комуналне опремљености и 
заступљеним јавним службама (школа, амбуланта, 
пошта, библиотека...). 

„Категорија бањског и викенд насеља су она 
насеља у којима постоје одређени природни услови на 
бази којих је могућ даљи развој.“   

У Великој Ломници је један од истражених 
минералних извора са израженим балнеолошким 
својствима, који је у ранијем периоду био у 
експлоатацији. Минерална својства извора су означена 
као хладна-алкално-кисела-муријатична вода.  

„Већи број минералних извора веома мало се и за 
сада недовољно користи, мада поједини локалитети 
према садашњим сазнањима могу уз одређена улагања 
да прерасту у значајније туристичке пунктове 
(Ломница - код киселе воде, ...)“ 

„Посебни циљеви рационалног коришћења и 
заштите простора: 

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

 коришћење природних ресурса у складу са 
начелима одрживог развоја, а посебно у домену 
експлоатације природних ресурса, пољопривредне 
производње, економског коришћења шума и њиховог 
коришћења за посебне намене (туризам и рекреација); 

 заштита и развој природних и културних 
вредности.“ 

У поглављу 2. Циљеви развоја по појединим 
областима, у делу „Циљеви развоја туризма заснивају 
се на следећем:  

 Планска подршка развоју туристичких 
потенцијала, интензивнији развој туризма и рекреације 
на свим перспективним локалитетима и оним који ће 
овим планом бити утврђени (етно-туризам, ловни, 
спортско-рекреативни,..); 

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

 Укључити природне потенцијале и могућности 
производње здраве хране у туристичку понуду, 

 Развој концепта туризма орјентисаног на 
сеоски, ... етно-агро-туризам, ... са циљем да Крушевац 
промовише своје природне потенцијале, ... 

 Развој транзитног туризма и дефинисање 
посебних туристичких пунктова који би се градили и 
развијали,“ . 

У делу 3.2. Просторни развој и дистрибуција 
становништва, насеља и јавних служби, „на основу 
анализе насеља и центара ... у другој групи се налазе и 
сеоска насеља која поред пољопривредне производње 
имају услова за развој на бази расположивих ресурса 
(...туристичких знаменитости, извора минералне воде 
...) могућности кроз развој других, непољопривредних 
делатности као што су туризам, мала привреда и др. ...“ 

Урбанистички параметри су дефинисани 
правилима уређења и грађења у оквиру становања у 
викенд насељима и објекти туризма, а „Планом су 
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дефинисане зоне за развој - викенд становања - и то у 
насељима Ломница, Буци...“ 

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план.  

Члан 4.  
 

Један од основних принципа планирања, 
коришћења, уређења и заштите простора је унапређење 
постојећег начина организације (намена, биланс 
површина, јавно и грађевинско земљиште за остале 
намене итд.) уз рационално коришћење постојећег 
грађевинског земљишта, кроз флексибилност у 
одређивању претежне и компатибилне намене. Ово се 
посебно односи на коришћење, уређење и заштиту 
природних ресурса, минералног извора киселе воде 
(обнављање и заштита изворишта), као и подстицање 
развоја руралног туризма, спорта и рекреације. 

Применом принципа одрживог развоја кроз 
рационално планирање земљишта са аспекта урбане 
економије са максималним искоришћењем природних 
потенцијала оствариће се континуирани развој не само 
предметног подручја  већ  и ширег окружења. На овај 
начин стварају се услови за развој пословног туризма, 
здравственог и руралног туризма и укључење у 
туристичку понуду локалне заједнице. Омогућиће се 
повезивање планског подручја са мрежом туристичких 
понуда, садржаја и капацитета у непосредном 
окружењу као што су: Планина Јастребац са вештачким 
језером и уређеним ловиштем и резерватом природе 
"Прокоп", манастиром Наупара и сл. 

Насељено место Ломница са својим извориштем 
киселе воде "Ломнички кисељак" и географским 
положајем има огромне могућности да постане бањско, 
рекреативно и туристички препознатљиво место. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је стварање услова за 

изградњу и уређење туристичких садржаја као и 
усклађивање развоја предметног подручја са потребама 
локалне самоуправе. 

Један од циљева је и дефинисање обухвата 
грађевинског подручја са регулацијом површина јавне 
намене и заштита природних ресурса, посебно 
постојећег изворишта. 

Предметни простор је у мањој мери изграђен и 
уређен  туристичким и спортским садржајима,  који су 
потпуно девастирани.  

Обзиром на постојеће природне потенцијале 
(извориште), просторне могућности локације и добру 
саобраћајну повезаност, у овако урбанистичко 
формираном простору створени су позитивни услови за 
даљи развој и изградњу. 

Нови садржаји се планирају на површинама које су 
неизграђене и слободне за реализацију у циљу 
подизања квалитета туристичких садржаја (смештајно-
угоститељских) као и туристичку презентацију 
руралних предела и природног изворишта киселе воде. 

Визија коришћења, уређења и заштите простора је 
уређење, заштита и развој туристичке зоне око 

изворишта минералне воде "Ломнички кисељак". 
Планирањем нових садржаја и  смештајних капацитета 
стварају се услови за развој и организацију: 

 
- пословног туризма (скупови, туризам који се односи 

на посебна интересовања, конгреси, изложбе),  
- манифестације, омладински одмор 
- испитивање и коришћење минералног извора 
- развој здравственог туризама ("Spa/wellness)  
- развој руралног туризма и развој локалне 

заједнице (изложбе, сајмови и промоција локалних  
производа). 

Природни и створени потенцијал овог простора и 
уређење етно-села омогућује презентацију руралних 
предела и подизање квалитета туристичких садржаја, 
као и подстицај и активирање развоја села. 
Активирањем овог простора унапређују се услови 
живота на селу и ствара потенцијал за покретање нових 
пословних активности, што позитивно утиче на 
промену демографске слике села, задржавање младих и 
заустављање опадања броја становника. 

 
Члан 6. 

 
Дефинисање детаљне намене површина и изградња 

комуналне инфраструктуре и садржаја, односно 
уређење простора представљају предуслов за 
реализацију конкретних пројеката. То подразумева: 

- флексибилност у одређивању основне , пратеће  и 
компатибилне намене локација и објеката као и 
одређивање правила за примену Плана путем дефинисања 
услова за уређење и изградњу, и одређивање локација за 
израду урбанистичких пројеката; 

- дефинисање трајне регулације у границама Плана 
(стварање услова за одређивање површина јавне намене 
и површина за остале намене); 

- унапређење постојећих као и планирање нових 
смештајних капацитета изградњом етно-села, 
(изградња аутентичних дрвених кућа); 

 - планирање додатних садржаја који би 
оплеменили и унапредили коришћење простора као 
што је простор за изградњу цркве брвнаре, етно 
ресторана, сувенирница и сл.; 

- одређивање услова за уређење и изградњу 
спортских и рекреативних површина и садржаја;  

- уређење слободних површина и остварање услова 
за унапређење животне средине и заштиту простора и  

- унапређење развоја инфраструктурних система и 
објеката како би се постигло ефикасније функционисање и 
рационалније коришћење грађевинског земљишта. 

           
Члан 7. 

 
Средства за израду Плана, обезбедиће се из 

Програма распореда и коришћења субвенција и 
донација намењених за развој туризма у 2016. години, 
односно Министарства трговине, туризма и 
телекомуникације-Сектор за туризам. 

Јавна набавка за израду планског документа није 
расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
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оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбедиће се из Програма распореда и коришћења 
субвенција и донација намењених за развој туризма у 
2016. години, односно Министарства трговине, туризма 
и телекомуникације - Сектор за туризам. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 725.000,00 дин. 

Рок за израду Плана је 12 месеци од дана стапања 
на снагу ове Одлуке. 

Динамика израде Плана у оквиру рока из става 5 овог 
члана, биће уређена писаним уговором између обрађивача 
и наручиоца Плана и Министарства трговине, туризма и 
телекомуникације-Сектор за туризам. 

          
Члан 8.  

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 

Зa потребe израдe измене и допуне Планa детаљне 
регулацијe нe приступa сe изради стратешкe проценe 
утицајa планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 10. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 11. 
 
У року од 12 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана. 
Забрана изградње у року од 12 месеци престаје да 

важи ако се План усвоји пре истека тог рока. 
 

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 350-636/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 

 
 
Графички приказ граница и обухвата планског подручја ПДР "Ломнички кисељак" у Великој Ломници   
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339  
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЛИНИJСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ  

ОБЈЕКТА ОД ТС КРУШЕВАЦ 3  
ДО СТАРОГ АЕРОДРОМА 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 
до Старог аеродрома (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2.   

               
Границом плана обухваћено је подручје, тј. делови 

парцела кроз које ће бити изграђен линијски 
инфраструктурни објекат – електроенергетски вод ТС 
Крушевац 3 – Стари аеродром. 

Планом су обухваћени делови катастарских 
парцела које припадају  КО Крушевац. 

Траса линијског инфраструктурног објекта, 
приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном. Коначна траса дефинисаће се 
приликом припреме нацрта плана. 

Линијски инфраструктурни објекат прелази преко 
следећих кат. парцела бр.: 2577/13, 2577/16, 2577/12, 
2577/3, 2657/11, 3780/1, 2610/33, 2416/2, 2414/1, 2610/87, 
2610/6, 2610/1, 2655/2 и 2635/1, све КО Крушевац. 

           
Члан 3.  

 
Генералним планом Крушевац 2021.год, (“Сл. лист 

oпштине Крушевац” бр. 4/05) предвиђена је изградња 
линијских инфраструктурних објеката – електроенергет-
ских водова, чији је део предмет Плана.  

 Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план Р 1:500.     

       
Члан 4. 

  
Линијски инфраструктурни објекти – електро-

енергетски водови на подручју града представљају 
јединствену целину у којој се поједини видови 
линијских инфратруктурних објеката развијају као 
посебни подсистеми. 

Планирани линијски инфраструктурни објекат – 
електроенергетски вод је усаглашен са основним 
концепцијама намене површина, пратећи и 
допуњавајући реализацију основних циљева уређења 
простора.  

У том смислу потребно је израдити линијски 
инфраструктурни објекат од ТС Крушевац 3 до Старог 
аеродрома. 

 

Члан 5. 
 

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја је развој линијских објеката 
инфраструктуре – електроенергетских водова, а све у 
циљу стварања услова за прикључење будућих пословно–
стамбених објеката на локалитету Стари аеродром.   

 
Члан 6. 

 
Намена простора обухваћеног Планом је изградња 

кабловског вода потребног напонског нивоа за 
стварања услова за прикључење на електроенергетску 
мрежу будућих пословно–стамбених објеката на 
локалитету Стари аеродром.      

        
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 12 месеци од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 
Динамика израде Плана у оквиру рока из става 1 

овог члана, биће уређена писаним уговором између 
Обрађивача, наручиоца Плана и Електродистрибуције 
Крушевац, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

 
Члан 8. 

 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује Електордистрибуција Крушевац. 
Стручне послове израде Плана детаљне регулације 

поверавају се Дирекцији за урбанизам и изградњу ЈП 
Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 200.000,00 дин. 

 
Члан 9. 

 
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 10. 

 
Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe не 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику.   

Члан 12.  
У року од 12 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне регулације. 
Забрана изградње у року од 12 месеци престаје да важи 

ако се План детаљне регулације усвоји пре истека тог рока. 
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Члан 13.  
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 
 

Члан 14. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-637/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 

 

 

 
Графички приказ граница и обухвата планског подручја ПДР од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома 
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бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

                    
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

КАБЛОВСКОГ ВОДА 110КV ОД ТС КРУШЕВАЦ 1 
ДО ТС КРУШЕВАЦ 3 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС 
Крушевац 3 (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2.     

              
Границом Плана обухваћено је подручје, тј. делови 

парцела кроз које ће бити изграђен кабловски вод 
110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3. 

Планом су обухваћени делови катастарских 
парцела које припадају КО Читлук, КО Лазарица, КО 
Пакашница и КО Крушевац. 

Траса кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до 
ТС Крушевац 3, приказана у графичком прилогу може 
се сматрати прелиминарном. Коначна траса дефинисаће 
се приликом припреме нацрта плана. 

Линијски инфраструктурни објекат прелази преко 
следећих кат. парцела бр.: 1941/1, 2050/1, 2056/2 и 
2035/1 све КО Читлук, 1959/1, 2077/1, 2078, 1814/2, 
1812/2, 1812/8, 2079, 2092/1, 1597, 1855, 1783/3, 1783/1, 
1782/1, 1782/2, 1778/2, 1777/1, 1775/1, 1801, 1804, 
1805/2, 1791/4, 1792/2, 1792/1, 1785/47, 1791/1, 1784/1, 
1595 све КО Лазарица, 873/1, 51/1, 51/4, 3/1 и 2 све КО 
Пакашница, 5967/1, 3633/2, 3633/32, 3633/1, 3632/7, 
3632/3, 3632/6, 5966, 2483/4, 5965/1, 2666/1, 2577/17, 
2576, 2577/13 и 2577/1 све КО Крушевац. 

 
Члан 3.  

 
Генералним планом Крушевац 2021.год, (“Сл.лист 

општине Крушевац” бр. 4/05), предвиђена је изградња 
линијских инфраструктурних објеката – електро-
енергетских водова, чији је део предмет Плана.  

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план Р 1:500. 

 
Члан 4. 

 
Линијски инфраструктурни објекти – електро-

енергетски водови на подручју града представљају 
јединствену целину у којој се поједини видови 
линијских инфратруктурних објеката развијају као 
посебни подсистеми. 

Планирани линијски инфраструктурни објекат – 
електроенергетски вод је усаглашен са основним 
концепцијама намене површина, пратећи и допуњавајући 
реализацију основних циљева уређења простора.  

У том смислу потребно је израдити кабловски вод 
110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је развој линијских објеката 
инфраструктуре – електроенергетских водова, а све у 
циљу стварања услова за прикључење постојећих и 
будућих пословно–стамбених објеката у конзуму који 
покрива ТС Крушевац 3. 

 
Члан 6. 

 
Намена простора обухваћеног планом је изградња 

кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 
3, а све у циљу стварања услова за прикључење постојећих 
и будућих послоно – стамбених објеката у конзуму који 
покрива ТС Крушевац 3.   

 
Члан 7.  

Рок за израду Плана је 12 месеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 

Динамика израде Плана у оквиру рока из става 1 
овог члана, биће уређена писаним уговором између 
Обрађивача, наручиоца Плана и Електромрежа Србије. 

 
Члан 8. 

 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује Електромрежа Србије. 
Стручне послове израде Плана детаљне регулације 

поверавају се Дирекцији за урбанизам и изградњу ЈП 
Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 1.200.000,00 дин. без обрачунатог ПДВ-а. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже Нацрт плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање Нацрта плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину.  

Члан 11. 
 

Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 
облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
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Члан 12. 

 
У року од 12 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне 
регулације. 

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

 
 
 

Члан 13. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-638/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 

 

 

 
Графички приказ граница и обухвата планског подручја ПДР кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1  
до ТС Крушевац 3 

 

 
 
 
 
341    
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На основу члана 25. и члaна 46. Закона о планирању 
и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 31. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гл. РС“ бр. 64/2015) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНОВА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о изради Плана генералне регулације 

„ИСТОК 1“ ("Сл. лист града Крушевца" бр. 3/2015),  
мења се члан 7. тако да сада гласи: 

"Рок за израду Плана генералне регулације је 12 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Динамика израде Плана у оквиру рока из става 1 
овог члана, биће уређена између обрађивача и 
наручиоца Планова у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке." 

  
Члан 2. 

 
У Одлуци о изради Плана генералне регулације 

„ИСТОК 2“ ("Сл. лист града Крушевца" бр. 3/2015),  
мења се члан 7. тако да сада гласи: 

"Рок за израду Плана генералне регулације је 12 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Графички прилог планиране динамике израде 
Плана у оквиру рока из става 1 овог члана, саставни је 
део ове одлуке." 

 
Члан 3. 

 
У Одлуци о изради Плана генералне регулације 

„ЈУГ“ ("Сл. лист града Крушевца" бр. 3/2015),  мења се 
члан 7. тако да сада гласи: 

"Рок за израду Плана генералне регулације је 12 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Динамика израде Плана у оквиру рока из става 1 
овог члана, биће уређена између обрађивача и 
наручиоца Планова у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке." 

 
Члан 4. 

 
У Одлуци о изради Плана генералне регулације 

„СЕВЕР“ ("Сл. лист града Крушевца" бр. 3/2015),  
мења се члан 7. тако да сада гласи: 

"Рок за израду Плана генералне регулације је 12 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Динамика израде Плана у оквиру рока из става 1 
овог члана, биће уређена између обрађивача и 

наручиоца Планова у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке." 

 
Члан 5. 

 
У Одлуци о изради Плана генералне регулације 

„ЦЕНТАР“ ("Сл. лист града Крушевца" бр. 3/2015),  
мења се члан 7. тако да сада гласи: 

"Рок за израду Плана генералне регулације је 12 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Графички прилог планиране динамике израде 
Плана у оквиру рока из става 1 овог члана, саставни је 
део ове одлуке." 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-639/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
342   
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, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац 
за 2016. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања  

Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац за 
2016. годину, који је донео Надзорни одбор Дирекције 
за урбанизам и изградњу на седници од 18.12.2015. 
године под бројем 5214-02/15. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-132/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
343      
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 
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предузећа "Водовод-Крушевац" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац  
за 2016. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Водовод-Крушевац" Крушевац за 2016. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Крушевац" на 
седници од 17.12.2015. године под бројем 46/2. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-133/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
344  
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, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2016. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Крушевац" Крушевац за 2016. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП "Крушевац" на седници од 
09.12.2015. године под бројем 3469. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-134/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
345   
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, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈКП "Градска топлана" Крушевац  
за 2016. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац за 2016. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана" на 
седници од  18.12.2015. године под бројем 74/1. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-135/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
346     
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 члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈП "Пословни центар" Крушевац  
за 2016. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Пословни центар" Крушевац за 2016. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈП "Пословни центар" на 
седници од 17.12.2015. године под бројем 5050. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-136/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
347       
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 
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Росуље" Крушевац (Сл. лист града Крушевца, бр. 
5/2013 – Пречишћен текст) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац за 2016. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац за 2016. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП "Аеродром Росуље" на 
седници од   30. 11. 2015. године под бројем  237/15. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-137/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
348 
На основу члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр.8/08, 5/11 и 815) и члана 15. 
Одлуке о оснивању „Бизнис инкубатор“ ДОО 
Крушевац ("Сл. лист  града  Крушевца" бр. 1/09-
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 7/13),  

Скупштина града  Крушевца, на седници  одржаној  
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

„Бизнис инкубатора“ ДОО Крушевац  
за 2016. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

предузећа "Бизнис инкубатор" ДОО Крушевац са 
финансијским планом  за 2016. годину  бр12-08/15 од 
16. 12. 2015. године  који је донео  директор. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-138/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
349  
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр.72/09) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке Крушевац за 2016. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке Крушевац, на 
седници одржаној дана 04.12.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

27 извршилаца. 
 
III -  Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-343/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
350  
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" број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народног 

музеја Крушевац за 2016. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народног музеја  на седници одржаној 
дана 30.11.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

37 извршилаца. 
 
III - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-344/2015                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 

351  
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, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Историјског архива Крушевац за 2016. годину, који је 
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усвојио Управни одбор Историјског архива на седници 
одржаној дана 01.12.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

31 извршилац. 
 
III - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-345/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
352  
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, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Крушевачког позоришта за 2016. годину, који је 
усвојио Управни одбор Крушевачког позоришта на 
седници одржаној дана 27.11.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

46 извршилаца. 
 
III -  Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-346/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

353  
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, 5/11 и 8/15),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Културног центра Крушевац за 2016. годину, који је 
усвојио Управни одбор Културног центра  на седници 
одржаној дана 30.11.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

72 извршиоца. 
III - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-347/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
354   
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           
5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

за физичку културу  "Спортски центар" Крушевац за 
2016. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског 
центра Крушевац на седници одржаној дана 01.12.2015. 
године, под бројем 11-00/1. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

укупно 67 извршилаца, односно  46 извршилаца који се 
финансирају из буџета града и 21 извршилац који се 
финансира из сопствених средстава. 

 
III   - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-348/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 
355   
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 - Пречишћени 
текст, 6/10 и 4/13) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац за 
2016. годину, који је усвојио Управни одбор Установе, 
на седници од 30.11.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе у 2016. 

години радиће 405 извршилаца. 
 
III - Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
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I Број: 022-349/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

356  
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, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на План инвестиција Дома 

здравља Крушевац за 2016. годину, које се финансирају из 
буџета града Крушевца и који чини део Програма рада,  
који је усвојио Управни одбор Дома здравља 
Крушевац, на седници одржаној дана 18.12.2015. 
године под бр. 82/15. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-350/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

 
357  
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, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Здравствене установе Апотека Крушевац за 2016. 
годину, који је усвојио Управни одбор Апотеке 
Крушевац, на седници одржаној дана 27.11.2015. године. 

  
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-351/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
358  
На основу члана 19. Статута  града  Крушевца 

(„Сл. лист  града Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној  
дана 28.12.2015.  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 2016. годину 
који је усвојен Одлуком  Управног одбора бр. 655                   
на седници одржаној 09.12.2015. године. 

 
II  - Решење објавити у „Службеном листу  града  

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-352/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
359   
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, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад у Крушевцу за 2016. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, на 
седници одржаној дана 02.12.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

социјални рад у 2016. години радиће 17,5 извршилаца.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-353/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
360    
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, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.12.2015. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 
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I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 
Центар за особе са инвалидитетом за 2016. годину, 
који је усвојиo Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 01.12.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада у Установи 

„Центар за особе са инвалидитетом“ у 2016. години 
радиће 5 извршилаца. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-354/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
  
361    
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/9, 11/09 и 6/10) и чл. 19 Статута града 
Крушевца  ( „Сл. лист града Крушевца“  бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I -  ДАЈЕ СЕ сагласност  на Програм рада  Центра 

за стручно усавршавање у Крушевцу за 2016. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра, на седници 
одржаној  30.11.2015. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

стручно усавршавање  радиће 5 извршилаца. 
 
III - Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-355/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 

362    
На основу чл. 19. Статута  града  Крушевца 

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

дана 28.12.2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Туристичке организације града Крушевцa за 2016. 
годину, број 707 од 02.12.2015. године, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца број 24 од 02.12.2015. године.  

II - Решење објавити у "Службеном листу  града  
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-356/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

     
363     
На основу члана 60. ст. 1. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/2012), члана 15. 
ст. 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција 
за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 5/2013 - Пречишћен текст) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ СТАТУТА  

Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и 
изградњу" ЈП Крушевац 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Статутa Јавног 

предузећа „Дирекцијa за урбанизам и изградњу“ ЈП 
Крушевац, коју је донео Надзорни одбор под II/1 бр. 
4750-03/15, дана 20.11.2015. године.  

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-139/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
364  
На основу члана 28. став 2. и 30. Закона о култури 

("Сл.гласник РС", број 72/09) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Историјског 

архива Крушевац који је донео Управни одбор 
Историјског архива дана 01.12.2015. године, под 08 
број 1078. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-357/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
365     



 1182                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  9                                   29.12.2015. 

 

На основу члана 29.  и 30. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и  39. 
Пословника Скупштине града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 1/2013- пречишћен текст и 
10/2013), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
28.12.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  И  
ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је престанком постојања  

Одборничке групе "Демократска странка Србије- 
Покрет ветерана" престао мандат у радним телима 
Скупштине града и то: 

1. Дејану Минићу, мандат члана Комисије за 
утврђивање назива улица и тргова, 

2. Небојши Јовковићу,  мандат члана Комисије за 
кадровска и административна питања, 

3. Мирољубу Радојковићу, мандат члана Савета 
за буџет и финансије, 

4. Горану Петровићу, мандат члана Савета за 
социјално-економска питања, 

5. Горану Ивановићу, мандат члана Савета за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду, 

6. Надици Јевгенијевић Агатоновић, мандат члана 
Комисије за прописе, 

7. Верици Петронијевић,  мандат члана Комисије 
за представке и жалбе, 

8. Душану Јовановићу, мандат члана Комисије за 
сарадњу града са другим општинама и градовима у 
земљи и иностранству. 

 
II - За чланове радних тела Скупштине града бирају се: 
1. Милан Јовановић,  за члана Комисије за 

утврђивање назива улица и тргова; 
2. Дејан Срдић, за члана Комисије за кадровска и 

административна питања; 
3. Арета Ракић, за члана Савета за буџет и 

финансије; 
4. Весна Ратковић, за члана Савета за социјално-

економска питања; 
5. Милош Милутиновић, за члана Савета за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду; 
6. Борис Мојсић, за члана Комисије за прописе; 
7. Славољуб Радуновић, за члана Комисије за 

представке и жалбе; 
8. Ратко Ратковић, за члана Комисије за сарадњу 

града са другим општинама и градовима. 
 
III – Ову одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-26/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
366  

На основу чл. 35. и 36. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр.119/2012, 116/2013-
аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и чл. 19. 
Статута  града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 
ЈП "АЕРОДРОМ РОСУЉЕ" КРУШЕВАЦ 

 
I - ПРЕСТАЈЕ мандат директора ЈП "Аеродором 

Росуље" Крушевац мр РАДИШИ КРСТИЋУ, дипл. 
економисти из Крушевца, са 28.12.2015. године, због 
подношења оставке. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-140/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
367  
На основу члана 42. став 1 тачка 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр.119/2012, 116/2013-
аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), чл. 17. 
Одлуке о оснивању  ЈП "Аеродором Росуље" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/13 - Пречишћен текст) 
и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП „АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ 

КРУШЕВАЦ 
                                                                                                          
I - ИМЕНУЈЕ СЕ МИОДРАГ ВЕЉКОВИЋ, 

професионални пилот, инструктор летења и 
дипломирани менаџер из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора ЈП "Аеродором Росуље" 
Крушевац,  за период  до шест месеци. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-141/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
368   
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На основу члана 529. Закона о привредним 
друштвима (”Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011) и 
члана 19. Статута града Крушевца  ("Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ 

УПРАВНИКА ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ИГОР ШЉИВИЋ, ЈМБГ 

1212976781032, дипл. економиста из Крушевца, Текије, 
Браће Рајковић бб. за ликвидационог управника Фонда 
за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца. 

 
II - Именовани ступа на дужност 01.01.2016. 

године. 
 
III - Ликвидациони управник Установе: 
 
- подноси Министарству културе и информисања 

Републике Србије захтев за регистрацију покретања 
поступка ликвидације  Фонда, 

- завршава текуће послове Фонда, 
- наплаћује потраживања, 
- измирује обавезе, уновчава имовину Фонда, 
- одговоран је за вођење послова Фонда у оквиру 

својих овлашћења  
- заступа  Фонд у ликвидацији 
- саставља почетни ликвидациони биланс и 

ликвидациони извештај као ванредни финансијски 
извештај у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија, 

- саставља завршни ликвидациони биланс и 
извештај о спроведеној ликвидацији и врши и друге 
послове у складу са Законом. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-358/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
369   
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 4. 
Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Крушевцу  („Сл. 
лист града Крушевца“, број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10) 
и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ број 8/08, 5/2011 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ ВЕРА ЂОРЂЕВИЋ, 
фармацеутски техничар, дужности члана Управног 
одбора Народне библиотеке у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ БОЈАНА РАТКОВИЋ, 

апсолвент српског језика и књижевности  из Крушевца, 
за члана Управног одбора Народне библиотеке . 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-359/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
370   
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94 и 79/05),  
члана 4. Одлуке о оснивању Крушевачког позоришта           
у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 - 
пречишћен текст и 6/10), и члана 19. став 1. тачка 9. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КРУШЕВАЧКОГ 
ПОЗОРИШТА У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ИВАН ПЕЛАИЋ,  дужности 

члана  Управног одбора Крушевачког позоришта  у 
Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ  ИВАНА ЖУЈИЋ, инжењер 

техологије из Крушевца, за члана Управног одбора 
Крушевачког позоришта. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-360/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

371   
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), 
члана 4. Одлуке о оснивању Историјског архива у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 - 
Пречишћен текст и 6/10), и члана 19. став 1. тачка 9. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 



 1184                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  9                                   29.12.2015. 

 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаноj 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ВЛАДА ЈЕВТИЋ, инжењер из 

Крушевца, дужности члана Управног одбора 
Историјског архива у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИНКА ДАЧИЋ, инжењер 

технологије из Крушевца, за члана Управног одбора  
Историјског архива. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-361/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
372  
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91), члана 12. 
Одлуке о оснивању Установе за физичку културу 
"Спортски центар" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - пречишћен текст и 6/10)  и члана 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15),  

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

"СПОРТСКИ ЦЕНТАР" У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ СЛАВИША МИЛИЋ, 
дужности члана Управног одбора Установе за физичку 
културу "Спортски центар" у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ЈЕЛЕНА РАДИВОЈЕВИЋ, инг. 

фармацеутске технологије из Крушевца, за члана 
Управног одбора Установе за физичку културу 
"Спортски центар" у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-362/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
373   

На основу члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - пречишћен текст) и члана 19. став 
1 тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА                                     

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ДЕЈАН МАНОЈЛОВИЋ из 

Капиџије, дужности члана Управног одбора Туристичке 
организације града Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ МАРТИН ЈАШАРЕВИЋ, 

индустријски менаџер из Крушевца, за члана Управног  
одбора Туристичке организације града Крушевца. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-363/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
  

374     
На основу члана 45. Закона о култури  ("Сл. 

гласник РС", број 72/09), члана 5. и 6. Одлуке о 
оснивању Народног музеја у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца", број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10), и 
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЈОВАНКА АНДРИЋ, глумица  

из Крушевца, дужности председника Надзорног одбора 
Народног музеја. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ИВАНА УЗЕЛАЦ, економиста из 

Крушевца, за председника Надзорног одбора Народног 
музеја. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-364/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
375  
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 
("Сл. гласник РС" број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 13. 
Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" број 8/09 и 11/09), 
и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
КРУШЕВАЦ 

 
I -  РАЗРЕШАВА СЕ ДУШАН ЖИВАДИНОВИЋ, 

проф. информатике из Крушевца, дужности председника  
Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање 
Крушевац.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ТАМАРА МИЛУТИНОВИЋ, 

професор српског језика и књижевности из Крушевца,  
за председника Надзорног одбора Центра за стручно 
усавршавање Крушевац.  

 
III  - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-365/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
376  
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05),  
члана 7. Одлуке о оснивању Културног центра у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ број 1/09 – 
пречишћен текст, 6/10 и 8/15), и члана 19. став 1. тачка 
9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ САША ДИЗДАРЕВИЋ, 

доктор ветеринарске медицине, дужности председника 
Надзорног одбора Културног центра у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ КАТАРИНА СЛАВКОВИЋ, 

грађевински техничар из Крушевца, за председника  
Надзорног одбора Културног центра у Крушевцу.   

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".   
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-366/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
377   

На основу члана 130. 137. и 139. Закона о 
здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 
107/05), чл. 8. Одлуке о преузимању оснивачких права 
над Здравственом установом "Апотека" Крушевац 
("Службени лист града Крушевца", бр. 1/09 и 2/11)  и 
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ  
"АПОТЕКА  КРУШЕВАЦ" 

 
I -  РАЗРЕШАВА СЕ МИРЕЛА СТОВРАГОВИЋ,  

из Крушевца, члан, представник запослених, дужности 
члана Надзорног одбора Здравствене установе "Апотека 
Крушевац". 

 
II -  ИМЕНУЈЕ СЕ ОЛИВЕРА РАДЕНКОВИЋ, за 

члана Надзорног одбора "Апотеке Крушевац", као 
представник запослених. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-367/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
378    
На основу члана 130, 139. и 140. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 
72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 15. и 20. Одлуке 
о оснивању Дома здравља Крушевац ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 7/13) и члана 19. став 1. тачка 9. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ИВАН АНЂЕЛИЋ, дипл. 

правник, представник оснивача, дужности  председника 
Надзорног одбора Дома здравља Крушевац, на лични 
захтев. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ МАРТИНА СМИЉАНИЋ, 

дипл. економиста из Крушевца, представник оснивача, 
за председника Надзорног одбора Дома здравља 
Крушевац. 
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III - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-368/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
               
 
       
379     
На основу чл. 219. став 4 Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05), тачке 
64.Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 
матичних књига ("Сл. гласник РС "109/09... и 5/13) и 
члана 19. Статута  града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.12.2015. донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о одређивању доктора медицине за утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 

територији града Крушевца 
 
I - ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за 

утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији града Крушевца и то: 

 
1. СРБИСЛАВ МАЛИНОВИЋ, специјалиста 

ургентне медицине из Гавеза, 
 
2. ДАНИЈЕЛ ТОМИЧЕВИЋ, доктор медицине из 

Крушевца. 
 
II - Овлашћује се  начелник Градске управе града 

Крушевца  да са лицима из тачке I овог Решења 
закључи уговор о међусобним правима и обавезама. 

 
III - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о одређивању доктора медицине за утврђивање 
времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 
установе и издавање потврде о смрти на територији 
града Крушевца I Број: 511-1/2013 од  26. 12. 2013. 
(“Сл. лист града Крушевца” бр.11/13).  

 
IV - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 510-1/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
380 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 
8/15) и члана 9. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета града Крушеваца 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса, 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени Решења о именовању Комисије за избор 

програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 

расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима 

 
I – У Решењу о именовању Комисије за избор 

програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима („Службени лист града Крушевца“ бр. 10/12, 
1/13, 4/13, 8/13 и 6/14), у ставу 1 тачка 1. уместо 
Мирјане Златановић за члана Комисије именује се 
Гордана Недељковић, члан Градског већа из Крушевца. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-331/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
381 
На основу члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 14/08) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I – РАЗРЕШАВА СЕ МИРЈАНА ЗЛАТАНОВИЋ, 
дужности члана Комисије Буџетског фонда за 
популациону политику града Крушевца 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ др ЈЕЛЕНА МИЛАНОВИЋ, 

помоћник градоначелника за друштвене делатности, за 
члана Комисије Буџетског фонда за популациону 
политику града Крушевца. 
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III – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-332/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
382 
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 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2015. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА  

2016. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ДОНЕО 
ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“  

КРУШЕВАЦ 
 

I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 
атмосферске канализације који је донео ЈКП 
„ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ дана 
06.11.2015. године под бр.5515. 

  
II – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 325-1442/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
383 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
1/09, 8/12, 3/14, 4/14 и 7/14) и чл. 45. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2015. 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 15.11.2015. 
год. до 31.03.2016. године, који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац под бр. 
3380 од 04.12.2015. године. 

 

II - Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-1443/15         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
384 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

и подизању и одржавању зелених површина на подручју 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09, 
8/12, 3/14, 4/14 и 7/14) и чл. 45. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца за 2016. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под бр. 
3376 од 04.12.2015. године.  

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1445/15        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
385 
На основу чл. 28. Одлуке о држању домаћих 

животиња и кућних љубимаца на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца,“ 6/11, 3/14 и 
4/14) и чл. 45. Статута града Крушевца (“Сл.лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм рада Зоохигијенске 

службе ЈКП Крушевац за 2016. годину који је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ 
Крушевац  под бр. 3384 од 04.12.2015. године.  

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1446/15         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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386 
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 дана 20.12.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

  
I – РАЗРЕШАВА СЕ ДРАГАН ШЉИВИЋ, 

васпитач из Глободера, дужности председника Савета 
за безбедност саобраћаја на путевима на територији 
града Крушевца. 

 
II - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Савета 

за безбедност саобраћаја на путевима на територији 
града Крушевца и то: 

- ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, предузетник из Крушевца, 
- ДРАГАН ИВАНОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја – 

АД „Југопревоз“ Крушевац,  
- ЈЕЛЕНА БРКОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја – Градска 

управа, 
 
III - ИМЕНУЈЕ СЕ ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, предузетник 

из Крушевца, за председника Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца. 

 
IV - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
и то: 

- ДРАГАН ШЉИВИЋ, васпитач из Глободера и 
- ВЛАДАН РАДОЈЕВИЋ, дипл. инг. саобраћаја, 

заменик директора Политехничке школе у Крушевцу.  
- НИКОЛА ФИЛИПОВИЋ, дипл. правник – 

Служба месних заједница.  
 
V - Ове Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1152/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
387 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину ,у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0010 (ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499110, позиција 111 - Средства 
резерви (стална резерва), одобрава се укупно 1.367.100 
динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
пројекат 0005 (П: Превенција и отклањање последица 
елементарних непогода и других ванредних ситуација),  
економска класификација 484100, позиција 122 - Накнада 
штете за повреде или штете настале услед елементарних 
непогода, увећава се за 1.367.100 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 1.367.100 динара, служиће за 
исплату рачуна отпремнице бр. 30-08/2015 од 26.08.2015. 
године, на износ од 1.367.100 динара, издатог од 
Р.И.Х.О.И.Р.Н. АЛЕКС-ГРАДЊА, Крушевац, за хитну 
санацију инфраструктуре и водотокова као и каналске 
мреже-чишћење одводних канала, потока и путева са 
утоваром материјала у насељеним местима: Кобиље, 
Трмчаре, В.Шиљеговац, В.Ломница, Читлук и Жабаре 
и санацију клизишта у насељеним местима: В.Ломница 
и Себечевац, у периоду од 06.05. до 17.08.2015. године,  
на основу копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве ванредне седнице бр. 660/2015-06 од 31.03.2015. 
године разматрао је стање на водама првог и другог 
реда и стање клизишта на територији града Крушевца и 
донео закључке о деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр. 404-
732/II од 25.09.2012. године и анекса 1 бр. 404-55/II од 
03.03.2015. године, закљученог са С.З.Р. АЛЕКС-
ГРАДЊА, Крушевац, за случај елементарних непогода 
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: 401-327/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
388 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 23.900 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 28 – OШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“ 
ГОРЊИ СТЕПОШ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 
(ПА: Функционисање ОШ „Деспот Стефан“ Горњи 
Степош), економска класификација 463200, позиција 455 
– Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 23.900 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 23.900 динара биће 
употребљена за непланирану набавку пећи за ложење у 
издвојеном одељењу у Наупару, по предрачуну бр. 432 од 
12.10.2015. године, издатој од „ТОРПЕДО“, 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: 401-315/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
389 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 9.870 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 28 – OШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“ 
ГОРЊИ СТЕПОШ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 
9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Деспот Стефан“ 
Горњи Степош), економска класификација 463100, 
позиција 454 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), повећава се за 9.870 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 9.870 динара биће 
употребљена за плаћање таксе за упис права 
коришћења објекта, због реализације добијених 
средстава од швајцарске амбасаде, а по решењу Службе 
за катастар непокретности Крушевац бр. 952-02-7-
649/2015 од 19.11.2015. 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: 401-316/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
390     
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 2.864 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 44 – ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ 
ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ шифра програма 2003 
(ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Школе за музичке 
таленте у Ћуприји), економска класификација 463100, 
позиција 495 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), повећава се за 2.864 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 2.864 динара су 
недостајућа средства за исхрану и смештај ученика, део 
рачуна од 2.864 динара, бр. 67 од 27.10.2015. године, 
издатог од Школе за музичке таленте у Ћуприји. 
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3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 
финансије. 

  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-331/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 391 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 16.095 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 35 – ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА 
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. 
МАЈ“ ЈАГОДИНА, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 
9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Школе са домом за ученике 
оштећеног слуха и говора „11. Мај“ Јагодина), 
економска класификација 463100, позиција 466 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 16.095 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 16.095 динара су 
недостајућа средства за једног ученика-део рачуна од 
29.267 динара, по фактури бр. 9/10/2015 од 19.10.2015. 
године, издатој од Школе са домом за ученике 
оштећеног слуха и говора „11. Мај“, Јагодина. 

 
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: 401-329/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

392 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 12.941 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 23 – ОШ „СТАНИСЛАВ 
БИНИЧКИ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Станислав Бинички), 
економска класификација 463100, позиција 447 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 12.941 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 12.941 динара су 
недостајућа средства за отклањање квара на 
канализационој мрежи, по рачуну-отпремници  бр. 
1518774, на износ од 9.200,93 динара и део рачуна-
отпремнице бр. 1518781, у износу од 3.740 динара, од 
04.12.2015. године, издатих од МИЛОШЕВИЋ ДОО, 
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: 401-328/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
393 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 209.630 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0004 (ПА: 
Градско јавно правобранилаштво), економска 
класификација 411100, позиција 84 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (конто 411115-Додатак за време 
проведено на раду), повећава се за 173.950 динара; 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0004 (ПА: 
Градско јавно правобранилаштво), економска 
класификација 412100, позиција 85 – Допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање (конто 412111-
Допринос за ПИО), повећава се за 19.180 динара; 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0004 (ПА: 
Градско јавно правобранилаштво), економска 
класификација 412200, позиција 86 – Допринос за 
здравствено осигурање (конто 412211-Допринос за 
здравствено осигурање), повећава се за 8.450 динара; 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0004 (ПА: 
Градско јавно правобранилаштво), економска 
класификација 412300, позиција 87 – Допринос за 
незапосленост (конто 412311 - Допринос за 
незапосленост), повећава се за 1.100 динара и 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0004 (ПА: 
Градско јавно правобранилаштво), економска 
класификација 465100, позиција 88 – Остале текуће 
дотације и трансфери (конто 465112-Остале текуће 
дотације и трансфери), повећава се за 6.950 динара; 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 209.630 динара су 
недостајућа средства за новембарску плату 2015. 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: 401-324/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 

394 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 10.110 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 

шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0009 (ПА: 
Правна помоћ), економска класификација 411100, 
позиција 106 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(конто 411115-Додатак за време проведено на раду, 
минули рад), повећава се за 4.510 динара и 

 
- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 

шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0009 (ПА: 
Правна помоћ), економска класификација 465100, 
позиција 110 – Остале текуће дотације и трансфери 
(конто 465112-Остале текуће дотације по закону), 
повећава се за 5.600 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 10.110 динара су 
недостајућа средства за новембарску плату 2015. 
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: 401-322/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
395 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 16.750 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0005 (ПА: 
Заштитник грађана), економска класификација 411100, 
позиција 89 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(конто 411115 - Додатак за време проведено на раду), 
повећава се за 7.900 динара и 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0005 (ПА: 
Заштитник грађана), економска класификација 465100, 
позиција 93 – Остале текуће дотације и трансфери 
(конто 465112-Остале текуће дотације по закону), 
повећава се за 8.850 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 16.750 динара су недостајућа 
средства за новембарску плату 2015. 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: 401-323/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
396 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0010 (ПА: Резерве), функционална класификација 130, 

економска класификација 499120, позиција 112 - Средства 
резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 172.700 
динара распоређено на следеће кориснике: 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 411100, позиција 30 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (конто 411117-Плате, додаци и 
накнаде запослених), повећава се за 50.000 динара; 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 412100, позиција 31 – Допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање (конто 412111-
Допринос за ПИО), повећава се за 94.600 динара и 

- у разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 412200, позиција 32 – Допринос за 
здравствено осигурање (конто 412211-Допринос за 
здравствено осигурање), повећава се за 28.100 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 172.700 динара су 
недостајућа средства за новембарску плату 2015. 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: 401-320/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
397 
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 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 1, функционална класифи-
кација 130, економска класификација 499120, позиција 
112 - Текућа резерва, одобрава се укупно 9.330 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 1, глава 1 – Скупштина града, у програму 
0602, програмској активности 0001 на позицију 1, 
економска класификација 411100 – Плате додаци и 
накнаде запослених, износ од 9.330 динара; 
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења су недостајућа средства за 
новембарску плату 2015. 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: 401-321/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
398 
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 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 1, функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Текућа резерва, одобрава се укупно 17.100 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 2, глава 1 – Градоначелник, у програму 
0602, програмској активности 0001 и то: 

- на позицију 12, економска класификација 412100 
– Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, 
износ од 13.800 динара; 

- на позицију 13, економска класификација 412200 
– Допринос за здравствено осигурање, износ од   3.300 
динара. 

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења су недостајућа средства за 
новембарску плату 2015. 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: 401-319/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

399  
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 25.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), 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 мајке 
Горана Милића, 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: 401-317/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
400 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
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ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска 
активност 0010 (ПА: Резерве), функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 112 - Средства резерви (текућа резерва), 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 6 – СЛУЖБА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0002 (ПА: 
Месне заједнице), економска класификација 414300, 
позиција 182 – Отпремнине и помоћи, повећава се за 
25.000 динара (конто 414314-Помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже породице). 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 25.000 динара 
користиће се за непланиране сврхе, а за исплату 
солидарне помоћи због смрти мајке Вишњић Момира, 
запосленог у Служби месних заједница. 

 
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: 401-318/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
401 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0010 (ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
125.717 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 36 – ОСНОВНА МУЗИЧКА 
ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Основне музичке 
школе „Стеван Христић“), економска класификација 
463100, позиција 467 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), повећава се за 125.717 динара. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у  износу од 125.717 динара су 
недовољно планирана средства за поправку централног 
грејања-замена цеви, по рачуну бр. 11-80680/15, 
издатод од ЈКП „Градска топлана“ 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: 401-341/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
402 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 3.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 7 – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, шифра 
програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Историјског архива), економска класификација 421100, 
позиција 211 – Трошкови платног промета и банкарских 
услуга, повећава се за 3.000 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 2. 

овог решења у  износу од 3.000 динара су недовољно 
планирана средства за провизију-трошкове платног 
промета по изводу бр. 179 од 11.12.2015. 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: 401-342/15             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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403   
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0010 (ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
300.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 421100, позиција 39 – Трошкови 
платног промета и банкарских услуга, 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 
недовољно планирана средства за провизију - трошкове 
платног промета. 

 
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: 401-343/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
404 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 250.000 

динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.899.917.890 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања РС за 
суфинансирање пројекта „Свете воде и друга култна 
места у крушевачком крају“. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 250.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.899.917.890 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 250.000 
динара и сада износе 2.581.920.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 250.000 динара и 
сада износе 32.973.655 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.997.890 динара. 

Средства у износу од 250.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Народног музеја, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), функционална 
класификација 820 и то: 

 
пројекат П0040/0004 (П: „Свете воде и друга култна 

места у крушевачком крају“) и то: 
 
- на позицију 384.24 - Услуге информисања, 

конто 423413-Услуге штампања публикација, износ од 
220.000 динара и сада износи 220.000 динара и 

- на позицију 384.25 - Стручне услуге, конто 
423599 - Остале стручне услуге, износ од 30.000 динара 
и сада износи 30.000 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: 400-24/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
405 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
4.850.551 динар, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 2.899.667.890 динара, 



 1196                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  9                                   29.12.2015. 

 

уплатом Министарства финансија, по изводу бр. 186 од 
30.11.2015. године, на рачун ПУ „Ната Вељковић“ бр. 
840-260661-62, као једнократни износ од 7.000 динара 
свим запосленима у Установи, по одлуци Владе РС. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
4.850.551 динар, извор финансирања 07 и сада износе 
2.899.667.890 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета утврђују се у 
износу од 2.581.670.000 динара. 

Конто 733144 повећава се за 4.850.551 динар и сада 
износи 4.850.551 динар.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 4.850.551 динар и сада износе 317.997.890 динара. 

Средства у износу од 4.850.551 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 ПУ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“, шифра програма 2001 

(ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Предшколске установе „Ната Вељковић“), 
функционалана класификација 911 и то: 

- конто 416119-Остале награде запосленима, 
износ од 4.850.551 динар и сада износи 4.850.551 
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: 400-25/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
406 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.696.470 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 2.902.614.360 динара, 
уплатом Сталне конференције градова и општина за 
финансирање пилот пројекта „Унапређење уличне 
расвете уградњом ЛЕД светиљки“ дана 03.12.2015. 
године, по изводу о стању и промена средстава бр.17. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 

2.696.470 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.902.614.360 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.696.470 динара и сада износе 2.584.616.470 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у 
корист новоа градова, повећавају се за 2.696.470 динара 
и сада износе 35.670.125 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 317.997.890 динара. 

Средства у износу од 2.696.470 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 

Крушевац, шифра програма 0601 (ПРОГРАМ 2: 
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ), функционална 
класификација 640 и то: 

- на позицију 572 - Капитално одржавање зграда 
и објеката, конто 511392 – Капитално одржавање 
комуникационих и електричних водова, износ од 
2.696.470 динара и сада износи 2.696.470 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: 400-26/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
407 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 15.000 
динара, извор финансирања 08 – Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 2.902.629.360 
динара, уплатом на рачун Туристичке организације 
града Крушевца бр. 840-1021668-33, по Уговору 
закљученим између Фабрике мазива ФАМ, Крушевац и 
Туристичке организације града Крушевца, на износ од 
15.000 динара, за представљање града Крушевца на 
међународном сајму туризма у Крагујевцу-превоз на 
релацији Крушевац-Крагујевац-Крушевац, по изводу бр. 
22 од 04.12.2015. године. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 15.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.902.629.360 динара. 
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Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.584.616.470  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 15.000 динара и 
сада износе 4.002.713 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 15.000 динара и сада износе 318.012.890 динара. 

Средства у износу од 15.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
 Туристичке организације, шифра програма 1502 

(ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), програмска 
активност 0002 (ПА: Туристичка промоција), 
функционалана класификација 473 

-  на конто 423911 – Остале опште услуге, износ од 
15.000 динара и сада износи 15.000 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: 400-28/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
408 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 149.731 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.903.341.091 динара, 
уплатом Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине за финансирање извођења студијско-
истраживачког пројекта од значаја за јединице локалних 
самоуправа под називом „Испитивање могућности 
примене агротехничких мера и легуминозних крмних 
биљака у циљу заштите и ефикаснијег коришћења 
пољопривредног земљишта у функцији развоја 
сточарства на територији града Крушевца“. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 149.731 
динар, извор финансирања 07 и сада износе 
2.903.341.091 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 149.731 
динара и сада износе 2.585.328.201 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист новоа градова, повећавају се за 149.731 динара и 
сада износе 35.819.856 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 318.012.890 динара. 

Средства у износу од 149.731 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Буџетски фонд за подстицање развоја 

пољопривреде, шифра програма 0101 (ПРОГРАМ 5: 
РАЗВОЈ пољопривреде), програмска активност 0002 
(ПА: Подстицај пољопривредној производњи), 
функционална класификација 421 и то: 

- на позицију 168 - Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, конто 
451141-Текуће субвенције за пољопривреду , износ од 
149.731 динара и сада износи 149.731 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: 400-29/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
409 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 49.202 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.903.390.293 динара, 
уплатом Министарства здравља (Републички фонд за 
здравствено осигурање), по изводима бр. 15 од 
06.10.2015. године и бр. 17 од 27.11.2015. године, за 
боловање преко 30 дана, на рачун боловања Историјског 
архива бр. 840-219764-64. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 49.202 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.903.390.293 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.585.328.201  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 771110 – 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода, 
повећавају се за 49.202 динара и сада износе 12.904.791 
динар. 
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 Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 49.202 динара и сада износе 318.062.092 динара. 

Средства у износу од 49.202 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Иторијског архива, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Историјског 
архива), функционална класификација 820 и то: 

-  на конто 414121 – Боловање преко 30 дана, износ 
од 49.202 динара и сада износи 307.202 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: 400-30/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
410 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
4.500.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 2.924.662.193 динара, 
уплатом Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација за пројекат „Израда пројектно 
техничке документације и набавка и постављање 
путоказне, туристичке, пешачко-информативне 
сигнализације и интерактивног излога“ на рачун 
Туристичке организације града Крушевца бр. 840-
1129664-25. 

 Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
4.500.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.924.662.193 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.585.328.201  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733241 – Капитални 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 4.500.000 динара 
и сада износе 4.500.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 4.500.000 динара и сада износе 339.333.992 динара. 

Средства у износу од 4.500.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

Туристичке организације града Крушевца, 
шифра програма 1502 (ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА), пројекат П 0034/15 (П: Израда пројектно 
техничке документације и набавка и постављање 
путоказне, туристичке, пешачко-информативне 
сигнализације и интерактивног излога), функционална 
класификација 473 

-  на конто 511231 – Аутопутеви, путеви, мостови, 
надвожњаци и тунели, износ од 4.500.000 динара и сада 
износи 4.500.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-32/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
411 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
16.771.900 динара, извор финансирања 04 – Сопствени 
приходи буџетских корисника и сада износе 
2.920.162.193, уплатом месних заједница на збирни 
рачун средстава МЗ бр. 840-3480741-52, за уређење 
сеоских путева. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
16.771.900 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2. .920.162.193 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.585.328.201  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744241 – Капитални 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова, повећавају се за 16.771.900 
динара и сада износе 21.811.900 динара. 

 Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 16.771.900 динара и сада износе 334.833.992 динара. 

Средства у износу од 16.771.900 динара, извор 
финансирања 04, разврставају се код: 

Службе месних заједница и месне заједнице, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0002 (ПА: 
Месне заједнице), функционална класификација 130 и 
то: 
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-  на конто 425191 – Текуће поправке и одржавање 
осталих објеката (извор 04), износ од 16.771.900 динара 
и сада износи 19.271.900 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:  400-31/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
412 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 29.473 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.925.140.862 динара, 
уплатом Министарства здравља (Републички фонд за 
здравствено осигурање), по изводу бр. 19 од 21.12.2015. 
године, за боловање преко 30 дана, на рачун боловања 
Историјског архива бр. 840-219764-48. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 29.473 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.925.140.862 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.585.777.397  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 771110 – 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода, 
повећавају се за 29.473 динара и сада износе 12.934.264 
динара. 

 Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 29.473 динара и сада износе 339.363.465 динара. 

Средства у износу од 29.473 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Историјског архива, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Историјског 
архива), функционална класификација 820 и то: 

-  на конто 414121 – Боловање преко 30 дана, износ 
од 29.473 динара и сада износи 336.675 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:  400-35/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
413 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 449.196 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.925.111.389 динара, 
уплатом Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине за финансирање извођења студијско-
истраживачког пројекта од значаја за јединице локалних 
самоуправа под називом „Испитивање могућности 
примене агротехничких мера и легуминозних крмних 
биљака у циљу заштите и ефикаснијег коришћења 
пољопривредног земљишта у функцији развоја 
сточарства на територији града Крушевца“. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 449.196 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.925.111.389 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 449.196 
динара и сада износе 2.585.777.397 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист новоа градова, повећавају се за 449.196 динара и 
сада износе 36.269.052 динара.   

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 339.333.992 динара.  

Средства у износу од 449.196 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код:  

Буџетски фонд за подстицање развоја 
пољопривреде, шифра програма 0101 (ПРОГРАМ 5: 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ), програмска активност 
0002 (ПА: Подстицај пољопривредној производњи), 
функционална класификација 421 и то: 

- на позицију 168-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, конто 
451141-Текуће субвенције за пољопривреду, износ од 
449.196 динара и сада износи 598.927 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
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3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  400-37/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
414 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 84.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.925.566.284 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије, по изводу бр. 246 од 23.12.2015. 
године, на уплатни рачун буџета, за социјалну помоћ 
интерно расељеним лицима са КиМ, тренутно 
настањеним на територији града Крушевца. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са средствима 
из додатних извора повећавају се за 84.000 динара, извор 
финансирања 07 и сада износе 2.925.566.284 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 84.000 
динара и сада износе 2.585.861.397  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 84.000 динара и 
сада износе 36.353.052 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 339.704.887 динара. 

Средства у износу од 84.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код: 

Градске управе, шифра програма 0901 
(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0001 (ПА: Социјалне помоћи), 
функционална класификација 070 и то: 

- на позицију 133-Остале накнаде из буџета, 
конто 472931- Једнократне помоћи, износ од 84.000 
динара и сада износи 6.417.000 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:  400-38/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 

415 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 42.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.925.608.284 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије, по изводу бр. 22 од 25.12.2015. 
године, на уплатни рачун буџета, на име помоћи за 
превазилажење тешке материјалне ситуације, интерно 
расељеним лицима са КиМ, тренутно настањеним на 
територији града Крушевца. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 42.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.925.608.284 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 42.000 
динара и сада износе 2.585.903.397  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 42.000 динара и 
сада износе 36.395.052 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 339.704.887 динара. 

Средства у износу од 42.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код: 

Градске управе, шифра програма 0901 
(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0001 (ПА: Социјалне помоћи), 
функционална класификација 070 и то: 

- на позицију 133-Остале накнаде из буџета, 
конто 472931-Једнократне помоћи, износ од 42.000 
динара и сада износи 6.459.000 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:  400-40/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
416 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  
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Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 04 – Сопствени 
приходи буџетских корисника и сада износе 
2.926.608.284 динара, уплатом на рачун Туристичке 
организације града Крушевца бр. 840-1021668-33, по 
Уговору о спонзорству закљученим између Туристичке 
организације града Крушевца и COOPER TIRE & 
RUBBER COMPANU SERBIA DOO KRUŠEVAC, на 
износ од 1.000.000 динара, као спонзорство у 
организовању концерта за дочек Српске Нове 2016. 
године на Градском тргу у Крушевцу, по изводу бр. 34 
од 25.12.2015. године. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 04 и сада износе 
2.926.608.284 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.585.903.397  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 742141 – Приходи од 
продаје добара или услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа градова повећавају се за 
1.000.000 динара и сада износе 126.182.370 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 1.000.000 динара и сада износе 340.704.887 динара. 

Средства у износу од 1.000.000 динара, извор 
финансирања 04, разврставају се код: 

Туристичке организације, шифра програма 1502 
(ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), програмска 
активност 0002 (ПА: Туристичка промоција), 
функционалана класификација 473 

-  на конто 423911 – Остале опште услуге, износ од 
480.000 динара и сада износи 480.000 динара и 

-  на конто 424221 – Услуге културе, износ од 
520.000 динара и сада износи 520.000 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:  400-42/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
417 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2015. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.650.000 динара, извор финансирања 08 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
2.929.258.284 динара, уплатом по уговорима о донацији 
за пројекат „Дочек Нове 2016. године“, закљученим 
између донатора и града Крушевца и то:  

- уговором о донацији „Bramy“ д.о.о., 
Александровац, бр. 404-565/II од 21.12.2015. године, 
извршена је уплата 23.12.2015. године, у износу од 
250.000 динара; 

- уговором о донацији „Моца“ д.о.о., Крушевац бр. 
404-578/II од 25.12.2015. године, извршена је уплата 
23.12.2015. године, у износу од 100.000 динара; 

- уговором о донацији ЈКП „ВОДОВОД 
КРУШЕВАЦ“, Крушевац бр. 404-548/II од 15.12.2015. 
године, извршена је уплата 17.12.2015. године, у износу 
од 150.000 динара; 

- уговором о донацији БИЗНИС ИНКУБАТОР 
д.о.о., Крушевац бр. 404-558/II од 17.12.2015. године, 
извршена је уплата 17.12.2015. године, у износу од 
100.000 динара; 

- уговором о донацији ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“, 
Крушевац бр. 404-559/II од 17.12.2015. године, извршена 
је уплата 17.12.2015. године, у износу од 100.000 динара; 

- уговором о донацији ДОМ ЗДРАВЉА „MEDICUS 
UNIVERSALIS“, Крушевац бр. 404-551/II од 16.12.2015. 
године, извршена је уплата 18.12.2015. године, у износу 
од 50.000 динара; 

- уговором о донацији „ИДЕ ВОЗ“ д.о.о., Крушевац 
бр. 404-579/II од 25.12.2015. године, извршена је уплата 
25.12.2015. године, у износу од 50.000 динара; 

- уговором о донацији „TRAYAL KORPORACIJA“ 
а.д., Крушевац бр. 404-582/II од 28.12.2015. године, 
извршена је уплата 25.12.2015. године, у износу од 
500.000 динара; 

- уговором о донацији „КРУШЕВАЦ ПУТ“ а.д., 
Крушевац бр. 404-581/II од 28.12.2015. године, извршена 
је уплата 25.12.2015. године, у износу од 500.000 динара; 

- уговором о донацији ЈКП „ГРАДСКА 
ТОПЛАНА“, Крушевац бр. 404-564/II од 21.12.2015. 
године, извршена је уплата 24. и 25.12.2015. године, у 
износу од 300.000 динара; 

- уговором о донацији ЖУПА-КОМЕРЦ 2006 ДОО, 
Крушевац бр. 404-553/II од 16.12.2015. године, извршена 
је уплата 24.12.2015. године, у износу од 500.000 динара и 

- уговором о донацији „КРОВ ПРИМ 037“ д.о.о., 
Крушевац бр. 404-562/II од 11.12.2015. године, извршена 
је уплата 15.12.2015. године, у износу од 50.000 динара. 

 
Укупни расходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.650.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.929.258.284 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.650.000 динара и сада износе 2.588.553.397  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 2.650.000 динара 
и сада износе 4.112.200 динара.  
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Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу 340.704.887 динара. 

Средства у износу од 2.650.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
Градоначелника, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 

15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), пројекат П0003/16 (П: 
Дочек Нове 2016. године), функционалана 
класификација 111 

-  на позицију 29.2 - Услуге образовања, културе и 
спорта, економска класификација 424200 - Услуге 
образовања, културе и спорта, износ од 2.650.000 
динара и сада износи 3.212.000 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:  400-39/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
418 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 341.422 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.925.482.284 динара, 
уплатом Министарства финансија, по изводу бр. 200 од 
18.12.2015. године, на рачун ПУ „Ната Вељковић“ бр. 
840-260661-62, као једнократни износ од 7.000 динара за 
још 29 запослених на одређено време на заменама, по 
одлуци Владе РС. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са средствима 
из додатних извора повећавају се за 341.422 динар, извор 
финансирања 07 и сада износе 2.925.482.284 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.585.777.397 динара. 

Конто 733144 повећава се за 341.422 динара и сада 
износи 5.191.973 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 341.422 динар и сада износе 339.704.887 динара. 

Средства у износу од 341.422 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 ПУ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“, шифра програма 2001 
(ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 

Предшколске установе „Ната Вељковић“), 
функционалана класификација 911 и то: 

- конто 416119-Остале награде запосленима, 
износ од 341.422 динара и сада износи 5.191.973 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:  400-36/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
419 
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевац“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 11.12.2015. 
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 
2015. годину код корисника: 

- са позиције 229, економска класификација 411100 
- Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 
343.596 динара, са конта 411111 - Плате на основу цене 
рада у износу од 297.688 динара и са конта 411115 – 
Додатак за време проведено на раду (минули рад) у 
износу од 45.908 динара; 

- са позиције 230, економска класификација 412100  
- Допринос за ПИО, у износу од 38.312 динара, са 
позиције 231, економска класификација 412200 – 
Доприноси за здравствено осигурање у износу од 
19.133 динара и  

- са позиције 232, економска калсификација 412300 
- Допринос за незапосленост у износу од 5.233 динара, 
по програму 1201, програмска активност 0001 - 
Крушевачко позориште 

- на позицију 112 – Средства резерви - Текућа 
резерва, економска калсификација 499120 , по 
програму 0602, програмска активност 0010 - Градска 
управа - резерве у износу од 406.274 динара.  

  
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву- 
раздео 3, глава 1 - Градска управа, на позицију 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), шифра програма 
0602, програмска активност 0010. 

 
III - О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије.  
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IV – Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  401-325/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
420 
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевац“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 11.12.2015. 
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 
2015. годину код корисника: 

 
- са позиције 176 – Плате, додаци и накнаде 

запослених, економска класификација 411100 - Плате, 
додаци и накнаде запослених, у износу од 7.946 динара и 

  
-  са позиције 200 – Остале текуће дотације и 

трансфери, економска класификација 465100 - Остале 
текуће дотације по закону у износу од 21.400 динара - 
Служба месних заједница, шифра програма 0602, 
програмска активност 0002 (ПА: Месне заједнице – 
опште услуге)  

 
- на позицију 112 – Средства резерви – Текућа 

резерва, економска калсификација 499120, по програму 
0602, програмска активност 0010 – Градска управа – 
резерве у износу од 29.346 динара.   

 
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву- 
раздео 3, глава 1 - Градска управа, на позицију 112-
Средства резерви (текућа резерва), шифра програма 
0602,  програмска активност 0010 (ПА: Резерве). 

 
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: 401-326/15               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
421 
На основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), у вези члана 46. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 
145/14),  

Градскa управа града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ОКРУЖНИ ЗАТВОР“  
КРУШЕВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Окружни затвор“ Крушевац 
( у даљем тексту: ПДР) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације ближе се дефинишу и 

разрађују планска решења из стратешких планских 
докумената и стварају услови за пресељење постојећег 
затвора из централне градске зоне и наставак 
активности на формирању и уређењу нове локације  
Окружног затвора.  

Намена простора на подручју Плана утврђена је 
плановима вишег реда (Просторни план града 
Крушевца и Генерални урбанистички план Крушевац 
2025.), а детаљна разрада стратешких планских 
опредељења неопходна је у циљу реализације 
планираног комплекса Окружног затвора на новој 
локацији и измештања постојећег затвора из центра 
града. Нова локација Окружног затвора планирана је у 
оквиру урбанистичке целине 8.5. са дефинисаном 
претежном наменом „посебна намена ОЗ (Окружни 
затвор) и пратећа намена заштитно зеленило“. 

План обухвата површину од око 28ха у оквиру КО 
Текије и налази се на око 5км источно од центра 
Крушевца, на правцу општинског пута бр. 26 (Дедина - 
Текије - Капиџија).    

 
Члан 3. 

 
Разлог за израду Стратешке процене утицаја на 

животну средину садржан је у одредбама Закона о 
Стратешкој процени утицаја на заштиту животне 
средине,којом је утврђена обавеза израде стратешке 
процене  на планове из области просторног планирања 
и потреби да се обезбеди одрживост ПДРа, као и у  
Мишљењу Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
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животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-253/2015-09  од  10.12.2015. године. 

 
Члан 4. 

 
У оквиру стратешке процене разматраће се 

постојеће стање животне средине,утицај планираних 
садржаја на микро и макро локације,као и друга питања 
и проблеми везани за животну средину  подручје 
обухваћеног планом. 

Стратешка процена се неће бавити питањима 
заштите животне средине која нису од значаја за 
процењивање утицаја и дефинисање услова за заштиту 
животне средине и одрживи развој планског подручја. 

 
Члан 5. 

 
О извршеној  стратешкој процени утицаја ПДР-а на 

животну средину израдиће се Извештај  који ће 
обухавтати обавезне елементе утврђене у чл.12 став 2 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010). 

Обавезни елементи извештаја о стратешкој 
процени су: 

1. полазне основе стратешке процене; 
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и 

избор индикатора; 
3. процену могућих утицаја са описом мера 

превиђених за смањење негативних утицаја  на 
животну средину; 

4. смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину; 

5. програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма (мониторинг); 

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке  процене; 

7. приказ начина одлучивања,опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена у план или 
програм; 

8. закључке до којих је дошло током израде 
извештаја о стратешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стартешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене 

утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца 
животне средине (вода, ваздух, земљиште) у границама 
предметног плана. 

 
Члан 6. 

 
Израда статешке процене биће заснована на 

просторно планској документацији из области заштите 
животне средине и одрживог развоја и другој 
релевантној документацији, као и на резултатима 
досадашњих истрживања у области заштите животне 
средине, одрживог развоја и просторног планирања. 

У случају непостојања релевантних података, 
извршиће се циљана мерења у складу са законом. 

 
Члан 7. 

 
Јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и 

установе надлежне за послове заштите животне средине, 
заштите природе, заштите споменика културе, 
инфраструктуре, пољопривреде, шумарства, водо-
привреде и др. органи и организације су дужне да у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, доставе 
све расположиве податке, услове и документацију из 
делокруга свог рада носиоцу израде стратешке процене. 

 
Члан 8. 

 
За носиоца израде стратешке процене, одредиће се 

правно лице или предузетник кoje je уписано у 
одговарајући регистар за обављање делатности 
просторног и урбанистичког планирања и израде 
планских и других развојних докумената.  

Средста за израду извештаја о стратешкој процени 
обезбеђују се из буџета града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а на 

животну средину, биће изложен на јавни увид 
истовремено са јавним увидом нацрта  ПДР–а, сходно 
чл. 11, 18 и 19 Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/2004 и 88/2010). 

 
Члан 10. 

 
Ова одука је саставни део Одлуке  о изради Плана 

детаљне регулације Окружни затвор Крушевац и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                   
IV Број: 350-601/2015 НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.

 
 

 
 
 
422 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 
и 145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКОГ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА ОД  

ТС КРУШЕВАЦ 3 ДО СТАРОГ АЕРОДРОМА  НА  
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације линијског 
инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог 
аеродрома   на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације линијског 

инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог 
аеродрома, (у даљем тексту: План) ближе дефинише и 
разрађује планска решења из планских докумената 
вишег реда.  План је основ којим се стварају услови за 
изградњу кабловског вода потребног напонског нивоа 
за стварање услова за прикључење на 
електроенергетску мрежу будућих пословно–стамбених 
објеката на локалитету Стари аеродром. Његова 
изградња утврђена је плановима вишег реда, Генерални 
план Крушевац 2021. год., (“Сл. лист општине 
Крушевац” бр. 4/05) односно Генерални урбанистички 
план Крушевац 2025. („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
3/2015). 

План обухвата трасу кабловског вода од ТС 
Крушевац 3 до Старог аеродрома дуж постојећих улица 
у оквиру изграђеног грађевинског земљишта.   

  
Члан 3. 

 
План ће утврдити основне урбанистичке мере и 

услове ваздуха од загађења и заштите од буке, 
дефинисањем одговарајућих урбанистичких параметара 
и правила изградње; мере заштите воде кроз планирану 
канализациону мрежу са прикључком на канали-
зациони систем, атмосферску канализацију планирану 
у профилима саобраћајница унутар комплекса и 
прикључак на колектор; заштита земљишта спроводиће 
се применом утврђених мера: забрана депоновања 
отпадних материја, ван простора намењеног за то, 
заштита земљишта од загађивања, плављења и 
испуштања отпадних вода. 

Планом се дефинишe намена и развој дела 
централног градског простора, кроз нове градске, 
урбане просторе, у циљу постизања вишег степена 
урбане развијености, засноване на принципима 
одрживог развоја, са примарним задатком уређивања 
грађевинског земљишта, а на основу смерница и услова 
из планова вишег реда. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за ПДР линијског инфраструктурног 

објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома, као и 
на основу Мишљења бр. 501-254/2015-09 од 
07.12.2015.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације линијског инфраструктурног 
објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације линијског инфраструктурног 
објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                   
IV Број: 350-602/2015 НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.

 
 
 
 
423 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр, 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 11.12.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕТНО-СЕЛО 

„ЛОМНИЧКИ КИСЕЉАК“  
У ВЕЛИКОЈ ЛОМНИЦИ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације етно-село „Ломнички 
кисељак“ у Великој Ломници на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације етно-село „Ломнички 

кисељак“ у Великој Ломници (у даљем тексту: План), 
разрађују се планска решења из планова вишег реда 
ради реализације планираних садржаја и усаглашавања 
урбанистичке документације са важећим прописима.  
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Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански основ је Просторни план града Крушевца.  

План обухвата површину од око 3,5ха, у оквиру 
КО Ломница.  

  
Члан 3. 

 
План ће утврдити основне урбанистичке мере и 

услове ваздуха од загађења и заштите од буке, 
дефинисањем одговарајућих урбанистичких параметара 
и правила изградње; мере заштите воде кроз планирану 
канализациону мрежу са прикључком на 
канализациони систем, атмосферску канализацију 
планирану у профилима саобраћајница унутар 
комплекса и прикључак на колектор; заштита 
земљишта спроводиће се применом утврђених мера: 
забрана депоновања отпадних материја, ван простора 
намењеног за то, заштита земљишта од загађивања, 
плављења и испуштања отпадних вода. 

Планом се дефинишe намена и развој дела 
централног градског простора, кроз нове градске, 
урбане просторе, у циљу постизања вишег степена 
урбане развијености, засноване на принципима 
одрживог развоја, са примарним задатком уређивања 
грађевинског земљишта, а на основу смерница и услова 
из планова вишег реда. 

      
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за ПДР етно-село „Ломнички 
кисељак“ у Великој Ломници, као и на основу 
Мишљења бр. 501-252/2015-09 од  10.12.2015.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације  
етно-село „Ломнички кисељак“ у Великој Ломници на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације етно-село „Ломнички кисељак“ у 
Великој Ломници и објављује се у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

                                                                                   
IV Број: 350-600/2015 НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.

 
 
 
 

424 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр, 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 17.12.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ КАБЛОВСКОГ ВОДА 110КV ОД  
ТС КРУШЕВАЦ 1 ДО ТС КРУШЕВАЦ 3 НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1.  
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене утицаја 

Планa детаљне регулације кабловског вода 110kV од ТС 
Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2.  

План детаљне регулације кабловског вода 110kV од 
ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 (у даљем тексту: План) 
ближе дефинише и разрађује планска решења и стратешка 
опредељења планова вишег реда. План посебно садржи 
мере и инструменте за непосредну примену, дефинисањем 
правила уређења и правила грађења и мере заштите.   

Намена простора на подручју Плана утврђена је 
плановима вишег реда. План се израђује на основу 
Закона о планирању и изградњи, Правилника и прописа 
који регулишу ову област, као и на основу 
прибављених услова надлежних органа и предузећа. 
Границу обухвата плана чини зона у оквиру регулације 
постојећих улица кроз које ће бити изграђен кабловски 
вод 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3. 

  
Члан 3.  

План ће утврдити основне урбанистичке мере и 
услове ваздуха од загађења и заштите од буке, 
дефинисањем одговарајућих урбанистичких параметара 
и правила изградње; мере заштите воде кроз планирану 
канализациону мрежу са прикључком на 
канализациони систем, атмосферску канализацију 
планирану у профилима саобраћајница унутар 
комплекса и прикључак на колектор; заштита 
земљишта спроводиће се применом утврђених мера: 
забрана депоновања отпадних материја, ван простора 
намењеног за то, заштита земљишта од загађивања, 
плављења и испуштања отпадних вода. 

Планом се дефинишe намена и развој дела централног 
градског простора, кроз нове градске, урбане просторе, у 
циљу постизања вишег степена урбане развијености, 
засноване на принципима одрживог развоја, са примарним 
задатком уређивања грађевинског земљишта, а на основу 
смерница и услова из планова вишег реда. 

 
Члан 4.  

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 
ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
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животну средину за ПДР кабловског вода 110kV од ТС 
Крушевац 1 до ТС Крушевац 3, као и на основу 
Мишљења бр. 501-258/2015-09 од  14.12.2015.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације  
кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС 
Крушевац 3  на животну средину, а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5.        

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације кабловског вода 110kV од ТС 
Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                   
IV Број: 350-619/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр, 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 17.12.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКОГ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА–ТОПЛОВОДА 
ОД ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОМАСУ ДО 
ПРИКЉУЧЕЊА НА ПОСТОЈЕЋИ 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЈКП „ГРАДСКА 
ТОПЛАНА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Планa детаљне регулације линијског инфраструктурног 
објекта - топловода од електране на биомасу до 
прикључења на постојећи дистибутивни систем ЈКП 
„Градска топлана“ (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације линијског инфраструк-

турног објекта - топловода од електране на биомасу до 
прикључења на постојећи дистибутивни систем ЈКП 
„Градска топлана“ (у даљем тексту: План) ближе 
дефинише и разрађује планска решења из планских 
докумената вишег реда. 

План је основ којим се стварају услови за изградњу 
дела топловода потребног капацитета и стварање 
услова за прикључење на постојећу дистрибутивну 
топловодну мрежу градског топлификационог система.  

Плански основ за израду Плана је Генерални 
урбанистички план Крушевац 2025. („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 3/2015) и Просторни план града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 4/2011).  

  
Члан 3. 

 
План ће утврдити основне урбанистичке мере и 

услове ваздуха од загађења и заштите од буке, 
дефинисањем одговарајућих урбанистичких параметара и 
правила изградње; мере заштите воде кроз планирану 
канализациону мрежу са прикључком на канализациони 
систем, атмосферску канализацију планирану у 
профилима саобраћајница унутар комплекса и прикључак 
на колектор; заштита земљишта спроводиће се применом 
утврђених мера: забрана депоновања отпадних материја, 
ван простора намењеног за то, заштита земљишта од 
загађивања, плављења и испуштања отпадних вода. 

Планом се дефинишe намена и развој дела 
централног градског простора, кроз нове градске, урбане 
просторе, у циљу постизања вишег степена урбане 
развијености, засноване на принципима одрживог развоја, 
са примарним задатком уређивања грађевинског 
земљишта, а на основу смерница и услова из планова 
вишег реда. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

Одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за ПДР 
линијског инфраструктурног објекта - топловода од 
електране на биомасу до прикључења на постојећи 
дистибутивни систем ЈКП „Градска топлана“, као и на 
основу Мишљења бр. 501-259/15-09 од 15.12.2015.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не постоји 
могућност значајнијих утицаја на животну средину, тако 
да је одлучено да се не приступа изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације  линијског 
инфраструктурног објекта - топловода од електране на 
биомасу до прикључења на постојећи дистибутивни 
систем ЈКП „Градска топлана“ на животну средину, а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације линијског инфраструктурног 
објекта - топловода од електране на биомасу до 
прикључења на постојећи дистибутивни систем ЈКП 
„Градска топлана“  и објављује се у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

                                                                                   
IV Број: 350-618/2015 НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.
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