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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
     КРУШЕВЦА 
 

1      
На основу чланa 97. став 8 Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије” 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) и на основу чл. 6, став 1, тачка 7. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06...125/14) и члана 19. тачка 14. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“' бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015.  године, донела је 

   
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и 

наплате доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи 
коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и 
поступак умањивања доприноса, посебна умањења за 
недостајућу инфраструктуру и услови и начин 
обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног 
опремања средствима инвеститора као и друга питања 
од значаја за обрачун и наплату доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта.  

 
Члан 2. 

 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата 

његово припремање и опремање.  
Припремање земљишта обухвата истражне радове, 

израду геодетских, геолошких и других подлога, израду 
планске и техничке документације, програма за 
уређивање грађевинског земљишта, расељавање, 
уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 
површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према 
средњорочним и годишњим програмима уређивања.  

 
Члан 3. 

 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

плаћа инвеститор. 
Средства добијена од доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта користе се за уређивање и 
прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и 
за изградњу и одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре.  

II - ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 
 

Члан 4. 
 
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању 

грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса 
који врши надлежни орган јединице локалне самоуправе  
односно Одељење за утврђивање, наплату и контролу 
јавних прохода, Градскe управe градa Крушевцa. 

Висина доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако што се 
просечна цена квадратног метра станова новоградње у 
граду 77.664,00 дин. објављена од стране Републичког 
завода за статистику за територију града помножи са 
укупном нето површином објекта који је предмет градње, 
израженом у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом 
намене објекта утврђеним овом Одлуком.  

 
Члан 5. 

 
Грађевинско земљиште потпуно комунално 

опремљено за грађење је земљиште на коме је изграђен 
приступни пут са тротоаром и јавном расветом, 
водоводна и канализациона мрежа. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не 
обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и 
објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски 
дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације 
и гасификације, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним јавним предузећима.   

 
Члан 6. 

 
Основ за утврђивање граница зона је економски, 

односно тржишни критеријум, вредности локације, где је 
вредност локације управо пропорционална њеној 
атрактивности и изузетности, саобраћајној опслужености и 
приступачности, обиму и разноликости понуде у 
оквиру зоне, броју корисника који је поседују, 
посебним погодностима за одређену намену и слично.  

Подручје Града подељено је на шест зона које се 
пружају од центра ка периферији. 

 
ГРАНИЦЕ ЗОНА 
 
ЕКСТРА ЗОНА – обухвата парцеле са леве и десне 

стране следећих улица: Улица Пана Ђукића, Улица 
Мирка Томића, Трг октобарске револуције, Улица Веце 
Корчагина до укршћа са Улицом Душановом и 
Драгомира Гајића, Улица Милоја Закића до Косовске, 
Улица ЈНА до Југ Богданове и Душанове, Улица 
Партизанских курира до Улице Југ Богданове. 

ПРВА ЗОНА – обухвата простор оивичен следећим 
улицама: Трг Мира, Јастребачком до Улице Цара Лазара, 
Улицом Цара Лазара до Страхињићеве, Улицом 
Страхињићевом до Улице Глигорија Диклића, Улицом 
Глигорија Диклића до Првомајске, Првомајском до 
Његошеве, Његошевом до Милоја Закића, Милоја 
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Закића до границе парка Багдала, границом парка 
Багдала до Ул. Нова Косовска, Ул.Нова Косовска до Ул. 
Радомира Јаковљевића, Ул. Радомира Јаковљевића до 
Ул. IV Црногорске пролетерске бригаде, Ул.IV 
Црногорске пролетерске бригаде и новопросеченом 
улицом до Ул. Хајдук Вељкове, Ул. Хајдук Вељковом до 
Ул. Благоја Паровића, Ул.Благоја Паровића до Ул. 
Драгољуба Димитријевића, Ул. Драгољуба 
Димитријевића до Ул. Радована Милошевића, Ул. 
Радована Милошевића до Ул. Веце Корчагина, Ул. Веце 
Корчагина до Шумадијске, Шумадијском до Ул. ЈНА, 
Ул. ЈНА до укршћа са Југ Богдановом и Душановом, Ул. 
Југ Богдановом до Трга мира обухватајући парцеле са 
леве и десне стране наведених улица. 

Овом зоном обухваћене су и парцеле са леве и десне 
стране следећих улица: Ул. Ратомира Херцега од Трга 
мира до Гарског потока, Ул. Цара Лазара од 
Страхињићеве до Гарског потока, Ул. Веце Корчагина 
од Ул. Радована Милошевића до Ул. Саве Милошевића. 

ДРУГА ЗОНА – граница пролази Гарским потоком 
од Ул. Ратомира Херцега, просеца Ул. Цара Лазара и 
иде до Ул. Михајла Јевтића, Ул.Михајла Јевтића до 
Његошеве, Ул. Његошевом до Ул. Трише Кацлеровића, 
Ул.Трише Кацлеровића до Ул. Косовске битке, Ул. 
Косовске битке до Ул. Персиде Шишковић, Ул. 
Персиде Шишковић до Устаничке, Ул. Устаничком до 
границе Слободишта, границом Слободишта до 
Бруског пута, Бруским путем до Ул. Благоја Паровића, 
Ул. Благоја Паровића до Ул. Драгољуба 
Димитријевића, Ул. Драгољуба Димитријевића која 
чини границу између I и II зоне од Ул. Кнеза Милоша 
до Ул. Брестовачке, Ул. Брестовачком до Ул. Милосава 
Павловића, Ул.Милосава Павловића до Ул. Гаврила 
Принципа, Ул. Гаврила Принципа до Ул. Кнеза 
Милоша, Ул. Кнеза Милоша до реке Расине, реком 
Расином до Ул. Рада Гавриловића, 

Ул. Рада Гавриловића до Ул.21.Српске дивизије, 
Ул. 21.Српске дивизије до Ул.Веце Корчагина, Ул.Веце 
Корчагина до Ул.Саве Милошевића, Ул.Саве 
Милошевића до Ул. Мићуна Павловића, Ул.Мићуна 
Павловића до Омладинске, Ул.Омладинском, Перице 
Цекића и Р.Додића (само лева страна) до Ул. 
Железничке, Ул. Железничком до Ул. II Јужноморавске 
бригаде, Ул. II jужноморавске бригаде до Трга мира, 
железничком пругом до Гарског потока, обухватајући 
парцеле са леве и десне стране наведених улица. 

Овој зони припадају и парцеле са леве и десне 
стране следећих улица: Љубе Трипковића од Ул. 
Драгољуба Димитријевића до Ул. Мартовских жртава, 
Ул. Веце Корчагина од Ул.21.српске дивизије до моста 
на Расини, Ул. Наде Марковић од моста на Гарском 
потоку до Ул. Шелетове, Ул.14. октобар и Јасички пут 
до укрштања са Западноморавском магистралом – 
петљом М-5 и парцеле које излазе на Источну 
магистралу. 

 
ТРЕЋА ЗОНА – обухвата улице које нису 

обухваћене I и II зоном,а припадају КО Крушевац. 
Трећој зони припадају и парцеле удаљене више од 

50 м, од Ул. 14.октобар и Јасички пут до укрштаја са 
Западноморавском магистралом – петљом М-5 и од 
источне магистрале, као и парцеле са леве и десне 
стране следећих улица: Бруски пут од Ул. Благоја 

Паровића до пута за Мудраковац, Ул. Предрага 
Станојевића до пута за Александровац, Ул.23. 
септембра до скретања у „Трајал“ обухватајући 
комплекс “Трајал“, комплекс ХИ „Жупа“ и комплекс 
ХИ „Мерима“', Ул. Милоша Обилића од моста на 
Расини до колосека, обухватајући комплекс ДИП 
„Савремени дом“ и корпорацију „Трајал“. 

 
ЧЕТВРТА ЗОНА – обухвата простор ван 

катастарске општине Крушевац обухваћен Генералним 
урбанистичким планом Крушевца, а није обухваћен 
трећом зоном. 

 
ПЕТА ЗОНА – обухвата грађевинско земљиште на 

подручју града Крушевца које је ван Генералног 
урбанистичког плана Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Намене објеката  за које се плаћа допринос су:   
-   стамбена: индивидуални и колективни стамбени 

објекти, стамбени простор у стамбено - пословним 
објектима,  и пратећи гаражни простор у стамбеним и 
стамбено - пословним објектима;  

- комерцијална: трговинске објекте, пословне 
објекте и канцеларије, пословно-стамбене апартмане, 
мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, 
гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле, 
угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге 
објекте комерцијалног и услужног карактера    

- производна: производни и складишни објекти, 
гаражни простор у овим објектима;  

- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и 
могу бити објекти јавне намене у јавној својини по 
основу посебних закона (линијски инфраструктурни 
објекти, објекти за потребе државних органа, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и 
остали објекти јавне намене који могу бити у свим 
облицима својине (болнице, домови здравља, домови за 
старе, објекти образовања, отворени и затворени 
спортски и рекреативни објекти, објекти културе, 
саобраћајни терминали, поште и други објекти) и 
објекти - простори традиционалних цркава и 
традиционалних верских заједница у смислу Закона о 
црквама и верским заједницама ("Службени гласник 
РС", број 36/06)  

- остала: магацински простор, стоваришта, пијаце, 
објекти производног занатства, индустрије и 
грађевинарства, комунални објекти, гаражни простор у 
свим наведеним објектима, пољопривредни објекти, 
економски објекти гаражни простор у овим објектима, 
помоћни објекти, отворени паркинзи; 

  
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, 

уподобиће се најсличнијој наведеној намени.  
 

Члан 8. 
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта се 

обрачунава по метру квадратном (м²) корисне 
површине објекта, чија се изградња предвиђа планским 
документом на основу СРПС У:Ц: 2.100 („Сл. лист 
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СРЈ“ бр. 32/02 и “Службени гласник РС“ број 27/07), 
односно која је одређена пројектом на начин: 

- корисна површина представља подну 
површину објекта. При томе се у површину 
урачунавају и све површине у нишама прозора, излога, 
радијатора, уграђених делова намештаја и слично; 

- све корисне површине се рачунају према 
мерама између финално обрађених површина зидова. 
Уколико се мере површина узимају између 
необрађених зидова, односно из пројекта (цртежа), 
онда се тако израчунате површине умањују за 3%. Ово 
смањење се не примењује ако су зидови 
префабрикованих елемената, чије финално обрађене 
површине не повећавају дебљину зида означену на 
цртежу, уколико су пројектом предвиђени необрађени 
зидови, као и уколико се мере узимају из пројекта 
изведеног стања; 

- површина објекта друштвеног стандарда је 
површина свих радних, помоћних и пратећих 
просторија са припадајућим комуникацијама; 

- стамбена површина је збир свих подних 
површина у становима у колективној стамбеној згради 
(изузимајући комуникације и заједничке просторије ван 
станова) и површина станова у стамбено- пословним 
објектима; 

- површина привредно – производног простора је 
површина свих радних, помоћних и пратећих 
просторија са припадајућим комуникацијама и 
пратећим пословним односно канцеларијским 
простором; 

- површина пословно – услужног простора је 
укупна нето површина свих простора; 

- површина пословно – комерцијалног простора 
је површина свих радних, помоћних и пратећих 
просторија са припадајућим комуникацијама; 

- површина објеката дипломатско- конзуларних 
представништава (амбасада) и резиденција је површина 
свих радних, помоћних и пратећих просторија са 
припадајућим комуникацијама; 

- површина припадајућег гаражног простора је 
површина гаражних места без комуникација; 

- површина индивидуалних стамбених објеката 
је површина свих подних површина у породичној 
стамбеној згради, укључујући комуникације и помоћне 
просторије. 

 
Члан 9. 

 
За обрачунавање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти: 

 
Коефицијент за зону (Куз): 
 

Урбанистичка зона Коефицијент
Екстра зона 0,1 

Прва зона 0,09 
Друга зона 0,07 

Трећа зона 0,05 
Четврта зона 0,04 

Пета зона 0,01 

Коефицијент за намену (Кн):  
Намена објекта Коефицијент 
Стамбена 0,8 
Комерцијална 1,0 
Производна    0,7 
Остала  0,8 
Јавна  0,9 

 
Коефицијент намене стамбени објекти за  

индивидуалне стамбене објекте се умањује 50% у 
односу на стамбене објекте.  

Коефицијент  намене остали објекти за  економске 
и  пољопривредне објекте умањује се 80% у односу на 
остале објекте. 

 
Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): 

У случају опремљености грађевинског земљишта 
приступним путем, канализационом и водоводном 
мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент 
комуналне опремљености је 1. 

 
Члан  10. 

 
Уколико је земљиште непотпуно опремљено 

комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у 
складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за 
одређени проценат, у складу са следећом табелом: 

 
Недостајућа комунална 

инфраструктура 
Проценат 
умањења 

приступни пут 33% 

канализациона мрежа 12% 
водоводна мрежа 7% 

тротоар 8%
НН мрежа 17%

 
Члан 11. 

 
Редукована површина простора по коме се обрачунава  

допринос за уређивање грађевинског земљишта, утврђена 
овом Одлуком, коригује се следећим коефицијентима: 

 
1. Коефицијент 0,75 
 
1.1. површине у поткровним етажама, галерије у 

затвореном простору и сл. 
1.2. површине у подрумским и сутуренским 

етажама  
1.3. гараже (само за гаражно место без 

комуникација) 
 
2. Коефицијент 0,50 
 
2.1. сви помоћни зидани објекти уз породичне 

стамбене објекте (оставе, шупе...) 
2.2. отворени базени  
2.3. отворени и полуотворени простори (балкони, 

терасе, лође, тремови, надстрешнице и сл.) 
 
3. Коефицијент 0,25 
3.1. отворени паркинзи  
Накнада се не обрачунава за површине лифтова и 

комуналних постројења 
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Члан 12. 
 
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта врши се на захтев инвеститора из члана 3. 
ове Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - 
техничке документације, односно правоснажних 
локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која 
се мења, пројекта изведеног стања и др. документације 
прописане важећим Законом о планирању и изградњи и 
подзаконским актима. 

 
Члан 13. 

 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не 

обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, 
објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне 
и складишне објекте, подземне етаже објеката 
високоградње (простор намењен за гаражирање возила, 
подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), 
осим за делове подземне етаже које се користе за 
комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, 
отворене спортске терене и атлетске стазе. 

Верски објекти ослобађају се плаћања доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта. 

 
Члан 14. 

 
Инвеститор не подлеже обавези плаћања накнаде у 

случају реконструкције, односно извођења грађевин-
ских и других радова на постојећем, легалном објекту 
уколико нема одступања како у хоризонталном, 
вертикалном габариту и намени.  

 
Члан 15. 

 
За изградњу објеката за обављање делатности која 

је од значаја за привредни развој града, допринос се 
може умањити до 50%, уз сагласност Градског већа 
града Крушевца.  

Умањење из става 1 овог члана не односи се на 
објекте станоградње.  

 
Члан 16. 

 
Уколико се мења намена објекта, односно дела 

објекта у другу намену објекта за коју је прописан већи 
износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати 
разлику доприноса за другу (нову) намену објекта за 
коју је прописан већи износ доприноса. 

 
Члан 17. 

 
Уколико у току изградње настану измене у односу 

на грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу 
површину обавезан је да достави нови пројекат за 
грађевинску дозволу, односно сепарат за грађевинску 
дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун 
доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни 
део измењеног решења о грађевинској дозволи. 

 
 
 

Члан 18. 
 
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је 

изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог 
објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање 
грађевинског земљишта само за разлику у броју 
квадрата корисне површине између објекта који 
планира да изгради и објекта који се уклања. 

Претварањем стамбеног, гаражног и помоћног 
простора у пословни простор обрачун  доприноса  за 
уређивање грађевинског земљишта за пословни 
простор умањује се за обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за стамбени, гаражни и 
помоћни простор у оквиру изграђених површина. 

Претварањем помоћног простора у стамбени, 
обрачун доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта за стамбени простор умањује се  за обрачун 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 
помоћни простор у оквиру изграђених површина. 

Претварањем таванског у корисни простор обрачун 
доприноса  за уређивање грађевинског земљишта се 
обрачунава по истим критеријумима из претходних 
ставова (намена простора, комунална опремљеност, 
зона...) 

Претварањем стамбеног простора у помоћни или 
пословног простора у стамбени или помоћни простор 
за исту површину, допринос за уређивање грађевинског 
земљишта се не обрачунава.  

За објекте са вишенаменским садржајем, накнада 
се утврђује за сваку намену посебно, а по наведеним 
критеријумима. 

Легалност и површина објекта из става 1. овог 
члана доказује се: изводом из земљишних књига, 
односно изводом из Листа непокретности; 
грађевинском и употребном дозволом или актом 
надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у 
периоду када за његову изградњу није било потребно 
издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене 
исправе не садрже податке о површини објекта, иста се 
утврђује на основу акта надлежне службе/одељења, или 
техничке документације која је саставни део 
грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу 
места од стране овлашћеног лица Градске управе. 

 
III - НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И  
        СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 19. 
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

може се платити једнократно у целости или на рате.  
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског 

земљишта може платити на следећи начин:   
-  једнократно у целости са умањењем  у износу од 

35% или 
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на 

месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према 
подацима  Републичког завода за статистику.  

 
У случају плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан 
да као средство обезбеђења плаћања достави: 
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1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на 
први позив, без приговора која гласи на укупан износ 
недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити 
дужи три месеца  од дана доспећа последње рате или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди 
најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата 
у корист јединице локалне самоуправе. 

У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката 
чија укупна бруто развијена грађевинска површина не 
прелази 200м² и који не садржи више од две стамбене 
јединице, из става  5 овог члана, не достављају се 
средства обезбеђења.  

Право на умањење од 35% има и инвеститор који 
плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања 
преосталих недоспелих рата.  

 
Члан 20. 

 
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта у целости, 
односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и 
достави средства обезбеђења, најкасније до подношења 
пријаве. 

Уколико инвеститор не измири доспели износ 
доприноса у прописаном року, наплата ће се извршити 
принудним путем у поступку прописаном важећим 
Законом о пореском поступку  и пореској 
администрацији. 

Трошкови принудне наплате падају на терет 
инвеститора. 

 
IV -  УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ 
         МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 
         КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА  
         НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  
         ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА  
         ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  21. 
 
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу 

ове Одлуке, а налази се у обухвату планског документа 
на основу кога се могу издати локацијски услови, 
односно грађевинска дозвола, може се припремити, 
односно опремити и средствима физичких или правних 
лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта 
који се гради на неуређеном грађевинском земљишту 
подноси Дирекцији за урбанизам и изградњу ЈП 
Крушевац, предлог о финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог 
члана прилаже/доставља:  

- локацијски услови; 
- доказ о решеним имовинско – правним односима 

за  парцелу на којој намерава да гради објекат; 
-   копија плана за парцеле; 
-  предлог динамике и рокова изградње.  
 

Члан  22. 
 
Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, 

након разматрања предлога лица из  члана 21. став 2. ове 

Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о 
заједничком припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, 
односно опремању грађевинског земљишта  

Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
- податке о локацији односно зони, 
- податке из урбанистичког плана и техничке 

услове за изградњу недостајуће инфраструктуре, 
- податке из програма уређивања грађевинског 

земљишта, 
- границе локације која се опрема са пописом 

катастарских парцела, 
- динамику и рок изградње комуналне инфра-

структуре, 
- обавезу  Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП 

Крушевац  да обезбеди стручни надзор у току извођења 
радова, 

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у 
обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 
документације и стручне контроле техничке 
документације, извођењу радова и избору извођача 
радова, као и других трошкова у вези са опремањем 
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи 
у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог 
члана у финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних 
страна.  

 
Члан 23. 

 
На основу елабората из члана 22 ове Одлуке 

закључује се Уговор о заједничком припремању, 
односно опремању грађевинског земљишта између 
лица из члана 21. став 2 ове одлуке и  Дирекције за 
урбанизам и изградњу ЈП Крушевац (правно лице из чл 
94 став 2 Закона). 

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  
- податке о локацији, односно зони у којој се 

планира опремање грађевинског земљишта;  
- податке из планског документа и техничке услове 

за изградњу;  
- податке из програма уређивања грађевинског 

земљишта;  
- границе локације која се припрема, односно 

опрема са пописом катастарских парцела;  
- динамику и рок изградње;  
- обавезу Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП 

Крушевац  (правно лице из чл. 94. став 2 Закона) да 
обезбеди стручни надзор у току извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у 
обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 
документације и стручне контроле техничке 
документације, извођењу радова и избору извођача 
радова, као и других трошкова у вези са опремањем 
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи 
у својину јединице локалне самоуправе;  
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- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог 
члана у финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици 
локалне самоуправе за изградњу инфраструктурних објеката; 

- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних 
страна.  

 
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 24. 
 
Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање 

грађевинског земљишта по раније важећим прописима 
има право на раскид уговора и повраћај уплаћених 
средстава у  номиналном износу, уколико од надлежне 
управе достави доказ да није издата потврда о пријему 
документације, односно грађевинска дозвола, односно 
да инвеститор не може остварити право изградње 
објекта на основу издате документације као и да није 
започета изградња објекта.  

 
Члан 25. 

 
Инвеститори који су закључили уговоре о 

регулисању међусобних права и обавеза око уређивања 
грађевинског земљишта са Одељењем за утврђивање, 
наплату и контролу јавних прихода Крушевац или исте 
закључе до 01.03.2015. године у обавези су да плаћају 
накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему 
у складу са закљученим уговором. 

 
Члан 26. 

 
Одредбе ове Одлуке примењују се од 1.03.2015. 

године. 
Од 1.03.2015. године престају да важe одредбе 

Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање  
накнаде за уређивање грађевинског земљишта (Сл.лист 
града Крушевца бр.10/12-пречишћен текст,11/13 и 
7/14), које су у супротности са овом Одлуком, а везани 
су за изградњу (доградња, надградња, реконструкција) 
објеката. 

Одредбе члана 4. став 1 алинеја 9, члана 14. став 2 
тачка 9 и став 6 Одлуке о критеријумима и мерилима за 
утврђивању накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта („Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/12-
пречишћен текст, 11/13 и 7/14) остају на снази.  

Остале одредбе које нису у супротности са овом 
одлуком остају на снази. 

 
Члан 27. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 418-1/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 

2 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници од 
25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком уређује се поступак и начин 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта на 
којем је уписано право јавне својине у корист Града 
Крушевца (у даљем тексту: грађевинско земљиште), 
критеријуми за утврђивање цене грађевинског 
земљишта које се отуђује, односно закупнине 
грађевинског земљишта, поништај решења о отуђењу 
односно давању у закуп грађевинског земљишта.  

Град Крушевац се стара о рационалном коришћењу 
грађевинског земљишта према намени земљишта 
одређеној планским документом, у складу са Законом о 
планирању и изградњи (у даљем тексту:  Закон).  

 
Члан 2.  

 
Град Крушевац отуђује грађевинско земљиште 

ради изградње, у складу са планским документом на 
основу кога се издају локацијски услови односно 
грађевинска дозвола.  

Грађевинско земљиште даје се у закуп ради 
изградње објекта за које се издаје привремена 
грађевинска дозвола.  

 
Члан 3.  

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

по тржишним условима.  
 

Члан 4.  
 

Рок за привођење намени земљишта из члана 2. 
став 2. ове Одлуке је једна година од дана закључења 
уговора о регулисању накнаде за закуп грађевинског 
земљишта.  

Рок трајања закупа за грађевинско земљиште за 
објекте из члана 2. став 2. ове Одлуке је најдуже 5 
година.  

 
II - ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У  

       ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 5.  
 

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 
као неизграђено и уређено.  
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Изузетно од става 1. овог члана, може се отуђити 
или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште 
које није уређено, под условом да лице коме се то 
грађевинско земљиште даје прихвати прописане услове 
за припремање и опремање грађевинског земљишта 
садржане у јавном огласу и уговором преузме обавезу 
да о свом трошку изврши припремање и опремање 
грађевинског земљишта.  

 
Члан 6.  

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом.  

Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити 
или дати у закуп непосредном погодбом у случајевима 
предвиђеним Законом.  

 
Члан 7.  

 
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно 

надметање, односно прикупљање понуда јавним 
огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског 
земљишта доноси Надзорни одбор Дирекције за 
урбанизам и изградњу ЈП Крушевац (у даљем тексту: 
Надзорни одбор), на коју сагласност даје Градско већа 
града Крушевца.  

 
Члан 8.  

 
Јавни оглас из члана 7. ове Одлуке објављује се у 

дневном листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије, локалном листу и на званичном 
сајту Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац 
(у даљем тексту: Дирекција) и Града Крушевца.  

 
Члан 9.  

 
Поступак јавног надметања и поступак 

прикупљања понуда јавним огласом спроводи 
Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског 
земљишта (у даљем тексту: Комисија), у складу са 
Законом и овом Одлуком.  

Комисија има председника и четири члана.  
Комисију образује Скупштина Града Крушевца, на 

период од четири године. 
Комисија одлучује већином од укупног броја 

присутних чланова Комисије. 
Уколико председник или члан Комисије пријави 

своје учешће у јавном надметању, не може да учествује 
у раду Комисије за то јавно надметање.  

Стручне и административне послове за Комисију 
обавља Дирекција.  

О току поступка јавног надметања и о току поступка 
прикупљања понуда јавним огласом, води се записник.  

 
Члан 10.  

 
Решење о отуђењу или давању у закуп 

грађевинског земљишта доноси Скупштина Града 
Крушевца (у даљем тексту: Скупштина).  

Против решења из става 1. овог члана може се 
покренути управни спор пред надлежним судом, у року 
од 30 дана од дана достављања решења.  

 
Члан 11.  

 
Уговор о регулисању накнаде за отуђење или 

давање у закуп грађевинског земљишта закључује се 
између лица које прибавља грађевинско земљиште у 
својину, односно лица коме се грађевинско земљиште 
даје у закуп и Дирекције, у року од 30 дана од дана  
доношења решења из члана 10. ове Одлуке .  

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште 
у својину или коме је грађевинско земљиште дато у 
закуп не приступи закључењу уговора из става 1. овог 
члана,Скупштина ће поништити решење из члана 10. 
став 1. ове Одлуке, на предлог Дирекције.  

Против решења из става 2. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

 
1. Јавно надметање  

 
Члан 12.  

 
Јавни оглас, расписан ради отуђења, односно 

давања у закуп грађевинског земљишта јавним 
надметањем, садржи:  

1. податке Републичког геодетског завода, Службе 
за катастар непокретности Крушевац, за грађевинско 
земљиште које се отуђује, односно даје у закуп,  

2. податке из планске документације о 
грађевинском земљишту и објектима који се на њему 
могу градити,  

3. податке о уређености грађевинског земљишта,  
4. обавештење да ће накнаду за извршену промену 

намене пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште платити лице које је прибавило грађевинско 
земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште 
дато у закуп, у складу са чланом 88. Закона,  

5. почетну цену грађевинског земљишта, односно 
почетни износ закупнине,  

6. дужину трајања закупа,  
7. гарантни износ за учешће у поступку и рок за 

повраћај гарантног износа учесницима који не добију у 
закуп земљиште, односно не понуде најповољнију цену 
за отуђење грађевинског земљишта,  

8. обавештење до ког датума и до колико сати се 
могу подносити пријаве,  

9. обавештење о документацији која се мора 
приложити приликом пријављивања на јавни оглас,  

10. обавештење да ако подносилац пријаве који је 
прибавио грађевинско земљиште у својину, односно 
коме је грађевинско земљиште дато у закуп не закључи 
уговор у складу са чланом 11. став 1. ове Одлуке, губи 
право на повраћај гарантног износа,  

11. место и време одржавања јавног надметања.  
 
Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује 

се у висини од 15% од почетне цене грађевинског 
земљишта, односно почетног износа закупнине.  

Рок за подношење пријава за јавно надметање не 
може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 
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Уколико се грађевинско земљиште отуђује или даје 
у закуп као неуређено јавни оглас поред напред 
наведеног садржи и:  

1. обавештење да се отуђује или даје у закуп 
грађевинско земљиште које није уређено, као и да је лице 
коме се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп 
обавезно да о свом трошку изврши одређене радове на 
припремању или опремању тог грађевинског земљишта.  

 
Члан 13.  

 
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем 

тексту: пријава) садржи:  
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени 

матични број грађана, адресу становања  и број текућег 
рачуна,  

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно 
пословно име, порески идентификациони број, седиште 
и број текућег рачуна. 

 
Уз пријаву се доставља:  
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  
2. уредно овлашћење за заступање,  
3. фотокопија личне карте за физичка лица,  
4. Извод из Регистара привредних субјеката за 

правна лица и предузетнике.  
 

Члан 14.  
 

Пријава за учешће на јавном надметању се подноси 
Комисији, а преко Дирекције.  

У току трајања јавног огласа не могу се давати 
обавештења о подносиоцима пријава.  

 
Члан 15.  

 
Јавно надметање ће се одржати ако истом приступе 

најмање два учесника и то лично или преко овлашћеног 
пуномоћника. 

Уколико на јавно надметање не приступи ни један 
учесник или јавно надметање не успе због тога што се није 
пријавило довољно учесника, поступак оглашавања ће се 
поновити по истеку рока од најмање 15 дана. 

Уколико се на поновљеном јавном надметању не 
јави довољан број учесника, сматра се да је јавно 
надметање успело и када се појави само један учесник 
уколико прихвати потписивањем изјаве да плати 
почетни износ увећан за 20%.  

 
Члан 16.  

 
Јавно надметање отвара председник Комисије и 

утврђује ко је поднео пријаве, ко је од подносиоца 
пријава присутан, са овлашћењем да учествује у јавном 
надметању. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија 
неће разматрати, што се записнички констатује. 

Председник Комисије наводи грађевинску парцелу 
која је предмет јавног надметања и почетну цену 
грађевинског земљишта, односно почетни износ 
закупнине и позива учеснике да дају своје понуде износа. 

Висина сваке нове понуде (корак) не може бити 
мања од 10% од почетне цене грађевинског земљишта 
односно почетног износа закупнине. 

Учесник јавног надметања дужан је да јасно и 
гласно каже који износ нуди. 

Председник Комисије три пута пита да ли неко даје 
више од највећег претходно понуђеног износа и 
констатује после трећег позива који је највећи 
понуђени износ и име понуђача и објављује да је јавно 
надметање завршено. 

 
Члан 17.  

 
Председник Комисије може да изрекне опомену 

лицу које омета рад Комисије.  
Ако и после изрицања опомене исто лице настави 

да омета рад Комисије, Председник Комисије удаљиће 
га из просторије у којој Комисија заседа.  

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, 
Комисија наставља са радом.  

Ако не може да обезбеди несметано спровођење 
поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, 
Комисија може да одлучи да се прекине јавно 
надметање.  

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија 
је дужна да одреди датум и време када ће се поступак 
наставити.  

Све околности у вези са евентуалним удаљењем 
појединих лица, или прекидом поступка, уносе се у 
записник.  

 
Члан 18.  

 
О раду Комисије води се записник, у који се уноси 

место и време јавног надметања, име и презиме 
присутних чланова Комисије и подаци о грађевинској 
парцели.  

Поред података из става 1. овог члана, у записник 
се уносе и следећи подаци:   

1. број пријављених учесника,  
2. почетна цена грађевинског земљишта, односно 

почетни износ закупнине,  
3. примедбе учесника јавног надметања,  
4.цена грађевинског земљишта, односно износ 

закупнине који је утврђен као најповољнији и подаци о 
учеснику са најповољнијом понудом,  

5. датум и време почетка и завршетка поступка 
јавног надметања,  

6. околности у вези са чланом 17. ове одлуке,  
7. други подаци од значаја за рад Комисије.  
Записник потписују сви чланови Комисије и лице 

које води записник.  
 

Члан 19.  
 

По обављеном јавном надметању Комисија доноси 
одлуку којом предлаже Скупштини доношење решења 
о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року 
од 8 дана од јавног надметања, Дирекција доставља 
Градској управи ради припреме за седницу Скупштине. 

 
Члан 20.  

 
Решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта садржи: 
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-податке о учеснику јавног надметања коме се 
земљиште отуђује односно даје у закуп, 

-опис и ближе податке о грађевинској парцели, 
-намену грађевинског земљишта, 
-цену грађевинског земљишта односно износ 

закупнине, 
-дужину трајања закупа, 
-обавезу закључивања са Дирекцијом уговора о 

регулисању накнаде за отуђење, односно давању у 
закуп грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана 
доношења решења о отуђењу односно давању у закуп. 

 
Члан 21.  

 
Са лицем коме се земљиште отуђује или даје у 

закуп закључује се уговор у року од 30 дана од дана 
доношења решења о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

Уговор о регулисању накнаде за отуђење 
грађевинског земљишта садржи: 

-податке о грађевинској парцели, 
-податке о намени и величини будућег објекта, 
-висину цене грађевинског земљишта и рок 

плаћања, 
-посебне услове за припремање и опремање 

грађевинског земљишта уколико се земљиште даје као 
неуређено, 

-права и обавезе у случају неизвршења уговорних 
обавеза, 

-начин решавања спорова, 
-поступак и услове измене или раскида уговора, 
-начин плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта. 
Уговор о регулисању накнаде за закуп 

грађевинског земљишта садржи: 
-податке о грађевинској парцели, 
-податке о намени и величини будућег објекта, 
-податке о висини закупнине и року плаћања, 
-дужину трајања закупа, 
-посебне услове за припремање и опремање 

грађевинског земљишта уколико се земљиште даје као 
неуређено, 

-рок за привођење земљишта намени, 
-услове за престанак закупа пре истека уговореног 

рока, 
-услове и начин повраћаја закупнине у случају 

престанка закупа пре истека уговореног рока, 
-права и обавезе у случају неизвршења уговорних 

обавеза, 
-начин решавања спорова, 
-поступак и услови измене или раскида  уговора, 
-начин плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, 
-услове и начин под којим се закупцу предметно 

земљиште може дати у својину. 
 

2. Прикупљање понуда јавним огласом  
 

Члан 22.  
 

Јавни оглас о прикупљању понуда поред података 
из члана 12. ове Одлуке садржи и:   

1. податке о обавезној садржини понуде, 

2. констатацију да је наповољнија понуда са 
највећом понуђеном ценом, 

3. место и време одржавања јавног отварања 
понуда.  

Гарантни износ утврђује се у висини од 15% од 
почетне цене грађевинског земљишта, односно 
почетног износа закупнине.  

Рок за подношење понуда не може бити краћи од 
30 дана од дана јавног оглашавања. 

 
Члан 23.  

 
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта прикупљањем понуда јавним огласом 
спроводи Комисија из члана 9. ове Одлуке. 

 
Члан 24.  

 
Учесник у поступку отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним 
огласом, своју понуду доставља у затвореној коверти 
Комисији, а преко Дирекције.  

 
Понуда мора да садржи: 
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени 

матични број грађана, адресу становања и број текућег 
рачуна,  

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно 
пословно име, порески идентификациони број, седиште 
и број текућег рачуна,  

3. износ понуђене цене односно закупнине. 
 
Уз понуду се доставља:  
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  
2. уредно овлашћење за заступање,  
3. фотокопија личне карте за физичка лица,  
4. Извод из Регистра привредних субјеката за 

правна лица и предузетнике.  
 

Члан 25.  
 

Поступак јавног отварања понуда почиње 
уношењем у записник места и времена јавног отварања 
понуда, имена и презимена присутних чланова 
Комисије и података о грађевинским парцелама за које 
су прикупљене понуде.  

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не 
разматрају, што се записнички констатује.  

Понуде се разврставају према грађевинским 
парцелама.  

Понуде отвара председник Комисије и даје их на 
увид члановима Комисије. 

Председник Комисије јавно саопштава и диктира у 
записник садржину сваке понуде, и Комисија 
констатује да ли су понуде потпуне.  

Непотпуне понуде се не разматрају и то се 
записнички констатује.  

Комисија у записнику констатује ако за поједине 
грађевинске парцеле није поднета ни једна понуда.  

Поступак прикупљања понуда јавним огласом 
сматра се успелим, ако је приспела најмање једна 
благовремена и потпуна понуда.  

Најповољнијом понудом се сматра понуда са 
највећом понуђеном ценом. 
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Уколико се на оглас пријави два или више 
учесника и понуде исту цену за отуђење или давање у 
закуп грађевинског земљишта, земљиште ће се отуђити 
односно дати у закуп тако што ће Комисија дати 
могућност учесницима да се одмах писмено изјасне и 
понуде нову цену за земљиште које се отуђује или даје 
у закуп. 

Поступак јавног отварања понуда завршава се 
након отварања и разматрања свих приспелих понуда. 

  
Члан 26.  

 
У случају ометања рада Комисије у поступку 

јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе 
члана 17. ове Одлуке.  

 
Члан 27.  

 
Записник о поступку јавног отварања понуда 

потписују сви чланови Комисије, лице које води 
записник и присутни подносиоци понуда, односно 
њихови овлашћени заступници.  

Пре потписивања записника из става 1. овог члана 
на захтев присутних подносилаца понуда, односно 
њихових овлашћених заступника у записник се могу 
унети евентуалне примедбе на поступак јавног 
отварања понуда.  

 
Члан 28.  

 
По обављеном поступку јавног отварања понуда 

Комисија доноси одлуку којом предлаже Скупштини 
доношење решења о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року од 
8 дана од јавног отварања понуда, Дирекција доставља 
Градској управи ради припреме за седницу Скупштине. 

 
Члан 29.  

 
Одредбе члана 20. и 21. ове Одлуке које се односе 

на садржину решења и уговора, примењују се и у 
поступку отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта прикупљањем понуда јавним огласом. 

 
3. Непосредна погодба  

 
Члан 30.  

 
Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у 

закуп непосредном погодбом, у случају:  
 
1. изградње објеката за потребе обављања послова 

из надлежности државних органа и организација, 
органа јединица територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, као и других објеката у јавној својини,  

 
2. исправке граница суседних катастарских 

парцела,  
 
3. формирања грађевинске парцеле у складу са 

чланом 70. Закона о планирању и изградњи,  
 
4. отуђења из  члана 99. став 10. и 12. односно 

давања у закуп из члана 86. Закона о планирању и 
изградњи,   

5. споразумног давања земљишта ранијем власнику 
непокретности које је било предмет експропријације, у 
складу са прописима о експропријацији,   

6. отуђења неизграђеног земљишта у поступку 
враћања одузете имовине и обештећења у складу са 
посебним законом,  

7. размене грађевинског земљишта. 
 

Члан 31.  
 

Заинтересовано лице захтев за отуђење или давање 
у закуп грађевинског земљишта из претходног члана 
ове Одлуке, подноси Комисији из члана 9. став 1. за 
тачке 1,2 и 5 ове Одлуке, а преко Дирекције.  

Стручне и административне послове за Комисију 
обавља Дирекција. 

Комисија утврђује основаност поднетог захтева и 
доноси одлуку којом предлаже Скупштини да донесе 
решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом.  

Пре достављања Скупштини, на одлуку Комисије 
подносилац захтева се изјашњава писаном изјавом 
Дирекцији о прихватању услова отуђења односно 
давања у закуп грађевинског земљишта. 

Одлуку из претходног става овог члана са писаним 
изјашњењем подносиоца захтева Дирекција доставља 
Градској управи ради припреме за седницу Скупштине. 

Решење о отуђењу или давању у закуп 
непосредном погодбом доноси Скупштина. 

На основу решења из става 6. овог члана закључује 
се у року од 30 дана од дана доношења решења уговор 
о регулисању накнаде са Дирекцијом. 

У погледу садржине решења и уговора о 
регулисању накнаде за отуђење односно давање у закуп 
грађевинског земљишта непосредном погодбом 
примењују се одредбе члана 20. и 21. ове Одлуке. 

Уколико Комисија у поступку утврди да нису 
испуњени услови за отуђење односно давање у закуп 
грађевинског земљишта, доноси одлуку којом предлаже 
Одељењу за стамбено комуналне и имовинско правне 
послове Градске управе Крушевац да донесе решење о 
одбијању захтева. 

На решење из претходног става овог члана може се 
изјавити жалба Градском већу града Крушевца у року 
од 15 дана од дана пријема истог. 

Одлука Градског већа донета у поступку одлучивања 
по жалби је коначна. 

 
Члан 32.  

 
За отуђење грађевинског земљишта непосредном 

погодбом из члана 30. став 1. тачка 3. ове Одлуке 
захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу и 
отуђење заинтересовано лице подноси Одељењу за 
стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
Града Крушевца.   

У случају отуђења грађевинског земљишта 
непосредном погодбом из члана 30. став 1. тач. 3. ове 
Одлуке ако је земљиште од ранијег корисника 
прибављено без накнаде, из разлога што је то 
земљиште ранији корисник отуђио бесправном 
градитељу (бесправни промет земљишта), неће се 
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наплаћивати накнада за отуђење власнику бесправно 
изграђеног објекта који је у поступку легализације. 

 
III - ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 

ЗАКУПНИНА  
 

Члан 33.  
 

Цену грађевинског земљишта, односно закупнину 
плаћа лице које је прибавило грађевинско земљиште у 
својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп 
у поступку утврђеном овом Одлуком.  

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта 
јавним надметањем, прикупљањем понуда јавним 
огласом, или цена земљишта за отуђење непосредном 
погодбом одређиваће се према тржишној вредности 
земљишта за сваку конкретну грађевинску парцелу, у 
зависности од површине парцеле, опремљености и 
положаја парцеле, намене и површине објекта, раније 
постигнутих цена и других параметара.  

Тржишну вредност грађевинског земљишта за 
сваку конкретну грађевинску парцелу, утврђује 
Комисија за утврђивање тржишне вредности земљишта 
коју образује Градско веће града Крушевца, на период 
од две године. 

Комисија има председника и два члана, који су 
стручна лица и то по један из области грађевинарства, 
ахитектуре и економије, од којих је један члан 
Комисије запослени у Дирекцији.  

 
Члан 34.  

 
Почетни износ закупнине утврђиваће Комисија из 

члана 33. ове Одлуке за сваку конкретну грађевинску 
парцелу у зависности од површине парцеле, 
опремљености, положаја парцеле, намене и површине 
објекта, дужине трајања закупа, раније постигнутих 
цена и других параметара.  

 
Члан 35.  

 
Лице које је у складу са Законом и овом Одлуком 

прибавило грађевинско земљиште у својину или је 
добило земљиште у закуп, дужно је да исплати 
утврђену цену грађевинског земљишта односно 
закупнину у целости на дан закључења уговора о 
регулисању накнаде за отуђење односно закуп 
грађевинског земљишта, односно у року од 15 дана од 
дана достављања решења за отуђење непосредном 
погодбом из члана 30. став 1. тачка 3 ове Одлуке. 

 
IV - ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 
        ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И  
        ПРЕСТАНАК ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ  
        ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 36.  
 

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште 
у својину, односно у закуп, не закључи уговор у року 
од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу, 
односно закупу грађевинског земљишта, Дирекција 
покреће поступак за поништај решења из члана 10. ове 
Одлуке. 

Решење о поништају решења о отуђењу односно 
давању у закуп грађевинског земљишта доноси 
Скупштина  на предлог Дирекције.  

Против решења из става 2. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

У случају из става 1. овог члана не врши се 
повраћај средстава која су дата на име гарантног износа 
за учешће у поступку отуђења, односно давања у закуп 
грађевинског земљишта.  

 
Члан 37.  

 
Закуп грађевинског земљишта престаје истеком 

уговореног рока.  
Закуп грађевинског земљишта престаје пре 

уговореног рока ако закупац:  
 
1. користи грађевинско земљиште противно 

намени за коју му је дато,   
2. у року од једне године од дана закључења 

уговора о регулисању накнаде за закуп грађевинског 
земљишта не приведе земљиште намени.  

Решење о престанку закупа из става 2. овог члана 
доноси Скупштина, на предлог Дирекције.  

Против решења из става 3. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

 
Члан 38.  

 
Ако закуп престане на основу члана 37. став 2.  ове 

Одлуке закупац има право на повраћај уплаћеног 
износа закупнине у номиналном износу, без камате, 
умањеног за 20% на име трошкова поступка давања у 
закуп грађевинског земљишта.  

Дирекција утврђује износ средстава који се враћа у 
складу са ставом 1. овог члана и обрачун износа чини 
саставни део решења о поништају.  

 
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 39.  

 
Поступци  отуђења  и давања у закуп грађевинског 

земљишта, који су започети пре ступања на снагу ове 
Одлуке, односно који су започети до ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр.132/14), окончаће се по 
одредбама Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 4/10). 

Поступци за утврђивања земљишта за редовну 
употребу који су започети пре ступања на снагу ове 
Одлуке,односно који су започети до ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр.132/14), а заинтересовано 
лице није поднело захтев за отуђење грађевинског 
земљишта, поступак отуђења и утврђивања земљишта за 
редовну употребу окончаће се по одредбама  Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и Одлуке 
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о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 
("Службени лист града Крушевца", бр. 4/10). 

Поступци за отуђење грађевинског земљишта који 
су започети пре ступања на снагу ове Одлуке, односно 
који су започети до ступања на снагу Закона о 
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 132/14), а заинтересовано лице 
није поднело захтев за утврђивање земљишта за 
редовну употребу, поступак отуђења и утврђивања 
земљишта за редовну употребу окончаће се по 
одредбама Закона о  планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13 и 98/13) и Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 4/10). 

 
Члан 40.  

 
На питања везана за грађевинско земљиште у 

јавној својини која нису уређена овом Одлуком 
примењиваће се непосредно одредбе Закона и 
подзаконских аката донетих на основу Закона. 

 
Члан 41.  

 
Комисија за отуђење и давање у закуп 

грађевинског земљишта образована Решењем 
Скупштине града Крушевца I бр. 463-85/2012 од 
28.09.2012. године наставља са радом до истека 
мандата. 

 
Члан 42.  

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта ("Службени лист града Крушевца", бр. 4/10).  

 
Члан 43.  

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-39/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
3 
На основу чл. 28. став 2. Закона о јавној својини 

(“Сл. гласник РС” бр. 72/11 и 88/13), чл. 32. став 1. 
тачка 6. у вези са чл. 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07) и чл. 19. 
тачка 6. Статута града Крушевца (“Службени лист 
града Крушевца”, бр. 8/08,  и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  25.03.2015. год. донела је 

 
 
  

О Д Л У К У 
  

О ПОСТУПКУ ПРИБАВЉАЊА И 
РАСПОЛАГАЊА СТВАРИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Oдлуком уређује се надлежност у поступку 

прибављања и располагања непокретностима у јавној 
својини Града Крушевца (у даљем тексту: Град), 
односно одређујe надлежни орган за предузимање 
прописаних радњи и то:  

1.1. за доношење акта (закључка) о покретању 
поступка и акта о образовању Комисије за спровођење 
поступка; 

1.2. за доношење акта (одлуке) о прибављању и 
располагању непокретностима;  

1.3. за обављање административних послова за 
потребе Комисије за спровођење поступка, 
објављивање огласа о јавном надметању или 
прикупљању писмених понуда и израду нацрта аката о 
прибављању и располагању непокретностима и                                                                                                               

1.4. лице надлежно за закључивање уговора о 
прибављању и располагању непокретностима у јавној 
својини Града. 

 
Члан 2.  

 
Прибављање и располагање стварима у јавној 

својини Града у смислу ове Одлуке, врши се у складу 
са одредбама Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/11 и 88/13 – у даљем тексту: Закон) и по 
поступцима ближе уређеним Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/12 -  у даљем тексту: 
Уредба).  

О прибављању и располагању стварима у јавној 
својини Града одлучује се у складу са Законом о јавној 
својини, Законом о локалној самоуправи, Законом о 
јавним набавкама, Уредбом и овом Одлуком.   

 
Члан 3.  

 
Непокретне ствари прибављају се у јавну својину, 

односно отуђују се из јавне својине Града у поступку 
јавног надметања или прикупљањем писмених понуда,  
полазећи од тржишне вредности непокретности коју је 
проценио надлежни порески орган.   

Прибављањем непокретних ствари у смислу става 
1. овог члана, сматра се и размена непокретности и 
изградња објеката.    

У изузетним случајевима, непокретне ствари могу 
се прибавити или отуђити из јавне својине Града 
непосредном погодбом, у складу са  Законом и 
Уредбом.  

Непокретне ствари могу се прибављати у јавну 
својину и бестеретним правним послом (наслеђе, 
поклон или једнострана изјава воље), као и 
експропријацијом, на основу посебног закона.  
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II - ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  
      У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА  
 

Члан 4. 
 

Прибављање непокретности у јавну својину Града 
може се вршити под условом да су у буџету Града 
обезбеђена средства за те намене. 

 
1. Поступак прибављања непокретности у јавну 
    својину Града јавним надметањем  
   или прикупљањем писмених понуда 
 

Члан 5.  
 
Закључак о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину Града јавним 
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда, 
доноси Градско веће града Крушевца (у даљем тексту: 
Градско веће), на предлог Градоначелника. Градско 
веће истовремено својим актом образује Комисију за 
спровођење поступка прибављања непокретности у 
јавну својину Града (у даљем тексту: Комисија) и 
утврђује текст јавног огласа за јавно надметање, или 
прикупљање писмених понуда.   

Уз предлог закључка из претходног става, 
Градском већу доставља се и предлог јавног огласа, 
који обавезно садржи елементе утврђене чл. 17. 
Уредбе, осим у случају прибављања непокретности 
непосредном погодбом.  

Нацрт закључка о покретању поступка 
прибављања непокретности у јавну својину Града и 
текст јавног огласа припрема Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове Градске управе 
града Крушевца (у даљем тексту: надлежно Одељење). 

Градско веће, закључак са огласом из става 1. овог 
члана, доставља надлежном Одељењу, које је дужно да 
објави оглас у складу са одредбом члана 17. став 2. Уредбе.  

 
Члан 6.  

 
Комисија из члана 5. став 1. ове Одлуке има 

председника и четири  члана од  којих  је један дипл. 
инг. грађевине, један дипл.инг. архитектуре,  један 
дипломирани економиста и један дипл. правник.  
Актом о образовању Комисије ближе се одређују 
послови и задаци Комисије.  

Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обавља надлежно Одељење.  

 
Члан 7. 

  
Поступак прибављања непокретности у јавну 

својину Града Крушевца, спроводи Комисија, на начин 
прописан чл. 17. и 18. Уредбе, у складу са Законом и 
овом Одлуком. 

Комисија о свом раду сачињава записник и 
образложен предлог за прибављање непокретности у 
јавну својину Града, који доставља надлежном 
Одељењу.  

Нацрт одлуке о прибављању непокретности у јавну 
својину Града припрема надлежно Одељење и доставља 
га Градском већу, које утврђује предлог одлуке.  

Члан 8.  
 
Одлуку о прибављању непокретности у јавну 

својину Града, након спроведеног поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда, на 
предлог Градског већа,  доноси Скупштина града. 

На основу одлуке из претходног става, закључује 
се уговор између Града Крушевца  и лица од кога се 
прибавља непокретност, у року до 30 дана од дана 
коначности Одлуке.   

У име Града, уговор о прибављању непокретности 
у јавну својину закључује Градоначелник,  као лице 
надлежно за закључење уговора, у смислу  чл. 1. ове 
Одлуке.  

 
2. Поступак прибављања непокретности  
    у јавну својину Града непосредном  
    погодбом 
 

Члан 9.  
 
Непокретности се могу прибавити у јавну својину 

непосредном погодбом, али не изнад од стране 
надлежног пореског органа процењене тржишне 
вредности непокретности, ако у конкретном случају то 
представља једино могуће решење, под којим се 
подразумева:  

 
1) случај када непокретност која се прибавља у 

јавну својину Града, по својим карактеристикама 
једина одговара потребама Града, корисника, односно 
носиоца права коришћења, с тим да предлог одлуке о 
оваквом начину прибављања,  садржи образложење 
оправданости и целисходности, са аспекта остварења 
интереса Града, као и разлоге због којих се прибављање 
не би могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда;  

 
2) случај када се ради о међусобном располагању 

између Града и других носилаца права јавне својине;  
 
3) случај прибављања непокретности у јавну 

својину Града путем размене, ако је та размена у 
интересу Града Крушевца, уз испуњење свих услова из 
члана 30. Закона о јавној својини. 

 
Члан 10.  

 
Поступак прибављања непокретности у јавну 

својину Града непосредном погодбом спроводи се у 
складу са Законом, на начин прописан чл. 3. и 4. 
Уредбе, сходном применом одредаба чл. 5 –  8. ове 
Одлуке, осим обавезе расписивања јавног огласа за 
прибављање непокретности.  

Одлуку о прибављању непокретности у јавну 
својину непосредном погодбом, након спроведеног 
поступка, доноси Скупштина града, на предлог 
Градског већа. 

Уговор о прибављању непокретности у јавну 
својину Града непосредном погодбом, у име Града  
закључује Градоначелник, у року до 30 дана од дана 
коначности одлуке из претходног става.   
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III - ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  
        НА КОРИШЋЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА 
  

Члан 11. 
 

Скуштина града доноси одлуку,  као иницијативу 
за прибављање на коришћење непокретности које су у 
јавној својини Републике Србије, на предлог Градског 
већа. 

Нацрт одлуке из претходног става припрема 
надлежно Одељење. 

Уговор о прибављању непокретности на 
коришћење у име града закључује Градоначелник. 

 
IV - ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
       СВОЈИНЕ ГРАДА 
 
1. Поступак отуђења непокретности из јавне 
    својине Града јавним надметањем или 
    прикупљањем писмених понуда 

 
Члан 12. 

 
Непокретне ствари отуђују се из јавне својине Града 

у поступку јавног надметања или прикупљањем писмених 
понуда, полазећи од тржишне вредности непокретности, 
коју је проценио надлежни порески орган. 

  
Члан 13.  

  
Закључак о покретању поступка за отуђење 

непокретности из јавне својине Града јавним 
надметањем или прикупљањем писмених понуда 
доноси Градско веће, на предлог Градоначелника. 
Градско веће, истовремено својим актом образује 
Комисију за спровођење поступка отуђења 
непокретности из јавне својине, коју чине председник,  
и четири  члана од којих је један  дипл. инг.грађевине, 
један дипл.инг.архитекта, дипл.економиста и  дипл. 
правник, утврђује текст јавног огласа за јавно 
надметање или прикупљање писмених понуда, који 
обавезно садржи елементе прописане одредбама члана 
19. и члана 17. став 4-9. Уредбе.   

Нацрт Закључка и текст јавног огласа припрема 
надлежно Одељење.  

Градско веће, закључак са огласом из става 1. овог 
члана, доставља надлежном Одељењу,  које је дужно да 
објави оглас  сходно члану 19. став 1. Уредбе. 

   
Члан 14.  

 
Поступак отуђења непокретности из јавне својине 

Града  јавним надметањем или прикупљањем писмених 
понуда спроводи Комисија из члана 12. став 1. ове 
Одлуке, на начин прописан чл. 19 - 21. Уредбе, у 
складу са Законом и одредбама ове Одлуке.  

Комисија о свом раду сачињава записник и 
образложен предлог за отуђење непокретности из јавне 
својине Града, који доставља надлежном Одељењу.  

Надлежно Одељење припрема нацрт одлуке о 
отуђењу непокретности из јавне својине Града, који 
доставља Градском већу, ради утврђивања предлога 
одлуке. 

 
 
 

Члан 15.  
 
Скупштина града, по спроведеном поступку, на 

предлог Градског већа, доноси одлуку о отуђењу 
непокретности из јавне својине Града, јавним 
надметањем или прикупљањем писмених понуда.  

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине 
Града,  са лицем коме се отуђује непокретност, у име 
Града закључује Градоначелник, у року до 30 дана од 
дана коначности одлуке из става 1. овог члана.   

 
2. Поступак отуђења непокретности из јавне  
    својине Града непосредном погодбом 
 

Члан 16. 
  
Изузетно, непокретности у јавној својини Града 

могу се отуђити из јавне својине непосредном 
погодбом, али не испод од стране надлежног пореског 
органа процењене тржишне вредности непокретности, 
ако у конкретном случају то представља једино могуће 
решење, уз посебно образложење оправданости и 
целисходности, као и разлога због којих се отуђење не 
би могло реализовати јавним надметањем или 
прикупљањем писмених понуда.     

Поступак отуђења непокретности из јавне својине 
Града непосредном погодбом спроводи се у складу са 
Законом и Уредбом и сходном применом одредаба чл. 
12 –  14. ове Одлуке, осим обавезе расписивања јавног 
огласа за отуђење непокретности. 

 
Члан 17. 

 
Скупштина града, по спроведеном поступку, на 

предлог Градског већа, доноси одлуку о отуђењу непо-
кретности из јавне својине Града, непосредном погодбом.  

Нацрт одлуке из претходног става припрема 
надлежно Одељење. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине 
Града непосредном погодбом,  са лицем коме се отуђује 
непокретност, у име Града закључује Градоначелник, у 
року до 30 дана од дана коначности одлуке из става 1. 
овог члана.   

 
Члан 18. 

  
Изузетно, Град може отуђити непокретности из 

јавне својине и испод тржишне цене, односно без 
накнаде, у случајевима прописаним Законом и Уредбом, 
ако постоји интерес Града за таквим располагањем.  

Предлог одлуке о отуђењу непокретности из јавне 
својине испод тржишне цене, односно без накнаде, 
мора да садржи образложење из кога се може утврдити 
постојање прописаних разлога и оправданости оваквог 
начина отуђења. 

Члан 19. 
 
Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине 

Града испод тржишне цене, односно без накнаде, 
доноси Скупштина града, на предлог Градског већа. 

Нацрт одлуке о отуђењу непокретности из јавне 
својине Града испод тржишне цене односно без 
накнаде, на иницијативу Градоначелника, припрема 
надлежно Одељење.  
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Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине 
Града испод тржишне цене, односно без накнаде, са 
лицем коме се отуђује непокретност, у име Града 
закључује Градоначелник, у року од 30 дана до дана 
коначности одлуке из става 1. овог члана. 

 
V - ДАВАЊЕ  НА КОРИШЋЕЊЕ 
      НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ  
     СВОЈИНИ  
 

Члан 20. 
 
Решење о давању непокретности у јавној својини 

Града на коришћење,  о преносу права коришћења 
непокретности на другог корисника или носиоца права 
јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући 
и размену, као и решење о одузимању и престанку права 
коришћења непокретности у јавној својини, доноси 
Скупштина града, на предлог Градског већа.  

На основу решења из претходног става, закључује 
се уговор између Града и корисника, или другог 
носиоца права на непокретности, који у име Града 
закључује Градоначелник, у року до 30 дана од дана 
коначности решења.  

Нацрт решења из става 1. овог члана Одлуке 
припрема надлежно Одељење.  

 
Члан 21.  

 
Корисници непокретности у јавној својини Града 

имају право да управљају стварима у јавној својини 
које користе и обавезу да се старају о њиховом 
одржавању, обнављању и унапређивању, да се ствари  
осигуравају  као и да се старају о другим питањима од 
значаја за очување непокретности. 

  
Члан 22. 

 
Уговори о прибављању и располагању стварима у 

јавној својини града Крушевца, закључују се по претходно 
прибављеном мишљењу Градског правобраниоца. 

Надлежно Одељење је дужно да примерак закљученог 
уговора из става 1 овог члана достави Градском  правобра-
нилаштву и Одељењу за финансије Градске управе. 

 
V. ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ  
     ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
 

Члан 23. 
 

Прибављање покретних ствари у јавну својину 
Града спроводи се у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Поступак отуђења покретних ствари из јавне 
својине Града спроводи се у складу са Законом о јавној 
својини и подзаконским актима из области јавне 
својине, сходном применом одредаба ове Одлуке које 
се односе на поступак отуђења непокретности.  

  
Члан 24. 

 
На све што није прописано овом Одлуком, 

непосредно ће се примењивати  одредбе Закона о јавној 

својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда и других прописа 
којима се уређује јавна својина. 

 
Члан 25. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 464-2/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

4 
На основу члана 33. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 
78/2011) и чл. 19. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011) 

Скупштина града Крушевца по прибављеном 
мишљењу Министарства финансија бр. 401-654/2015-
001 од 23. марта 2015. године, на седници одржаној 
25.03.2015.  године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком одобрава се задуживање града 

Крушевца до износа 930.000.000 динара за куповину 
слободног грађевинског земишта и подизање хале за 
потенцијалног инвеститора који би био закупац хале.  

Уговором са инвеститором који ће потписати 
Влада Републике Србије, страни инвеститор и град 
Крушевац биће регулисане све појединости око доласка 
инвеститора и права и обавезе свих уговарача. 

 
Члан 2. 

 
Критеријуми за задуживање Града дефинисани су 

Законом о јавном дугу и ликвидним могућностима 
буџета града Крушевца. Рок отплате кредита не може 
бити краћи од пет година не рачунајући период 
мировања од најмање годину дана,  уз каматну стопу 
која ће бити дефинисана уговором са најповољнијом 
понудом пословне банке.  

 
Члан 3. 

 
Избор банке кредитора биће извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама.   
 

Члан 4. 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за 

финансије Градске управе Крушевац. 
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Члан 5. 
 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца да у 

име града Крушевца, потпише уговор о кредиту. 
 

Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-58/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

5 
На основу члана 21.став 7. Закона о приватизацији 

(„Сл. гласник РС“ број 83/14),  предлога Министарства 
привреде Републике Србије за доношење одлуке о 
моделу и методу приватизације за Јавно предузеће 
"Радио телевизија Крушевац" у Крушевцу број 023-02-
01867/2014-05 од 03.11.2014. године, и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године,  донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком одређује се модел и метод 

приватизације Јавног предузећа "Радио телевизија 
Крушевац" у Крушевцу. 

 
Члан 2. 

 
Модел приватизације Јавног предузећа "Радио 

телевизија Крушевац" Крушевац је продаја капитала. 
 

Члан 3. 
 
Метод приватизације Јавног предузећа "Радио 

телевизија Крушевац" Крушевац је јавно прикупљање 
понуда са јавним надметањем. 

 
Члан 4. 

 
Проценат јавног капитала који се приватизује 

износи 100% капитала Радио телевизије Крушевац у 
власништву Града Крушевца. 

 
Члан 5. 

 
Почетна цена на јавном надметању из ове Одлуке  

износи 100% процењене вредности Радио телевизије 
Крушевац на дан 31.12.2013. године, који се нуди на 
продају.  

 
 

Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

   СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-29/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

  

        
6 
На основу члана 35. Закона о легализацији („Сл. 

гласни РС“ бр. 95/2013, 117/2014), члана 2.  и 13. 
Закона о комуналним делатностима  ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/2011) и члана 19. тачка 6. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОСТУПКУ ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ 
И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ОБЈЕКАТА КОЈИ 

СУ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређују се услови и начин 

прикључења на водоводну и канализациону мрежу 
објеката који су у поступку легализације (породичних, 
вишепородичних, пословних и стамбено-пословних 
објекaтa). 

 
Члан 2. 

 
Објекти који су у поступку легализације могу се 

прикључити на водоводну и канализациону мрежу. 
Прикључци (водоводни и канализациони) за 

објекте који су у поступку легализације имају карактер 
- статус „прикључка на одређено време“ до окончања 
поступка легализације објекта. 

Прикључак (канализациони и водоводни) може 
имати статус прикључка на одређено време  најдуже до 
правноснажног окончања поступка легализације. 

 
Члан 3. 

 
Захтев за прикључење објекта на водоводни, 

односно канализациони прикључак, подноси 
инвеститор изградње објекта, односно власник објекта 
ЈКП “Водовод Крушевац“ Крушевац. 

Накнада на име учешћа за изградњу водоводне одн. 
канализационе мреже уплаћује се ЈКП “Водовод  
Крушевац“ Крушевац у складу са одредбама ове Oдлуке.  

 
Члан 4. 

 
Уз захтев за водоводни, односно канализациони 

прикључак, подносилац захтева доставља следећу 
документацију: 
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- потврду да је објекат у поступку легализације  
и да је легализација могућа, издату од надлежног 
органа Града Крушевца, 

- потврду о уплаћеној накнади месној заједници 
на име учешћа у изградњи водоводне мреже уколико се 
објекaт у поступку легализације налази на подручју 
месне заједнице којa, по уговору о изградњи водоводне 
мреже, има право на наплату ове накнаде. 

За прикључке за објекте који су у процесу 
легализације, а који се налазе на територији месних 
заједница којима је право наплате накнаде на име 
учешћа у финансирању изградње водоводне, односно 
канализационе мреже истекло, подносилац захтева ову 
накнаду платиће ЈКП “Водовод  Крушевац“ Крушевац 
по важећем ценовнику овог предузећа. 

 
Члан 5. 

 
ЈКП “Водовод-Крушевац“ Крушевац у поступку по 

захтеву утврђује техничке услове за израду прикључка 
и доноси решење о прикључку на одређено време на 
водоводну, односно канализациону мрежу.  

На решење из става 1 овог члана може се изјавити 
жалба у року од 15 дана од дана пријема истог 
Градском већу града Крушевца, а преко ЈКП “Водовод  
Крушевац“ Крушевац. 

 
Члан 6. 

 
За објекте који су у поступку легализације, а који 

су на водоводну, односно канализациону мрежу 
прикључени преко заједничког водоводног, односно 
канализационог прикључка, може да се изврши 
раздвајање водоводног, односно канализационог при-
кључка уколико за то постоје техничке могућности. 

 
Члан 7. 

 
Уз захтев за раздвајање водоводног, односно 

канализационог прикључка доставља се следећа 
документацију: 

- потврда да је објекат у поступку легализације и 
да је легализација могућа, издату од стране надлежног 
органа Града Крушевца, 

- сагласност власника на кога се води водоводни, 
односно канализациони прикључак, 

- да пре пре раздвајања буде решено питање 
евентуално постојећег дуга за утрошену воду и услуге 
канализације и 

- потврду месне заједнице да је измирена 
накнада на име учешћа у финансирању и изградњи 
водоводне, односно канализационе мреже од стране 
месне заједнице где месна заједница има право да и 
даље врши наплату ове накнаде. 

Уколико је истекло - престало право месној 
заједници да врши наплату накнаде на име учешћа у 
изградњи водоводне, односно канализационе мреже, 
подносилац захтева учешћа из ст.1 овог члана у обавези 
је да уплати ЈКП “Водовод  Крушевац“ Крушевац 
накнаду на име учешћа у финансирању водоводне, 
односно канализационе мреже у износу од 50% од цене 
утврђене по важећем ценовнику ЈКП “Водовод 
Крушевац“ Крушевац. 

 

Члан 8. 
 
Када један објекат има више засебних целина које 

су власништво различитих власника који је делимично 
или у целости у поступку легализације, уколико за то 
постоје технички услови може се вршити одвајање 
водоводног, односно канализационог прикључка.  

Уз захтев за одвајање прикључка из става 1. овог 
члана потребно је да се доставе сва документа и да се 
испуне сви услови предвиђени чланом 7. ове Одлуке. 

 
Члан 9. 

 
ЈКП “Водовод Крушевац“ Крушевац као даваоц 

услуга и корисник прикључка као корисник услуга 
своје међусобне односе регулишу корисничким 
уговором. 

 
Члан 10. 

 
Ценовником услуга ЈКП “Водовод Крушевац“ 

Крушевац утврђују се и таксе за одвајање прикључака у 
складу са одредбама ове Одлуке. 

 
Члан 11. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-125/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
7 
На основу члана 51а Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 19. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", 
број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ ГРАДА  

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређује се положај, овлашћења, 
права и дужности Главног урбанисте Града Крушевца 
(даље у тексту: Главни урбаниста). 

 
Члан 2. 

 
Главни урбаниста координира израду планских 

документа и врши координацију рада између одељења 
надлежног за послове урбанизама и јавних предузећа и 
других институција укључених у поступак израде и 
доношење планских документа, утврђује и прати 
динамику израде планских докумената на територији 
града Крушевца, координира активности на изради 



18                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   26.03.2015.  

 

планских докумената и обавља друге послове у складу 
са законом. 

 
Члан 3. 

 
Главни урбаниста је по функцији председник 

Комисије за планове. 
У вршењу послова, Главни урбаниста поступа у 

складу са законом, прописима града и правилима 
струке. 

На захтев Главног урбанисте, у вези са пословима 
које обавља, органи и службе Града, јавних предузећа и 
установа, чији је оснивач Град Крушевац, дужни су да 
дају одговарајуће информације  и податке којима 
располажу. 

Главни урбаниста дужан је да чува тајност 
података у складу са законом. 

 
Члан 4. 

 
Скупштина града  именује и разрешава Главног 

урбанисту, на период од четири године, на предлог 
Градског већа града Крушевца  и може бити поново  
именован на исту дужност.  

Главни урбаниста ступа на дужност даном 
утврђеним актом о именовању. 

 
Члан 5. 

 
За Главног урбанисту може бити именовано лице 

са стеченим високим образовањем, односно смером на 
академским студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковнестудије), односно 
на основним академским студијама у трајању од 
најмање пет година у области архитектуре и 
одговарајућом лиценцом издатом у складу са законом и 
које има најмање десет година радног искуства у 
области урбанистичког планирања и архитектуре. 

  
Члан 6. 

 
Главни урбаниста може бити разрешен дужности и 

пре истека мандата и то: 
 
- на лични захтев, 
- ако буде правноснажно осуђен за кривично дело 

које га чини недостојним за обављање функције, 
- на образложени предлог Градског већа. 

 
Члан 7. 

 
Главни урбаниста има право на плату у висини 

плате утврђене за помоћника градоначелника.  
Решење о плати и другим примањима Главног 

урбанисте доноси начелник Градске управе. 
Остала права из радног односа остварује у 

Градској управи.  
Стручне и административнотехничке послове за 

Главног урбанисту обавља Одељење за урбанизам и 
грађевинарство. 

 
 

Члан 8. 

 
Главни урбаниста за свој рад одговара Скупштини 

и Градском већу. 
Главни урбаниста подноси годишњи извештај о 

раду Скупштини града. 
 

Члан 9. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца.“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-3/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
8 
На основу  члана 50. Закона о предшколском 

васпитању и образовању ("Сл. гласник РС″, бр. 18/10),  
члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци                   
(″Сл. гласник РС″, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 
47/94, 25/96 и 29/01), члана  9. Закона о финансијској 
подршци породици са децом (″ Сл. гласник РС″, бр. 
16/02, 115/05 и 107/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца  (“Сл. лист града Крушевца”, бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је   

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о друштвеној бризи о деци (″Сл. лист 

града Крушевца″, бр. 7/10), поглавље III  ″УСЛОВИ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ″ и чланови 11, 12, 13, 16.  и 17. бришу се.    

                                                         
Члан 2. 

 
У члану 18.  реч  "просечно" се брише.  
 

Члан 3. 
 
У члану 19. на крају реченице додају се  речи: "као 

и самохрани родитељи". 
 

Члан 4. 
 
У члану 21.  став 2. се брише. 
 

Члан 5. 
 
У члану 25.  речи: "у складу са чланом 16. ове 

одлуке" се бришу. 
 

Члан 6. 
 
Чланови: 20,  22,  23, 24.  и  28. бришу  се. 

Члан 7.  
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Члан 27. мења се и гласи: 
 

„Члан 27. 
 
Право на регресирање трошкова одмора и 

рекреације у објектима Установе има дете које борави у 
предшколској установи бесплатно,  у износу  од 20% од  
стварних трошкова одмора и рекреације, у складу са 
финансијским планом Установе“. 

 
Члан 8. 

 
У члану 32. у ставу 1., после речи: ″у складу са 

Законом о финансијској подршци породици са децом″ 
додају  се речи:  „а за права из члана 4. и 5. ове Одлуке 
и  у складу са  Законом о предшколском васпитању и 
образовању и овом Одлуком“. 

 
Члан 9.  

Члан 33. брише се. 
 

Члан 10. 
 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “ Службеном листу града Крушевца”.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-65/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
9 
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 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о ангажовању ревизора за обављање екстерне 

ревизије Завршног рачуна буџета града Крушевца 
за 2014. годину 

 
Члан 1. 

 
Град Крушевац ангажује ревизора за обављање 

екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града 
Крушевца за 2014. годину. 

 
Члан 2. 

  
Завршни рачун буџета града Крушевца за 2014. 

годину, сагласно члану 1. ове Одлуке треба да садржи 
извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима 
из тачке 1) до 9) члана 4. Правилника о начину 
припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава („Службени 
гласник РС“ бр. 51/07 и 14/08 – испр.). 

 
Члан 3. 

 

Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна буџета за 2014. 
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: 417-1/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
   
10 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 25.03.2015. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању текста Меморандума о сарадњи општине 
Врњачка Бања, општине Трстеник, и градова: 

Краљево, Крушевац и Чачак 
 

Члан 1. 
 
Усваја се текст  Меморандума о сарадњи општине 

Врњачка Бања, oпштине Трстеник, и градова: Краљево, 
Крушевац и Чачак. 

  
Члан 2. 

                                                                                                   
Саставни део ове Одлуке је Меморандум о 

сарадњи општине Врњачка Бања, општине Трстеник, и 
градова: Краљево, Крушевац и Чачак. 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се градоначелник да потпише Меморан-

дум из чл.1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивaња у 

„Сл. листу града Крушевца“.                                             
                                                                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 404-108/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
11 
На основу члана 104 – 183. Закона о привредним 

друштвима (″Службени гласник РС″, бр. 36/11 и 99/11) 
и члана 19. Статута града Крушевца (″Службени лист 
града Крушевца″, бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

О Д Л У К У 
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О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ПРЕДЛОГА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ 
КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1.  

У Одлуци о измени Одлуке о прихватању предлога 
Уговора  о оснивању Друштва за управљање слободном 
зоном Крушевац („Сл. лист града Крушевца“,  бр. 6/11, 8/12 
и 11/13) у члану 3. речи: „Никола Марковић“ замењују се 
речима:„Владимир Јаковљевић, дипломирани економиста“. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-2/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
12 
На основу чланa 68. Закона о заштити животне 

средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-
одлука УС) и  чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 8/08 и  5/11), 

Скупштина града Крушевца, седници на oдржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2015-2024. ГОДИНЕ 
 
I - УСВАЈА СЕ Локални програм заштите животне 

средине града Крушевца за период  2015-2024. године. 
 
II - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за имплементацију и 

спровођење Локалног програма заштите животне 
средине града Крушевца за период 2015-2024. године. 

Градско веће града Крушевца решењем ће 
именовати  чланове Комисије. 

 
III - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 501-79/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
13 
На основу члана 60. Закона о пољопривредном 

земљишту ("Службени гласник РС, број 62/06, 65/08 и 
41/09) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)   

Скупшина града Крушевца  на седници одржаној 
дана 25. марта 2015. године донела је  

О Д Л У К У 
 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА 
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Крушевац  за 2015. 
годину. 

 
Члан 2. 

 
Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-16/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
* 

*                   * 
 

На основу члана  60. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, брoj 62/06,  65/08 и  
41/09) и  члана  19. Статута града  Крушевца  („Службени 
лист града Крушевца“ брoj 8/08 и 5/11), а уз сагласност 
Министарства  пољопривреде, шумарства и водопривреде 
број 320-11-1837/2015-14 од 05.03.2015. године,   

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године  донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА  

2015. ГОДИНУ  
   

Овим програмом даје се преглед површина 
пољопривредног земљишта по катастарским 
општинама, класама и културама, утврђује се програм 
радова на заштити и уређењу пољопривредног 
земљишта и План коришћења пољопривредног 
земљишта у својини Републике Србије. 

 
I - ОПШТИ ДЕО 
 
Територија града Крушевца простире се на површини 

од  85.397 ха. Има 101 насељено место, лоцирано у 92 
катастарске општине.  

Захваљујући вредном становништву и развијеном 
саветодавном сервису на подручју Крушевца  постоји 
дугогодишње искуство и традиција у пољопривредној 
производњи и развоју сточарства, ратарства, повртарства, 
воћарства, воћно-лозног садног материјала, винове лозе и 
садница ружа, цвећа и украсног биља. 

На расписан Јавни позив за остваривање права пречег 
закупа за 2015. годину није се нико јавио. 
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                               ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
   
  Година XLV  

                                                                                       26.03.2015. године                                                       Излази по потреби                                                   

  Број 1 

 

Табела 1. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по катастарским општинама 
 

Р. 
бр. 

катастарска 
општина 

пољопривредно земљиште у ха 

обрадиво пољопривредно земљиште у ха 
пашњаци 

трстици 
и 

 мочваре 

остало 
земљиште

укупно 
њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно 

1 2 3 4 5 
6 

(1+2+3+4+5)
7 8 9 

10 
(6+7+8+9) 

1 БЕЛА ВОДА 663,7863 0,4866 36,6875 73,6179 27,7384 802,3167 30,7873 0,0000 13,8100 846,9140

2 БЕЛАСИЦА 309,4109 0,8513 45,9405 12,6084 20,3001 389,1112 16,3754 0,0000 1,8772 407,3638

3 БИВОЉЕ 485,3281 5,5523 0,9117 0,0000 28,3248 520,1169 4,6094 0,0000 7,9316 532,6579

4 БОВАН 211,8317 0,0000 16,3599 10,2357 13,7388 252,1661 14,8156 0,0000 2,3092 269,2909

5 БОЉЕВАЦ 174,8393 0,0000 18,6276 1,5665 93,9571 288,9905 67,9593 0,0000 3,0083 359,9581

6 БРАЈКОВАЦ 223,3583 0,1274 6,1978 12,6485 1,7455 244,0775 20,5992 0,0000 0,1200 264,7967

7 БУКОВИЦА 140,4912 0,3536 25,5605 5,4137 22,1835 194,0025 28,5968 0,0000 0,8741 223,4734

8 БУЦИ 116,2156 0,0356 22,8134 15,6487 24,0726 178,7859 41,3894 0,0000 2,9002 223,0755

9 ВЕЛИКА 
КРУШЕВИЦА 

348,4842 0,3987 13,9863 11,7221 5,3789 379,9702 12,4919 0,0000 4,7329 397,1950

10 ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

2001,0083 4,4508 91,5779 99,2875 127,7459 2324,0704 58,1208 0,0000 4,1608 2386,3520

11 ВЕЛИКО 
ГОЛОВОДЕ 

197,6847 0,2151 12,6572 15,3985 60,1038 286,0593 7,2973 0,0000 2,1327 295,4893

12 ВИТАНОВАЦ 321,2998 0,5151 53,5637 16,9943 13,1974 405,5703 47,5839 0,0000 0,6494 453,8036

13 ВРАТАРЕ 509,8963 0,1354 16,7873 19,8675 12,1605 558,8470 8,6597 0,0000 0,8238 568,3305

14 ВУЧАК 297,7555 0,2721 24,5363 22,0397 12,2966 356,9002 9,3749 0,0000 2,8706 369,1457

15 ГАВЕЗ 67,3450 0,1397 4,1871 7,5142 0,7379 79,9239 3,9699 0,0000 1,8851 85,7789

16 ГАГЛОВО 550,2858 0,0000 34,3813 21,5197 78,1982 684,3850 34,9082 0,0000 0,8991 720,1923

17 ГАРИ 320,4702 0,0000 40,3222 11,2155 51,6186 423,6265 13,8764 0,0000 0,4668 437,9697

18 ГЛОБАРЕ 466,1848 0,0270 16,5873 24,9099 17,6393 525,3483 14,4495 0,0000 2,3883 542,1861

19 ГЛОБОДЕР 949,7558 2,1070 119,7706 54,2562 61,7305 1187,6201 12,5244 0,0000 7,4594 1207,6039

20 ГОРЊИ 
СТЕПОШ 

235,1921 0,1835 18,6407 19,4231 31,4087 304,8481 8,9043 0,0000 1,7680 315,5204

21 ГРЕВЦИ 350,9879 0,0708 22,1780 18,9863 20,5800 412,8030 8,2611 0,0000 1,4826 422,5467

22 ГРКЉАНЕ 477,5960 1,7483 91,4800 36,3521 109,4762 716,6526 112,7739 0,0000 2,7259 832,1524

23 ДВОРАНЕ 341,1789 1,5358 54,1501 16,7705 90,1892 503,8245 30,2615 0,0000 6,0119 540,0979

24 ДЕДИНА 391,1175 0,3182 9,5561 31,1881 12,6952 444,8751 21,2486 0,0000 1,5204 467,6441

25 ДОЉАНЕ 255,5990 0,2646 45,1429 28,5434 15,1982 344,7481 7,5020 0,0000 2,2029 354,4530

26 ДОЊИ 
СТЕПОШ 

203,5987 2,9082 19,1974 14,6401 43,8666 284,2110 7,3537 0,0000 1,6114 293,1761

27 ЂУНИС 799,1745 0,6383 47,3786 49,3457 33,8420 930,3791 91,6728 0,0000 3,6693 1025,7212

28 ЗДРАВИЊЕ 453,0688 0,0000 57,1877 17,6106 86,3203 614,1874 32,0356 0,0000 4,4182 650,6412

29 ЗЕБИЦА 215,4357 0,6769 13,9571 7,4206 26,4014 263,8916 7,2422 0,0000 1,9019 273,0357

30 ЗУБОВАЦ 245,6508 0,0000 31,3709 10,1535 8,3418 295,5170 5,6398 0,0000 1,4594 302,6162

31 ЈАБЛАНИЦА 367,6150 2,7146 94,5072 23,8033 40,9471 529,5872 105,5972 0,0000 4,4247 639,6091

32 ЈАСИКА 398,1910 1,3124 18,1648 29,3640 12,4077 459,4399 30,0165 0,0000 3,1743 492,6307

33 ЈОШЈЕ 296,7412 0,0698 9,4037 19,4386 21,8594 347,5127 11,4738 0,0000 0,0403 359,0268

34 КАМЕНАРЕ 307,6704 0,5628 14,2664 26,3469 1,8087 350,6552 8,3980 0,0000 0,5259 359,5791

35 КАОНИК 1278,7712 0,2012 32,9694 65,3158 90,5748 1467,8324 25,7985 0,0000 2,2718 1495,9027

36 КАПИЏИЈА 282,4498 2,8145 10,0448 8,0194 10,6772 314,0057 11,0523 0,0000 2,2191 327,2771

37 КОБИЉЕ 327,1879 0,0702 31,1785 15,3343 71,5682 445,3391 24,9324 0,0000 0,7869 471,0584

38 КОМОРАНЕ 138,2972 0,0000 4,2191 15,9660 1,3348 159,8171 3,1516 0,0000 1,0594 164,0281

39 КОЊУХ 789,4211 0,2516 16,8689 45,3959 1,6005 853,5380 4,3107 0,0000 1,4835 859,3322

40 КРВАВИЦА 440,5881 0,3914 22,9609 37,8628 1,8179 503,6211 5,3376 0,0000 3,2453 512,2040

41 КРУШЕВАЦ 5,9606 0,0000 0,0000 0,0000 2,1498 8,1104 0,0000 0,0000 1,3662 9,4766

42 КРУШИНЦЕ 248,8933 0,0000 27,6103 6,7285 26,5406 309,7727 11,9189 0,0000 3,6091 325,3007
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43 КУКЉИН 739,1559 6,5561 32,7367 66,2345 21,8960 866,5792 152,0195 0,0000 16,5226 1035,1213

44 КУПЦИ 485,8519 2,4501 113,2971 70,7350 85,8390 758,1731 60,6058 0,0000 4,4245 823,2034

45 ЛАЗАРЕВАЦ 483,9108 0,0000 17,3779 52,7320 10,5391 564,5598 0,8542 0,0000 2,6158 568,0298

46 ЛАЗАРИЦА 388,7259 2,4778 5,6314 41,0697 18,5780 456,4828 2,5666 0,0000 7,4654 466,5148

47 ЛИПОВАЦ 99,1432 0,7255 3,4849 5,0744 15,2853 123,7133 5,5064 0,0000 3,3429 132,5626

48 ЛОВЦИ 325,7072 0,0721 26,5344 6,4384 40,2590 399,0111 12,5670 0,0000 0,7039 412,2820

49 ЛОМНИЦА 295,0314 5,8737 66,2783 26,3768 112,4392 505,9994 79,8715 0,0000 2,9937 588,8646

50 ЛУКАВАЦ 152,1644 0,2116 16,6959 18,9946 28,5415 216,6080 3,2650 0,0000 1,8876 221,7606

51 ЉУБАВА 338,4567 0,2714 9,2121 42,0272 0,0000 389,9674 3,5680 0,0000 0,1099 393,6453

52 МАЈДЕВО 376,6507 0,9232 90,7850 61,6681 31,6294 561,6564 57,3182 0,0000 1,7949 620,7695

53 МАКРЕШАНЕ 628,5526 4,2742 19,4805 68,4433 75,5517 796,3023 171,8206 0,0000 16,5159 984,6388
54 МАЛА 

ВРБНИЦА 
163,9937 0,5569 23,0420 10,0310 7,6667 205,2903 3,6388 0,0000 0,6188 209,5479

55 МАЛА РЕКА 159,8993 0,9264 18,0250 5,3367 25,7485 209,9359 16,2136 0,0000 0,4202 226,5697

56 МАЛИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

743,2474 0,1157 48,7750 20,9441 84,4261 897,5083 38,3491 0,0000 1,1878 937,0452

57 МАЛО 
ГОЛОВОДЕ 

32,4339 0,0000 4,1407 0,0000 1,7921 38,3667 0,3419 0,0000 1,9653 40,6739

58 МАЧКОВАЦ 665,9178 1,0239 77,2000 6,8143 103,3646 854,3206 8,5587 0,0000 5,8890 868,7683

59 МЕШЕВО 510,6334 0,7183 63,4663 29,6497 71,8401 676,3078 8,5901 0,0000 0,7424 685,6403

60 МОДРИЦА 262,3172 0,0000 21,1215 20,6179 75,3105 379,3671 15,5438 0,0000 1,5011 396,4120

61 МУДРАКОВАЦ 192,4344 1,3291 5,4254 7,7974 83,2618 290,2481 7,6355 0,0000 6,8729 304,7565

62 НАУПАРЕ 182,0604 1,2319 39,4250 12,6115 23,1562 258,4850 368,1370 0,0000 2,4786 629,1006

63 ПАДЕЖ 614,5134 0,1000 22,2553 23,9953 6,7458 667,6098 10,1348 0,0000 0,8608 678,6054

64 ПАКАШНИЦА 179,4618 0,0728 10,5091 2,6407 15,4184 208,1028 12,0623 0,0000 0,3010 220,4661

65 ПАРУНОВАЦ 352,7920 1,9378 12,8283 21,7384 61,3172 450,6137 37,2577 0,0000 1,9971 489,8685

66 ПАСЈАК 269,0548 0,9266 20,6473 9,8862 18,7953 319,3102 18,9136 0,0000 0,4615 338,6853

67 ПЕПЕЉЕВАЦ 896,7637 0,3973 47,5231 56,8634 52,3034 1053,8509 19,1691 0,0000 7,3039 1080,3239

68 ПЕТИНА 168,7127 1,0168 35,5990 7,8537 67,7212 280,9034 67,1952 0,0000 4,0626 352,1612

69 ПОЗЛАТА 121,0114 0,0000 9,3991 1,3936 11,8816 143,6857 5,4623 0,0000 0,6146 149,7626

70 ПОЉАЦИ 270,8868 0,6604 41,6149 8,2095 51,9030 373,2746 40,9355 0,0000 0,5524 414,7625

71 РИБАРЕ 697,2698 1,1256 90,3970 19,0974 43,9011 851,7909 140,0877 0,0000 35,0373 1026,9159

72 РЛИЦА 98,8108 0,0667 14,2273 0,8439 39,7559 153,7046 77,8086 0,0000 1,3127 232,8259

73 РОСИЦА 415,0245 0,0082 58,8272 14,0574 17,2534 505,1707 15,8692 0,0000 4,8596 525,8995

74 СЕБЕЧЕВАЦ 397,9527 0,0607 78,6292 79,0678 15,6236 571,3340 10,5848 0,0000 0,6683 582,5871

75 СЕЗЕМЧЕ 131,7246 0,5029 18,4507 7,4699 37,1084 195,2565 29,3143 0,0000 2,4994 227,0702

76 СЛАТИНА 41,8898 0,0000 11,7879 2,6430 24,0788 80,3995 4,6769 0,0000 1,2751 86,3515

77 СРНДАЉЕ 121,1059 0,0000 14,3215 0,9571 28,6759 165,0604 46,9375 0,0000 5,7990 217,7969

78 СРЊЕ 475,2572 0,4363 23,0115 49,7117 5,7347 554,1514 10,9704 0,0000 5,5782 570,7000

79 СТАНЦИ 321,6167 0,0000 28,5673 5,9908 27,4739 383,6487 12,5409 0,0000 0,4706 396,6602

80 СУШИЦА 598,9895 0,0598 48,2382 35,9323 43,1856 726,4054 26,5304 0,0000 12,5040 765,4398

81 ТЕКИЈА 639,0789 0,3816 21,3316 30,6753 32,9909 724,4583 38,7958 0,0000 4,6111 767,8652

82 ТРЕБОТИН 592,1278 0,6480 71,6211 56,3044 56,0760 776,7773 28,8371 0,0000 3,8005 809,4149

83 ТРМЧАРЕ 250,9634 0,0683 31,3026 21,6986 72,7810 376,8139 19,0877 0,0000 1,3591 397,2607

84 ЋЕЛИЈЕ 194,2421 0,0000 79,9235 66,5203 26,1860 366,8719 19,9016 0,0000 1,4340 388,2075

85 ЦЕРОВА 372,1269 0,1121 47,9324 22,1583 38,4902 480,8199 16,5668 0,0000 0,6839 498,0706

86 ЦРКВИНА 157,5180 0,0285 8,1930 5,2488 13,7437 184,7320 5,3242 0,0000 1,1749 191,2311

87 ЧИТЛУК 330,8540 4,3002 12,6145 0,1114 12,6481 360,5282 1,4265 0,0000 4,3652 366,3199

88 ШАВРАНЕ 233,0976 0,3371 39,4949 21,3450 9,1871 303,4617 8,5583 0,0000 2,8364 314,8564

89 ШАНАЦ 513,3698 8,2272 9,0195 49,2793 8,1619 588,0577 29,6540 0,0000 4,9308 622,6425

90 ШАШИЛОВАЦ 346,7767 0,5922 9,7400 29,3209 5,0008 391,4306 11,0531 0,0000 1,8228 404,3065

91 ШОГОЉ 93,0535 0,0000 19,9104 15,4233 10,8225 139,2097 5,9276 0,0000 0,1659 145,3032

92 ШТИТАРЕ 195,3937 0,5844 51,8546 42,2049 20,3600 310,3976 13,4377 0,0000 1,2249 325,0602

УКУПНО 34523,5472 84,7902 2985,7967 2262,7132 3226,9249 43083,7721 2825,2652 0,0000 308,8987 46217,9360
 

Извор података РГЗ СКН Крушевац 
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 Табела 2. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по облицима својине 
 

катастарска 
 општина 

облик својине 

пољопривредно земљиште у ха 

обрадиво пољопривредно земљиште у ха паш-
њаци 

трстици  
и 

 мочваре 

остало 
земљи
ште 

укупно 
њиве вртови воћњаци 

вино- 
гради

ливаде укупно 

1 2 3 4 5 
6 

(1+2+3+4+5)
7 8 9 

10 
(6+7+8+9) 

БЕЛА ВОДА приватна својина 657,7100 0,4866 36,3726 73,5240 27,7384 795,8316 29,1909 0,0000 13,1930 838,2155

  државна својина РС 4,8795 0,0000 0,3149 0,0939 0,0000 5,2883 1,5314 0,0000 0,6452 7,4649

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 2,0184 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0184 0,0650 0,0000 0,0000 2,0834

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,2153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2153 0,0000 0,0000 0,0000 0,2153

БЕЛАСИЦА приватна својина 309,3881 0,8513 45,8801 12,6084 20,3001 389,0280 13,8592 0,0000 1,8772 404,7644

  државна својина РС 0,0228 0,0000 0,0604 0,0000 0,0000 0,0832 2,5162 0,0000 0,0000 2,5994

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

БИВОЉЕ приватна својина 456,3461 5,2090 0,9117 0,0000 28,0187 490,4855 4,3375 0,0000 7,6909 502,5139

  државна својина РС 23,8179 0,3433 0,0000 0,0000 0,2331 24,3943 0,2196 0,0000 0,2357 24,8496

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 2,7678 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7678 0,0523 0,0000 0,0050 2,8251

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 2,3963 0,0000 0,0000 0,0000 0,0730 2,4693 0,0000 0,0000 0,0000 2,4693

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

БОВАН приватна својина 210,1496 0,0000 16,3599 10,2357 13,7388 250,4840 14,7290 0,0000 2,3092 267,5222

  државна својина РС 1,6821 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,6821 0,0866 0,0000 0,0000 1,7687

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

БОЉЕВАЦ приватна својина 173,9563 0,0000 18,5355 1,5665 92,5297 286,5880 12,7992 0,0000 3,0083 302,3955

  државна својина РС 0,8830 0,0000 0,0921 0,0000 1,4274 2,4025 55,1601 0,0000 0,0000 57,5626

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

БРАЈКОВАЦ приватна својина 221,5635 0,1274 6,1978 12,6485 1,7455 242,2827 19,0314 0,0000 0,1200 261,4341

  државна својина РС 0,7553 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7553 1,5678 0,0000 0,0000 2,3231

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 1,0395 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0395 0,0000 0,0000 0,0000 1,0395

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

БУКОВИЦА приватна својина 139,8973 0,2731 25,5605 5,4137 22,1835 193,3281 28,5968 0,0000 0,8741 222,7990

  државна својина РС 0,5939 0,0805 0,0000 0,0000 0,0000 0,6744 0,0000 0,0000 0,0000 0,6744

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

БУЦИ приватна својина 110,1571 0,0356 22,0883 15,6487 22,9510 170,8807 34,0885 0,0000 2,3783 207,3475

  државна својина РС 6,0585 0,0000 0,7251 0,0000 1,1126 7,8962 7,3009 0,0000 0,5219 15,7190

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0090 0,0090 0,0000 0,0000 0,0000 0,0090

ВЕЛИКА 

 КРУШЕВИЦА приватна својина 344,3476 0,3987 13,4497 11,7221 5,3255 375,2436 12,3761 0,0000 4,5764 392,1961

  државна својина РС 4,1366 0,0000 0,5366 0,0000 0,0534 4,7266 0,1158 0,0000 0,1565 4,9989

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ВЕЛИКИ  

ШИЉЕГОВАЦ приватна својина 1990,7357 4,4508 91,0267 99,2301 126,1201 2311,5634 54,9915 0,0000 3,9639 2370,5188

  државна својина РС 8,9789 0,0000 0,2613 0,0574 1,1032 10,4008 2,9098 0,0000 0,1969 13,5075

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 1,2937 0,0000 0,2899 0,0000 0,5226 2,1062 0,2195 0,0000 0,0000 2,3257

ВЕЛИКО  

ГОЛОВОДЕ приватна својина 197,0862 0,2151 12,5321 15,3985 59,8326 285,0645 4,4281 0,0000 2,1327 291,6253

  државна својина РС 0,5161 0,0000 0,0255 0,0000 0,0159 0,5575 2,8692 0,0000 0,0000 3,4267

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0824 0,0000 0,0996 0,0000 0,2553 0,4373 0,0000 0,0000 0,0000 0,4373

ВИТАНОВАЦ приватна својина 320,8687 0,5151 53,5377 16,9943 13,1974 405,1132 46,7340 0,0000 0,6494 452,4966

  државна својина РС 0,4311 0,0000 0,0260 0,0000 0,0000 0,4571 0,8499 0,0000 0,0000 1,3070

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ВРАТАРЕ приватна својина 499,3922 0,1354 16,5777 19,8675 10,5617 546,5345 7,5972 0,0000 0,8238 554,9555

  државна својина РС 10,5041 0,0000 0,2096 0,0000 1,5988 12,3125 1,0625 0,0000 0,0000 13,3750

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ВУЧАК приватна својина 297,2490 0,2721 24,5363 22,0397 12,2739 356,3710 9,0235 0,0000 2,8703 368,2648

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3514 0,0000 0,0000 0,3514

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,5065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5065 0,0000 0,0000 0,0000 0,5065

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0227 0,0000 0,0000 0,0003 0,0230

ГАВЕЗ приватна својина 66,9623 0,1397 4,1871 7,5142 0,7379 79,5412 3,9064 0,0000 1,8788 85,3264

  државна својина РС 0,3827 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3827 0,0635 0,0000 0,0063 0,4525

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ГАГЛОВО приватна својина 550,2858 0,0000 34,3813 21,5197 78,1982 684,3850 34,5138 0,0000 0,8991 719,7979

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3518 0,0000 0,0000 0,3518

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0426 0,0000 0,0000 0,0426

ГАРИ приватна својина 319,4682 0,0000 40,3011 11,2155 51,0348 422,0196 13,2508 0,0000 0,4643 435,7347

  државна својина РС 1,0020 0,0000 0,0211 0,0000 0,2790 1,3021 0,6256 0,0000 0,0000 1,9277

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3049 0,3049 0,0000 0,0000 0,0025 0,3074

ГЛОБАРЕ приватна својина 465,1380 0,0270 16,5873 24,7417 17,2591 523,7531 14,3139 0,0000 2,3834 540,4504

  државна својина РС 0,8245 0,0000 0,0000 0,0000 0,3802 1,2047 0,0443 0,0000 0,0049 1,2539

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,2223 0,0000 0,0000 0,1682 0,0000 0,3905 0,0913 0,0000 0,0000 0,4818

ГЛОБОДЕР приватна својина 939,7741 2,0317 119,2035 54,2562 61,6164 1176,8819 11,8686 0,0000 7,2826 1196,0331

  државна својина РС 9,9122 0,0753 0,5671 0,0000 0,1141 10,6687 0,5792 0,0000 0,1347 11,3826

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0695 0,0000 0,0000 0,0302 0,0997

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0766 0,0000 0,0119 0,0885

ГОРЊИ  

СТЕПОШ приватна својина 226,5052 0,1835 18,5428 19,4231 31,4087 296,0633 8,3671 0,0000 1,7680 306,1984

  државна својина РС 8,6869 0,0000 0,0979 0,0000 0,0000 8,7848 0,5372 0,0000 0,0000 9,3220
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  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ГРЕВЦИ приватна својина 349,2508 0,0708 22,1780 18,9259 20,5800 411,0055 7,7740 0,0000 1,4826 420,2621

  државна својина РС 1,7371 0,0000 0,0000 0,0604 0,0000 1,7975 0,4871 0,0000 0,0000 2,2846

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ГРКЉАНЕ приватна својина 423,5144 1,5748 89,7979 36,3521 102,2290 653,4682 66,0914 0,0000 2,7259 722,2855

  државна својина РС 54,0276 0,1735 1,6821 0,0000 7,2472 63,1304 46,6825 0,0000 0,0000 109,8129

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0541 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0541 0,0000 0,0000 0,0000 0,0541

ДВОРАНЕ приватна својина 338,3350 1,5358 53,8921 16,5945 89,2413 499,5987 29,9538 0,0000 6,0119 535,5644

  државна својина РС 2,8439 0,0000 0,1187 0,1760 0,0000 3,1386 0,3077 0,0000 0,0000 3,4463

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,1393 0,0000 0,9479 1,0872 0,0000 0,0000 0,0000 1,0872

ДЕДИНА приватна својина 344,4993 0,2688 9,4488 30,8027 12,4829 397,5025 9,7509 0,0000 1,4604 408,7138

  државна својина РС 45,9478 0,0494 0,1073 0,3854 0,2123 46,7022 11,4977 0,0000 0,0160 58,2159

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,1187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1187 0,0000 0,0000 0,0440 0,1627

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,2636 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2636 0,0000 0,0000 0,0000 0,2636

  други облици својине 0,2881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2881 0,0000 0,0000 0,0000 0,2881

ДОЉАНЕ приватна својина 254,9954 0,2646 45,1429 28,5434 13,2482 342,1945 6,5944 0,0000 0,8381 349,6270

  државна својина РС 0,6036 0,0000 0,0000 0,0000 1,9500 2,5536 0,9076 0,0000 1,3648 4,8260

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ДОЊИ  

СТЕПОШ приватна својина 203,5987 2,9082 19,1974 14,6401 43,8666 284,2110 6,9158 0,0000 1,6114 292,7382

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4379 0,0000 0,0000 0,4379

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЂУНИС приватна својина 788,7694 0,6383 44,9781 49,1252 33,6570 917,1680 67,3699 0,0000 3,6693 988,2072
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  државна својина РС 6,2433 0,0000 2,0805 0,0000 0,1063 8,4301 24,2005 0,0000 0,0000 32,6306

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 4,1618 0,0000 0,3200 0,2205 0,0787 4,7810 0,1024 0,0000 0,0000 4,8834

ЗДРАВИЊЕ приватна својина 452,2214 0,0000 57,1577 17,6106 85,9617 612,9514 31,9164 0,0000 4,2381 649,1059

  државна својина РС 0,8474 0,0000 0,0300 0,0000 0,3586 1,2360 0,1192 0,0000 0,1801 1,5353

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЗЕБИЦА приватна својина 215,1655 0,6769 13,9571 7,4070 25,6011 262,8076 6,9342 0,0000 1,8809 271,6227

  државна својина РС 0,2702 0,0000 0,0000 0,0136 0,8003 1,0841 0,3080 0,0000 0,0210 1,4131

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЗУБОВАЦ приватна својина 239,7934 0,0000 31,2597 10,1535 8,3418 289,5484 5,4860 0,0000 1,4594 296,4938

  државна својина РС 5,8574 0,0000 0,1112 0,0000 0,0000 5,9686 0,1538 0,0000 0,0000 6,1224

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЈАБЛАНИЦА приватна својина 338,3644 2,7146 92,3605 23,8033 39,1991 496,4419 94,1552 0,0000 4,4247 595,0218

  државна својина РС 26,0863 0,0000 2,0975 0,0000 1,6761 29,8599 10,8577 0,0000 0,0000 40,7176

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 1,7691 0,0000 0,0000 0,0000 0,0719 1,8410 0,0000 0,0000 0,0000 1,8410

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 1,3952 0,0000 0,0492 0,0000 0,0000 1,4444 0,5843 0,0000 0,0000 2,0287

ЈАСИКА приватна својина 388,6040 1,3124 18,1570 29,3640 12,4077 449,8451 29,1144 0,0000 3,1509 482,1104

  државна својина РС 8,3277 0,0000 0,0078 0,0000 0,0000 8,3355 0,9021 0,0000 0,0234 9,2610

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,2433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2433 0,0000 0,0000 0,0000 0,2433

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 1,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0160 0,0000 0,0000 0,0000 1,0160

ЈОШЈЕ приватна својина 296,5913 0,0698 9,3736 19,4386 21,8594 347,3327 6,8775 0,0000 0,0403 354,2505

  државна својина РС 0,0661 0,0000 0,0301 0,0000 0,0000 0,0962 4,5963 0,0000 0,0000 4,6925

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0838

КАМЕНАРЕ приватна својина 307,6704 0,5628 14,2664 26,3469 1,8087 350,6552 7,6732 0,0000 0,5259 358,8543



28                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   26.03.2015.  

 

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7248 0,0000 0,0000 0,7248

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

КАОНИК приватна својина 1259,9875 0,2012 32,9694 65,3158 88,5583 1447,0322 24,4638 0,0000 2,2431 1473,7391

  државна својина РС 18,6837 0,0000 0,0000 0,0000 2,0165 20,7002 1,3347 0,0000 0,0287 22,0636

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000

КАПИЏИЈА приватна својина 280,6402 2,8145 10,0000 8,0194 9,5548 311,0289 8,2151 0,0000 2,1711 321,4151

  државна својина РС 1,8096 0,0000 0,0000 0,0000 1,1224 2,9320 2,8372 0,0000 0,0431 5,8123

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0448 0,0000 0,0000 0,0448 0,0000 0,0000 0,0049 0,0497

КОБИЉЕ приватна својина 327,1879 0,0702 31,1785 15,3343 71,5682 445,3391 24,5213 0,0000 0,7869 470,6473

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4111 0,0000 0,0000 0,4111

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

КОМОРАНЕ приватна својина 137,3451 0,0000 4,2191 15,9660 1,3348 158,8650 1,8972 0,0000 1,0594 161,8216

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0477 0,0000 0,0000 0,0477

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2819 0,0000 0,0000 0,2819

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,9521 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9521 0,9248 0,0000 0,0000 1,8769

КОЊУХ приватна својина 780,1266 0,2516 16,8589 45,0658 1,6005 843,9034 2,9981 0,0000 1,4714 848,3729

  државна својина РС 6,9138 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 6,9238 1,3126 0,0000 0,0121 8,2485

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,9010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9010 0,0000 0,0000 0,0000 0,9010

  задружна својина 1,4797 0,0000 0,0000 0,3301 0,0000 1,8098 0,0000 0,0000 0,0000 1,8098

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

КРВАВИЦА приватна својина 440,4603 0,3914 22,9609 37,8628 1,8179 503,4933 5,2217 0,0000 3,2453 511,9603

  државна својина РС 0,1278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1278 0,1159 0,0000 0,0000 0,2437

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

КРУШЕВАЦ приватна својина 5,3725 0,0000 0,0000 0,0000 2,1498 7,5223 0,0000 0,0000 1,3307 8,8530
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  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0241 0,0241

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,5881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5881 0,0000 0,0000 0,0114 0,5995

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

КРУШИНЦЕ приватна својина 245,4668 0,0000 27,6103 6,7285 26,2288 306,0344 10,5919 0,0000 3,6091 320,2354

  државна својина РС 3,1778 0,0000 0,0000 0,0000 0,3118 3,4896 1,3270 0,0000 0,0000 4,8166

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,2487 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2487 0,0000 0,0000 0,0000 0,2487

КУКЉИН приватна својина 737,0213 6,5561 32,6432 65,9574 21,4205 863,5985 151,5142 0,0000 16,4388 1031,5515

  државна својина РС 2,1346 0,0000 0,0935 0,2771 0,4544 2,9596 0,5053 0,0000 0,0838 3,5487

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0211 0,0211 0,0000 0,0000 0,0000 0,0211

КУПЦИ приватна својина 483,5268 2,4370 113,0631 70,7350 85,3759 755,1378 57,4651 0,0000 4,3330 816,9359

  државна својина РС 2,0890 0,0131 0,2340 0,0000 0,1356 2,4717 2,7091 0,0000 0,0915 5,2723

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,2361 0,0000 0,0000 0,0000 0,3275 0,5636 0,0000 0,0000 0,0000 0,5636

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4316 0,0000 0,0000 0,4316

ЛАЗАРЕВАЦ приватна својина 483,7601 0,0000 17,3618 52,7320 10,5391 564,3930 0,4254 0,0000 2,6092 567,4276

  државна својина РС 0,1507 0,0000 0,0161 0,0000 0,0000 0,1668 0,4288 0,0000 0,0066 0,6022

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЛАЗАРИЦА приватна својина 375,3501 2,1060 5,6314 39,8962 17,6637 440,6474 0,7738 0,0000 7,3924 448,8136

  државна својина РС 9,1807 0,0660 0,0000 1,1735 0,8749 11,2951 1,7928 0,0000 0,0730 13,1609

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,1841 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1841 0,0000 0,0000 0,0000 0,1841

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160

  други облици својине 3,9950 0,3058 0,0000 0,0000 0,0394 4,3402 0,0000 0,0000 0,0000 4,3402

ЛИПОВАЦ приватна својина 99,1432 0,7255 3,4849 5,0744 15,1559 123,5839 5,2166 0,0000 3,3429 132,1434

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1294 0,1294 0,2898 0,0000 0,0000 0,4192

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЛОВЦИ приватна својина 322,6158 0,0721 26,4145 6,4384 39,0890 394,6298 12,4875 0,0000 0,6987 407,8160
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  државна својина РС 2,9922 0,0000 0,0043 0,0000 1,1700 4,1665 0,0000 0,0000 0,0000 4,1665

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0992 0,0000 0,1156 0,0000 0,0000 0,2148 0,0795 0,0000 0,0052 0,2995

ЛОМНИЦА приватна својина 287,7455 5,7201 66,2403 26,3768 107,4483 493,5310 77,5578 0,0000 2,9680 574,0568

  државна својина РС 5,9395 0,0987 0,0000 0,0000 4,8045 10,8427 2,2991 0,0000 0,0000 13,1418

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0549 0,0000 0,0000 0,1864 0,2413 0,0000 0,0000 0,0082 0,2495

  други облици својине 1,3464 0,0000 0,0380 0,0000 0,0000 1,3844 0,0146 0,0000 0,0175 1,4165

ЛУКАВАЦ приватна својина 152,0019 0,2116 16,6959 18,9946 28,0119 215,9159 3,2530 0,0000 1,8876 221,0565

  државна својина РС 0,1625 0,0000 0,0000 0,0000 0,5296 0,6921 0,0000 0,0000 0,0000 0,6921

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0120 0,0000 0,0000 0,0120

ЉУБАВА приватна својина 337,9196 0,2714 9,2121 42,0272 0,0000 389,4303 3,5680 0,0000 0,1099 393,1082

  државна својина РС 0,5371 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5371 0,0000 0,0000 0,0000 0,5371

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

МАЈДЕВО приватна својина 365,4355 0,7527 86,4351 60,5696 31,3383 544,5312 54,4228 0,0000 1,6627 600,6167

  државна својина РС 11,2152 0,1705 3,4755 1,0985 0,2911 16,2508 2,8954 0,0000 0,1322 19,2784

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,8744 0,0000 0,0000 0,8744 0,0000 0,0000 0,0000 0,8744

МАКРЕШАНЕ приватна својина 622,8225 4,2062 19,4184 68,1668 74,6270 789,2409 164,6342 0,0000 15,6224 969,4975

  државна својина РС 4,4289 0,0680 0,0621 0,2765 0,0000 4,8355 6,5913 0,0000 0,8190 12,2458

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 1,3012 0,0000 0,0000 0,0000 0,9247 2,2259 0,5951 0,0000 0,0745 2,8955

МАЛА  

ВРБНИЦА приватна својина 163,9670 0,5569 23,0420 10,0310 7,6667 205,2636 3,6000 0,0000 0,5854 209,4490

  државна својина РС 0,0267 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0267 0,0388 0,0000 0,0334 0,0989

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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МАЛА РЕКА приватна својина 158,8456 0,9264 17,9816 5,3367 25,5947 208,6850 13,4204 0,0000 0,4180 222,5234

  државна својина РС 1,0537 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0537 2,7932 0,0000 0,0022 3,8491

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0434 0,0000 0,1538 0,1972 0,0000 0,0000 0,0000 0,1972

МАЛИ  

ШИЉЕГОВАЦ приватна својина 733,5716 0,1157 48,7173 20,8041 83,9092 887,1179 36,3156 0,0000 1,1638 924,5973

  државна својина РС 9,6758 0,0000 0,0577 0,1400 0,3792 10,2527 2,0335 0,0000 0,0240 12,3102

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1377 0,1377 0,0000 0,0000 0,0000 0,1377

МАЛО  

ГОЛОВОДЕ приватна својина 31,1857 0,0000 4,1407 0,0000 1,7391 37,0655 0,3419 0,0000 0,9178 38,3252

  државна својина РС 1,2482 0,0000 0,0000 0,0000 0,0530 1,3012 0,0000 0,0000 1,0475 2,3487

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

МАЧКОВАЦ приватна својина 663,6254 0,9981 76,2839 6,7972 101,3155 849,0201 8,1126 0,0000 5,8890 863,0217

  државна својина РС 2,2924 0,0000 0,9161 0,0171 2,0491 5,2747 0,4461 0,0000 0,0000 5,7208

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0258

МЕШЕВО приватна својина 506,8628 0,7183 63,4663 29,6377 71,8401 672,5252 8,2909 0,0000 0,7105 681,5266

  државна својина РС 3,6568 0,0000 0,0000 0,0120 0,0000 3,6688 0,2992 0,0000 0,0319 3,9999

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,1138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1138 0,0000 0,0000 0,0000 0,1138

МОДРИЦА приватна својина 262,2683 0,0000 21,1215 20,6179 75,0385 379,0462 15,5438 0,0000 1,4887 396,0787

  државна својина РС 0,0341 0,0000 0,0000 0,0000 0,1196 0,1537 0,0000 0,0000 0,0124 0,1661

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0148 0,0000 0,0000 0,0000 0,1524 0,1672 0,0000 0,0000 0,0000 0,1672

МУДРАКОВАЦ приватна својина 189,0086 1,3049 5,4254 7,7974 80,8359 284,3722 7,4189 0,0000 6,5915 298,3826

  државна својина РС 3,3857 0,0242 0,0000 0,0000 2,4259 5,8358 0,2166 0,0000 0,2809 6,3333

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0401 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0401 0,0000 0,0000 0,0005 0,0406

НАУПАРЕ приватна својина 163,2937 1,2319 35,6705 12,3155 20,1818 232,6934 33,5305 0,0000 2,3488 268,5727

  државна својина РС 10,1634 0,0000 3,7545 0,0000 0,4996 14,4175 10,5032 0,0000 0,1270 25,0477

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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  друштвена својина 0,0612 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0612 0,0000 0,0000 0,0000 0,0612

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 8,5421 0,0000 0,0000 0,2960 2,4748 11,3129 324,1033 0,0000 0,0028 335,4190

ПАДЕЖ приватна својина 609,9680 0,1000 22,2553 23,9953 6,3837 662,7023 9,5884 0,0000 0,8608 673,1515

  државна својина РС 0,5979 0,0000 0,0000 0,0000 0,0324 0,6303 0,4009 0,0000 0,0000 1,0312

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 3,9475 0,0000 0,0000 0,0000 0,3297 4,2772 0,1455 0,0000 0,0000 4,4227

ПАКАШНИЦА приватна својина 172,8283 0,0728 10,4286 2,6407 15,4184 201,3888 6,1112 0,0000 0,2977 207,7977

  државна својина РС 6,6335 0,0000 0,0805 0,0000 0,0000 6,7140 5,9227 0,0000 0,0033 12,6400

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0284 0,0000 0,0000 0,0284

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПАРУНОВАЦ приватна својина 328,7637 1,9378 12,1180 21,6804 57,7052 422,2051 6,6389 0,0000 1,9421 430,7861

  државна својина РС 23,9663 0,0000 0,7103 0,0580 3,6120 28,3466 29,0957 0,0000 0,0550 57,4973

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0620 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0620 0,1191 0,0000 0,0000 0,1811

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4040 0,0000 0,0000 1,4040

ПАСЈАК приватна својина 265,3321 0,9266 20,6473 9,8862 18,7953 315,5875 18,9136 0,0000 0,4601 334,9612

  државна својина РС 3,7197 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,7197 0,0000 0,0000 0,0014 3,7211

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030

ПЕПЕЉЕВАЦ приватна својина 889,3798 0,3973 47,2424 56,8290 52,3034 1046,1519 17,8265 0,0000 7,0150 1070,9934

  државна својина РС 7,2701 0,0000 0,2807 0,0344 0,0000 7,5852 1,0090 0,0000 0,2822 8,8764

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0230 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0230 0,0000 0,0000 0,0034 0,0264

  други облици својине 0,0908 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0908 0,3336 0,0000 0,0033 0,4277

ПЕТИНА приватна својина 167,8129 1,0168 35,5113 7,7472 67,4176 279,5058 62,4872 0,0000 4,0544 346,0474

  државна својина РС 0,8998 0,0000 0,0877 0,0000 0,0000 0,9875 4,3534 0,0000 0,0082 5,3491

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,1065 0,3036 0,4101 0,3546 0,0000 0,0000 0,7647

ПОЗЛАТА приватна својина 121,0114 0,0000 9,3991 1,3936 11,8504 143,6545 5,4210 0,0000 0,6146 149,6901

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0312 0,0312 0,0413 0,0000 0,0000 0,0725

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПОЉАЦИ приватна својина 268,2457 0,6604 41,2949 8,2095 51,9030 370,3135 40,2984 0,0000 0,5442 411,1561

  државна својина РС 2,5293 0,0000 0,3120 0,0000 0,0000 2,8413 0,5840 0,0000 0,0000 3,4253

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,1118 0,0000 0,0080 0,0000 0,0000 0,1198 0,0531 0,0000 0,0082 0,1811

РИБАРЕ приватна својина 692,3300 1,1256 90,3125 19,0974 41,8173 844,6828 124,9670 0,0000 15,4220 985,0718

  државна својина РС 4,8704 0,0000 0,0846 0,0000 2,0838 7,0388 15,1207 0,0000 19,6153 41,7748

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0694 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0694 0,0000 0,0000 0,0000 0,0694

РЛИЦА приватна својина 98,5583 0,0667 14,2273 0,8439 38,1864 151,8826 38,3152 0,0000 1,3127 191,5105

  државна својина РС 0,2525 0,0000 0,0000 0,0000 1,5695 1,8220 39,4934 0,0000 0,0000 41,3154

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РОСИЦА приватна својина 407,7908 0,0082 58,5947 14,0574 17,2534 497,7045 14,2277 0,0000 4,7265 516,6587

  државна својина РС 2,5891 0,0000 0,2325 0,0000 0,0000 2,8216 1,6415 0,0000 0,1331 4,5962

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 4,6446 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,6446 0,0000 0,0000 0,0000 4,6446

СЕБЕЧЕВАЦ приватна својина 397,5326 0,0607 78,5762 78,8653 15,2259 570,2607 9,6848 0,0000 0,6683 580,6138

  државна својина РС 0,4201 0,0000 0,0530 0,2025 0,0000 0,6756 0,8648 0,0000 0,0000 1,5404

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3977 0,3977 0,0352 0,0000 0,0000 0,4329

СЕЗЕМЧЕ приватна својина 129,5163 0,4062 18,1616 7,4699 36,8282 192,3822 22,8483 0,0000 2,4994 217,7299

  државна својина РС 2,2083 0,0967 0,2891 0,0000 0,2802 2,8743 6,0691 0,0000 0,0000 8,9434

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3969 0,0000 0,0000 0,3969

СЛАТИНА приватна својина 41,8893 0,0000 11,6924 2,6430 24,0788 80,3035 4,3813 0,0000 1,2751 85,9599

  државна својина РС 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,2956 0,0000 0,0000 0,2961

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0955 0,0000 0,0000 0,0955 0,0000 0,0000 0,0000 0,0955

СРНДАЉЕ приватна својина 120,9693 0,0000 14,3215 0,9571 28,6759 164,9238 21,2779 0,0000 5,6919 191,8936

  државна својина РС 0,1366 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1366 25,6596 0,0000 0,1071 25,9033

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

СРЊЕ приватна својина 472,1608 0,3122 22,7863 49,6972 5,7347 550,6912 10,8002 0,0000 5,5328 567,0242

  државна својина РС 3,0964 0,1241 0,2252 0,0145 0,0000 3,4602 0,1702 0,0000 0,0454 3,6758

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

СТАНЦИ приватна својина 320,8835 0,0000 28,5673 5,9908 27,4739 382,9155 12,5079 0,0000 0,4706 395,8940

  државна својина РС 0,7081 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7081 0,0330 0,0000 0,0000 0,7411

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0251 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0251 0,0000 0,0000 0,0000 0,0251

СУШИЦА приватна својина 594,0433 0,0598 48,1807 35,9323 43,1856 721,4017 26,2806 0,0000 12,4722 760,1545

  државна својина РС 4,8580 0,0000 0,0575 0,0000 0,0000 4,9155 0,1891 0,0000 0,0318 5,1364

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0882 0,0607 0,0000 0,0000 0,1489

ТЕКИЈА приватна својина 633,9513 0,3816 21,3316 30,6753 32,8337 719,1735 28,3593 0,0000 4,6095 752,1423

  државна својина РС 3,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,1572 3,1589 10,4365 0,0000 0,0016 13,5970

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 1,8984 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8984 0,0000 0,0000 0,0000 1,8984

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,2275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2275 0,0000 0,0000 0,0000 0,2275

ТРЕБОТИН приватна својина 591,5707 0,6163 71,6211 56,3044 54,6076 774,7201 27,4406 0,0000 3,7870 805,9477

  државна својина РС 0,5571 0,0317 0,0000 0,0000 1,4684 2,0572 1,3965 0,0000 0,0135 3,4672

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ТРМЧАРЕ приватна својина 250,8550 0,0683 31,1685 21,6986 72,0720 375,8624 17,6721 0,0000 1,3581 394,8926

  државна својина РС 0,0057 0,0000 0,0897 0,0000 0,7090 0,8044 1,4156 0,0000 0,0010 2,2210

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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  друштвена својина 0,0393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0393

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0634 0,0000 0,0444 0,0000 0,0000 0,1078 0,0000 0,0000 0,0000 0,1078

ЋЕЛИЈЕ приватна својина 182,8930 0,0000 68,9568 60,4288 25,5895 337,8681 17,5959 0,0000 1,3312 356,7952

  државна својина РС 11,3491 0,0000 10,9667 6,0915 0,5965 29,0038 2,3057 0,0000 0,1028 31,4123

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЦЕРОВА приватна својина 366,4849 0,1121 47,9324 22,1583 37,1408 473,8285 14,8656 0,0000 0,6056 489,2997

  државна својина РС 5,4439 0,0000 0,0000 0,0000 1,3494 6,7933 1,7012 0,0000 0,0607 8,5552

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0091 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 0,0000 0,0000 0,0121 0,0212

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,1890 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1890 0,0000 0,0000 0,0055 0,1945

ЦРКВИНА приватна својина 157,5180 0,0285 8,1930 5,2488 12,6458 183,6341 5,0342 0,0000 1,1749 189,8432

  државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2900 0,0000 0,0000 0,2900

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0979 1,0979 0,0000 0,0000 0,0000 1,0979

ЧИТЛУК приватна својина 318,4939 4,2704 12,4929 0,1114 11,7866 347,1552 0,6272 0,0000 4,2192 352,0016

  државна својина РС 11,6979 0,0298 0,0952 0,0000 0,8615 12,6844 0,7993 0,0000 0,1460 13,6297

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,6615 0,0000 0,0264 0,0000 0,0000 0,6879 0,0000 0,0000 0,0000 0,6879

ШАВРАНЕ приватна својина 232,9107 0,3371 39,4949 21,3450 9,1871 303,2748 8,3429 0,0000 2,8364 314,4541

  државна својина РС 0,0184 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0184 0,1911 0,0000 0,0000 0,2095

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,1685 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1685 0,0243 0,0000 0,0000 0,1928

ШАНАЦ приватна својина 503,0984 8,2272 8,9827 49,1243 8,1619 577,5945 24,3513 0,0000 4,9308 606,8766

  државна својина РС 10,2133 0,0000 0,0368 0,1550 0,0000 10,4051 5,3027 0,0000 0,0000 15,7078

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0581

ШАШИЛОВАЦ приватна својина 344,3418 0,5922 9,7400 28,9723 4,8132 388,4595 11,0269 0,0000 1,7013 401,1877

  државна својина РС 2,4349 0,0000 0,0000 0,3486 0,1876 2,9711 0,0262 0,0000 0,1215 3,1188

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ШОГОЉ приватна својина 89,8409 0,0000 19,9104 15,4233 10,8225 135,9971 5,9276 0,0000 0,1659 142,0906

  државна својина РС 3,0328 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0328 0,0000 0,0000 0,0000 3,0328

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,1798 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1798 0,0000 0,0000 0,0000 0,1798

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ШТИТАРЕ приватна својина 193,3001 0,5844 51,8088 42,2049 19,4600 307,3582 13,1524 0,0000 1,1237 321,6343

  државна својина РС 2,0936 0,0000 0,0458 0,0000 0,9000 3,0394 0,2853 0,0000 0,1012 3,4259

  државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  задружна својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

  други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 
Извор података РГЗ СКН Крушевац 

 

 
 
 
 Табела 3. Површине пољопривредних култура земљишта по класама 
 

пољопривредно земљиште у ха 
 

култура 
класа  

I II III IV V VI VII VIII  

њиве 1076,4860 2845,8884 3707,7589 7424,2750 9491,2171 6793,4466 2207,8231 976,6522  

вртови 8,1163 16,5449 26,2283 28,2339 3,9638 1,7030 0,0000 0,0000  

воћњаци 1,5892 69,7485 1248,7270 1301,9199 295,9857 67,8264 0,0000 0,0000  

виногради 20,6933 117,7500 788,2002 1074,1789 241,7958 20,0950 0,0000 0,0000  

ливаде 49,8440 167,9128 397,8821 691,7265 859,2730 588,1130 472,1735 0,0000  

пашњаци 3,8916 15,1957 57,0662 262,5523 638,7163 944,3859 492,6963 410,7609  
трстици-
мочваре 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

УКУПНО 1160,6204 3233,0403 6225,8627 10782,8865 11530,9517 8415,5699 3172,6929 1387,4131 45909,0375 

 
Извор података РГЗ СКН Крушевац 

 
 
 
 
 

ТАБЕЛА 4. Одводњавање 
 

каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха 
изграђено  

у ха 
у функцији  

у ха 
изграђено  

у ха 
у функцији  

у ха 
изграђено  

у ха 
у функцији  

у ха 

        0,0000 0,0000 
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ТАБЕЛА 5. Наводњавање 
 

широкозахватне  
машине 

 у ха 

тифони  
у ха 

кап по кап  
(миниорошавање) 

у ха 

кишна крила  
у ха 

остало  
у ха 

УКУПНО 
у ха 

          0,0000 
 
 
 
 

ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака 
 

физичке мелиорације  
у ха 

хемијске мелиорације  
у ха 

биолошке  
мелиорације 

у ха 

мелиорације 
ливада и 
пашњака  
у ха 

остало  
у ха 

УКУПНО  
у ха 

          0,0000 
 
 
 
 

Табела 7. Корисници пољопривредних култура земљишта у државној својини 
 

р. 
бр. Назив корисника адреса  

корисника 

површина 
земљишта 

коју 
користи 

(ха) 

Катастарска 
општина 

Поседовни  
лист  

или лист 
непокретности 

Површина 
на  

листу 
Удео на листу

 

1 "ЖУПСКИ РУБИН" РОК 
"ЗАДРУГАР" КРУШЕВАЦ 0,7791 ЗДРАВИЊЕ 567 0,7791 1/1 

2 "ФАМ" АД КРУШЕВАЦ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

КРУШЕВАЦ ЈУГ 
БОГДАНОВА 42 2,2365 ЧИТЛУК 918 2,2365 1/1 

3 А.Д. "ЦИГЛАНА" КРУШЕВАЦ ДЕДИНА 
СЛОБОДАНА 
ЈОВАНОВИЋА 24/1 0,0161 ШАШИЛОВАЦ 285 0,0161 1/1 

4 АЕРОКЛУБ "МИХАЈЛО 
ЖИВИЋ" 

КРУШЕВАЦ ВЕЦЕ 
КОРЧАГИНА 46 7,2991 ПАРУНОВАЦ 927 1,9481 1/1 

  
     ПАРУНОВАЦ 1258 5,3510 53510/59451 

5 БРАНКО ПЕРИШИЋ АД 
КРУШЕВАЦ-У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

КРУШЕВАЦ ТРГ 
МИРА 28 3,9439 РЛИЦА 35 1,5695 1/1 

       ДВОРАНЕ 135 0,9603 1/1 

       ПОЉАЦИ 139 1,3900 1/1 

       КРУШЕВАЦ01 4148 0,0241 1/2 

6 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
КРУШЕВАЦ 

КРУШЕВАЦ 
МИЛОЈА ЗАКИЋА 1,4915 ГАВЕЗ 193 0,3739 1/1 

       КУКЉИН 518 1,1176 1/1 

7 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО РАД КРУШЕВАЦ 
МИЛОЈА ЗАКИЋА 
46 0,7460 ТЕКИЈА 470 0,7460 1/1 

8 Д.П.ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ 
ПРОИЗВОДЊУ "ЗАДРУГАР" 

КРУШЕВАЦ 
МИЋУНА 
ПАВЛОВИЋА 1 15,6611 ПАСЈАК 118 3,2305 1/1 

       
МАЛИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

219 
2,6275 1/1 

       МАЧКОВАЦ 298 5,1732 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 445 0,1906 1/1 

       СТАНЦИ 445 0,7081 7081/25760 

       ГЛОБОДЕР 559 3,7312 1/1 

9 Д.П.ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ АЛК.И 
БЕЗАЛК.ПИЋА"РУБИН"                 

КРУШЕВАЦ НАДЕ 
МАРКОВИЋ 57 1,7593 ПОЉАЦИ 347 1,7593 1/1 
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ЕXП-ИМП.С 

10 ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ - ЈП ЈП КРУШЕВАЦ 1,4599 ЦЕРОВА 642 0,0039 1/1 

       ТРМЧАРЕ 674 0,7090 1/1 
       ЧИТЛУК 1373 0,7350 1/1 
       ЈАСИКА 1481 0,0120 1/1 

11 ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ 1,2113 ПАКАШНИЦА 825 0,0295 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 1234 0,7293 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 1714 0,4525 1/1 

12 
ДП "КОНФЕКЦИЈА ЗВЕЗДА"-У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ 

КРУШЕВАЦ ЧОЛАК 
АНТИНА 1 0,4153 РИБАРЕ 1198 0,4153 1/1 

13 
ДП ЗА ПОЉОПРИВ. 
ПРОИЗВОДЊУ "ЗАДРУГАР" 

КРУШЕВАЦ 
МИЋУНА 
ПАВЛОВИЋА 1 62,7920 ПАКАШНИЦА 16 2,1517 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 105 3,0144 1/1 

       
ВЕЛИКО 
ГОЛОВОДЕ 

129 
1,5552 1/1 

       КАПИЏИЈА 179 2,3183 1/1 

       ГАРИ 195 0,7502 1/1 

       ПАРУНОВАЦ 266 3,0470 1/1 

       ДЕДИНА 307 46,7270 1/1 

       БИВОЉЕ 653 0,6612 1/1 

       БИВОЉЕ 957 0,3669 3/4 

       ЛАЗАРИЦА 1333 0,4142 1/2 

       ЛАЗАРИЦА 1360 0,3192 18/240 

       ДЕДИНА 1418 0,6960 696/2090 

       ЛАЗАРИЦА 1613 0,1070 1070/2140 

       ПАРУНОВАЦ 3041 0,6637 1/1 

14 ДП ЗА ПОЉОПРИВ. 
ПРОИЗВОДЊУ "ЗАДРУГАР" 

КРУШЕВАЦ 
МИЋУНА 
ПАВЛОВИЋА 1 0,3577 

МАЛО 
ГОЛОВОДЕ 35 0,3577 1/1 

15 ДП ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ 
ПРОИЗВОДЊУ "ЗАДРУГАР" 

КРУШЕВАЦ 
МИЋУНА 
ПАВЛОВИЋА 1 0,8625 МУДРАКОВАЦ 106 0,7248 1/1 

       МУДРАКОВАЦ 1485 0,1377 1377/1735 

16 ДРУШ.ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНУ 
ПРОИЗВОДЊУ "ЗАДРУ ГАР" КРУШЕВАЦ 4,6377 БОВАН 71 0,3135 1/1 

       ЛОВЦИ 372 3,6531 1/1 

       КРВАВИЦА 412 0,1007 1/1 

       СРЊЕ 572 0,1362 1/1 

       ЈАСИКА 1312 0,4342 1/1 

17 ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО 
КРАЉЕВО 

КРАЉЕВО 
ДИМИТРИЈА 
ТУЦОВИЋА 5 1,0052 ЧИТЛУК 354 0,3814 1/1 

       КОБИЉЕ 442 0,0211 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 519 0,1295 1/1 

       КУПЦИ 785 0,1051 1/1 

       ДЕДИНА 793 0,1762 1/1 

       МОДРИЦА 983 0,1320 1/1 

       
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

1323 
0,0430 1/1 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 1643 0,0169 1/1 

18 ГРАД КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ 0,1476 ЛОВЦИ 578 0,0674 1/1 

       МУДРАКОВАЦ 2590 0,0802 1/1 

19 ГРАД КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ 

ГАЗИМЕСТАНСКА 1 6,4500 ЛОМНИЦА 304 0,1464 1/1 

       ШАВРАНЕ 686 0,1317 1/1 
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       ЧИТЛУК 1568 0,1176 1/1 

       ЧИТЛУК 1581 0,0134 1/1 

       ЈАСИКА 1600 0,0155 1/1 

       ЈАСИКА 1613 0,6820 1/1 

       ЈАСИКА 1614 0,0174 1/1 

       ЈАСИКА 1615 0,1646 1/1 

       ЈАСИКА 1617 0,0631 1/1 

       ЈАСИКА 1618 0,0414 1/1 

       ЈАСИКА 1619 0,0098 1/1 

       ЈАСИКА 1620 0,0377 1/1 

       ЈАСИКА 1623 0,0316 1/1 

       ДЕДИНА 1765 0,2881 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 1899 0,3495 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 1912 3,6669 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 1913 0,0002 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 1917 0,6731 1/1 

20 ГРАДСКА ТОПЛАНА КРУШЕВАЦ 2,5585 ЛАЗАРИЦА 886 0,8008 8008/25585 

       ЛАЗАРИЦА 886 1,7577 17577/25585 

21 ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 
"МЕРИМА" КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ 0,3000 ТЕКИЈА 447 0,3000 1/1 

22 ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

БЕОГРАД КНЕЗА 
ВИШЕСЛАВА 66 0,0757 МАЧКОВАЦ 702 0,0757 1/1 

23 ИНСТИТУТ ЗА КРМНО БИЉЕ 
ДОО ГЛОБОДЕР ГЛОБОДЕР 9,2845 МУДРАКОВАЦ 327 0,3231 1/1 

       МАЧКОВАЦ 716 0,2687 1/1 

       ЧИТЛУК 756 1,1044 1/1 

       ГЛОБОДЕР 1168 4,4655 1/1 

       КУКЉИН 1267 0,5551 1/1 

       ГЛОБОДЕР 2110 2,5677 1/1 

24 Ј.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА   
УРБАНИЗАМ  И ИЗГРАДЊУ КРУШЕВАЦ 1,4427 ЗУБОВАЦ 203 0,0256 1/1 

       КРУШИНЦЕ 254 0,1490 1/1 
       БИВОЉЕ 991 0,4899 1/1 
       МАКРЕШАНЕ 1144 0,0200 1/1 
  

     
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

1320 
0,0200 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 2124 0,6000 600/1795 
       МАКРЕШАНЕ 2334 0,1382 1/1 

25 Ј.П.СРБИЈА ГАС Н.САД Н.САД НАРОДНОГ 
ФРОНТА 12 0,1433 БИВОЉЕ 1736 0,1433 1/1 

26 Ј.В.П. "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД БУЛЕВАР 
УМЕТНОСТИ 2 21,7213 ГРЕВЦИ 106 0,0554 1/1 

       КОЊУХ 189 5,6513 1/1 

       ЧИТЛУК 190 1,7728 1/1 

       ШАНАЦ 202 8,1809 1/1 

       БЕЛА ВОДА 204 0,1422 1/1 

       ЈАСИКА 212 5,8787 1/1 

       КУКЉИН 346 0,0400 1/1 

27 Ј.В.П. "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД БУЛЕВАР 
УМЕТНОСТИ 2 50,9562 ЛИПОВАЦ 31 0,1294 1/1 

       ГАРИ 100 0,0110 1/1 

       НАУПАРЕ 123 0,1190 1/1 

       МАЈДЕВО 153 16,7649 1/1 

       ЋЕЛИЈЕ 291 30,4105 1/1 

       ЋЕЛИЈЕ 665 0,1600 160/1989 

       МАЈДЕВО 897 0,4063 4063/6063 

       МАЈДЕВО 901 0,0237 237/473 

       БИВОЉЕ 1703 0,0128 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 2262 2,9186 1/1 

28 
ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "КРУШЕВАЦ" 

КРУШЕВАЦ 
ЈАСИЧКИ ПУТ  ББ 8,4344 ПАКАШНИЦА 213 3,1123 1/1 
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       ЛОВЦИ 563 0,0302 1/1 

       ЧИТЛУК 676 0,1816 1/1 

       ПАКАШНИЦА 812 2,4920 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 825 1,7136 1/1 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 1191 0,1648 1/1 

       
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

1328 
0,0500 1/1 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 2004 0,3984 3984/5080 

       МУДРАКОВАЦ 2305 0,0317 1/1 

       МУДРАКОВАЦ 2312 0,2598 1/1 

29 ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" 

КРУШЕВАЦ 
ДУШАНОВА 34 2,4375 ЧИТЛУК 355 0,1429 1/1 

       СРЊЕ 751 0,0815 1/1 
       МУДРАКОВАЦ 900 0,1315 1/1 
       БИВОЉЕ 1179 1,7988 1/1 
       МУДРАКОВАЦ 1575 0,1312 1/1 
       БИВОЉЕ 1682 0,1516 1/1 

30 ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" 
КРУШЕВАЦ 

КРУШЕВАЦ 
ДУШАНОВА 34 1,2249 ЛАЗАРИЦА 492 1,2249 1/1 

31 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" 

КРУШЕВАЦ ТРГ 
КОСОВСКИХ 
ЈУНАКА 6 1,3440 

ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 1230 1,3440 1/1 

32 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ" 

БЕОГРАД БУЛЕВАР 
КРАЉА АЛЕКСА 282 0,0896 РИБАРЕ 875 0,0491 1/1 

       КАОНИК 1171 0,0300 1/1 
       РИБАРЕ 1174 0,0006 2/6 
       РИБАРЕ 1175 0,0099 1/2 

33 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ КРУШЕВАЦ 4,2713 ЧИТЛУК 1005 3,8005 1/1 

       КУКЉИН 1490 0,4708 1/1 

34 ЈКП "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" 
КРУШЕВАЦ 

КРУШЕВАЦ 
ДУШАНОВА 46 1,7741 МАЈДЕВО 571 1,4847 1/1 

       ГРКЉАНЕ 627 0,1563 1/1 

       МУДРАКОВАЦ 2323 0,1331 1/1 

35 ЈП "АЕРОДРОМ РОСУЉЕ" КРУШЕВАЦ 0,3177 ПАРУНОВАЦ 3044 0,3152 1/1 

       ПАРУНОВАЦ 3050 0,0025 1/1 
36 ЈП "АЕРОДРОМ РОСУЉЕ" 

КРУШЕВАЦ 
КРУШЕВАЦ ТРГ 
КОСОВСКИХ 
ЈУНАКА 6 35,9793 ПАРУНОВАЦ 1331 35,5689 1/1 

       ПАРУНОВАЦ 3008 0,4104 1/1 

37 ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД КНЕЗА 
МИЛОША 11 0,3531 ЛАЗАРИЦА 1930 0,3531 36/3483 

38 ЈП "НИС" СА П.О НОВИ САД НОВИ САД 0,5147 ДЕДИНА 1300 0,5147 1/1 

39 ЈП "НИС" СА П.О. НОВИ САД 
ЕНЕРГО-ГАС НОВИ БЕОГРАД 

НОВИ БЕОГРАД 0,0190 МАКРЕШАНЕ 1059 0,0190 1/1 

40 ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД КНЕЗА 
МИЛОША 55 99,6100 ЈАБЛАНИЦА 2 25,5724 1/1 

       БОЉЕВАЦ 56 10,5165 1/1 

       ПЕТИНА 72 5,1458 1/1 

       БУЦИ 79 11,5462 1/1 

       НАУПАРЕ 198 8,2471 1/1 

       ГРКЉАНЕ 201 28,9056 1/1 

       ЛОМНИЦА 505 7,5697 1/1 

       ГРКЉАНЕ 811 1,9016 1/2 

       КАПИYИЈА 1095 0,2051 1/1 
41 ЈП "СРБИЈАШУМЕ"БЕОГРАД," 

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО-
РАСИНА" КРУШЕВАЦ 37,1341 СЛАТИНА 21 0,1818 1/1 

       РЛИЦА 32 4,2140 1/1 

       СРНДАЉЕ 65 25,7564 1/1 
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       СЕЗЕМЧЕ 91 3,5127 1/1 

       МАЛА РЕКА 120 3,0350 1/1 

       ЈАСИКА 548 0,4342 1/1 

42 ЈП ЕМС БЕОГРАД БЕОГРАД КНЕЗА 
МИЛОША 11 0,4519 ЧИТЛУК 1248 0,4424 4424/25898 

       ЧИТЛУК 1364 0,0095 1/1 

43 ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" БЕОГРАД 0,0578 ЈАСИКА 887 0,0541 1/1 

       
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

1337 
0,0037 1/1 

44 ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД НОВИ САД 
НАРОДНОГ 
ФРОНТА 12 0,1029 БИВОЉЕ 1195 0,1029 1/1 

45 ЈП"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" БЕОГРАД 
НЕМАЊИНА 6 4,2300 ЧИТЛУК 140 0,0413 1/1 

       ДЕДИНА 144 0,0181 1/1 
       БИВОЉЕ 193 1,5737 1/1 
       МАКРЕШАНЕ 270 0,1324 1/1 
       ЂУНИС 276 1,3077 1/1 
       ПЕПЕЉЕВАЦ 287 0,6078 1/1 
       ЧИТЛУК 1231 0,1350 1350/5920 
       ЛАЗАРИЦА 1690 0,0070 1/1 
       БИВОЉЕ 1691 0,4070 1/1 

46 ЈВП СРБИЈАВОДЕ СА П.О 
БЕОГРАД БЕОГРАД 2,7442 ЛАЗАРИЦА 51 1,9978 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 646 0,7464 1/1 

47 ЈВП СРБИЈАВОДЕ СА П.О. 
БЕОГРАД БЕОГРАД 1,3070 ГРКЉАНЕ 86 1,3070 1/1 

48 ЈВП СРБИЈАВОДЕ СА П.О. 
БЕОГРАД 

Н.БЕОГРАД 
БУЛЕВАР 
УМЕТНОСТИ 2 0,0456 ДЕДИНА 143 0,0456 1/1 

49 ЛАЗАРЕВИЋ ДУШАН ЉУБА КРУШЕВАЦ ЈУГ 

БОГДАНОВА 19 0,4235 ЛОМНИЦА 1076 0,4235 1/1 

50 М.З.КОЊУХ КОЊУХ 0,0824 КОЊУХ 846 0,0824 1/1 

51 М.З.КУКЉИН КУКЉИН 0,1630 КУКЉИН 1254 0,1630 1/1 

52 МЕСНА                                                 
ЗАЈЕДНИЦА ЧИТЛУК 1,5487 ЧИТЛУК 490 1,5487 1/1 

53 МЕСНА ЗАЈЕДН ИЦА ТРМЧАРЕ 2,7506 СЕЗЕМЧЕ 201 2,7506 1/1 

54 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУНИС 2,2696 ЂУНИС 787 2,2696 1/1 

55 МЕСНА ЗАЈЕДНИ ЦА СУШИЦА 0,1863 СУШИЦА 524 0,1863 1/1 

56 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАРИ 0,2218 ГАРИ 1 0,2218 1/1 

57 МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА 
"МУДРАКОВАЦ" МУДРАКОВАЦ 0,5908 МУДРАКОВАЦ 452 0,5908 1/1 

58 МЕСНА ЗАЈЕДИНЦА НАУПАРЕ 0,4179 НАУПАРЕ 493 0,4179 1/1 

59 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДВОРАНЕ 0,5925 ДВОРАНЕ 54 0,5548 1/1 

       ПЕТИНА 167 0,0145 1/1 

       ПЕТИНА 586 0,0232 800/1055 

60 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГЛОБОДЕР 0,0753 ГЛОБОДЕР 1105 0,0753 1/1 

61 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАСИКА 0,2696 ГАВЕЗ 67 0,0151 1/1 

       
ВЕЛИКА 
КРУШЕВИЦА 366 0,0534 1/1 

       СРЊЕ 1115 0,2011 1/1 

62 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАПИЏИЈА 0,7576 КАПИЏИЈА 650 0,7576 1/1 

63 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЊУХ 0,0340 БЕЛА ВОДА 1034 0,0340 1/1 

64 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЈДЕВО 0,0077 МАЈДЕВО 440 0,0077 1/1 

65 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАКРЕШАНЕ 0,6287 МАКРЕШАНЕ 436 0,6287 1/1 

66 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЧКОВАЦ 0,0591 МАЧКОВАЦ 579 0,0591 1/1 

67 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕШЕВО 0,9082 ДОЉАНЕ 199 0,9082 1/1 

68 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОДРИЦА 0,0341 МОДРИЦА 224 0,0341 1/1 

69 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАРУНОВАЦ 0,6256 ПАРУНОВАЦ 560 0,6256 1/1 

70 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕПЕЉЕВАЦ 0,6932 ЛУКАВАЦ 35 0,1525 1/1 

       ЛУКАВАЦ 382 0,2888 100/2888 
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       ПЕПЕЉЕВАЦ 903 0,2519 1/1 

71 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИБАРЕ 0,8092 КРУШИНЦЕ 190 0,1150 1/1 

       РИБАРЕ 822 0,6942 1/1 

72 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА В. ШИЉЕГОВАЦ 1,9381 

ВЕЛИКИ 

ШИЉЕГОВАЦ 1588 1,9381 1/1 

73 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИТАНОВАЦ 0,9502 ЈАБЛАНИЦА 468 0,4982 1/1 

       ВИТАНОВАЦ 622 0,4520 1/1 

74 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВИЊЕ 0,4269 ЗДРАВИЊЕ 453 0,2804 1/1 

       ЗДРАВИЊЕ 838 0,1465 1465/2440 

75 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАНАЦ 0,2764 ШАНАЦ 608 0,2764 1/1 

76 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАШИЛОВАЦ 0,3486 ШАШИЛОВАЦ 316 0,3486 1/1 

77 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧИТЛУК 0,4826 ПЕПЕЉЕВАЦ 1400 0,4826 1/1 

78 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА                        
ДЕДИНА ДЕДИНА 5,5033 ДЕДИНА 1042 5,3020 1/1 

       ДЕДИНА 1655 0,2013 1/1 

79 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  ЖАБАРЕ ЖАБАРЕ 0,4778 ТРЕБОТИН 1163 0,4778 1/1 

80 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

"КАПИЏИЈА" КАПИЏИЈА 0,1590 ТЕКИЈА 
857 

0,1590 1/1 

81 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ТЕКИЈА" ТЕКИЈА 0,9953 ТЕКИЈА 661 0,9953 1/1 

82 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  

Г. СТЕПОШ Г. СТЕПОШ 0,0776 ШАВРАНЕ 296 0,0184 1/1 

       
ГОРЊИ 
СТЕПОШ 300 0,0592 1/1 

83 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОБИЉЕ КОБИЉЕ 0,4811 
ВЕЛИКО 
ГОЛОВОДЕ 

296 0,4811 1/1 

84 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛА 
РЕКА МАЛА РЕКА 0,7169 ЗЕБИЦА 219 0,7169 1/1 

85 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИБАРЕ-
СЕЛО БОЉЕВАЦ РИБАРЕ 38,6228 БОЉЕВАЦ 243 38,6228 1/1 

86 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКИ 
КУПЦИ КУПЦИ 0,4117 КУПЦИ 665 0,4117 1/1 

87 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
ВИТАНОВАЦ ВИТАНОВАЦ 0,2731 КУПЦИ 778 0,2731 1/1 

88 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА"ЧЕДА 
САВИЋ" В.КУПЦИ ГРКЉАНЕ 0,0704 ГРКЉАНЕ 678 0,0704 1/1 

89 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БЕОГРАД 
БИРЧАНИНОВА 5 13,8605 ПАКАШНИЦА 81 1,7133 1/1 

       ПАРУНОВАЦ 295 6,3920 1/1 

       НАУПАРЕ 361 5,7552 1/1 

90 МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕД 

БЕОГРАД 
НЕМАЊИНА 22-26 0,1789 ПЕПЕЉЕВАЦ 1784 0,1789 1/1 

91 МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ 

БЕОГРАД 

НЕМАЊИНА 22-26 4,6446 РОСИЦА 473 4,6446 1/1 

92 МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА 
И ВОДОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИКЕ 

БЕОГРАД 
НЕМАЊИНА 22 0,6321 БИВОЉЕ 192 0,6321 1/1 

93 ОСНОВНА ШКОЛА 

"ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН" 

ПАРУНОВАЦ 

ДУШАНА 

ШОШИЋА 3 0,2409 

МАЛИ 

ШИЉЕГОВАЦ 1019 0,2409 1/1 

94 ООУР ЗА 

ПОЉОПР.ПРОИЗВОДЊУ 

"ЈЕДИНСТВО" КРУШЕВАЦ 2,4773 ЛИПОВАЦ 193 0,2898 1/1 

       ШАНАЦ 656 2,1875 1/1 

95 ОПШТИНА        АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ 0,5393 ЂУНИС 828 0,5393 1/1 
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96 ОПШТИНА  КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ 1,3904 ВЕЛИКО 
ГОЛОВОДЕ 

98 1,3904 1/1 

97 ОПШТИНА КРУШЕВАЦ 
КРУШЕВАЦ ПАНА 
ЂУКИЋА 1 

0,0477 КОМОРАНЕ 17 0,0477 1/1 

98 ОПШТИНА КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ ПАНА 

ЂУКИЋА 1 

314,8415 СЛАТИНА 4 0,0604 1/1 

       ПОЗЛАТА 8 0,0725 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 12 2,0370 1/1 

       МАЧКОВАЦ 20 0,0925 1/1 

       СЛАТИНА 20 0,0534 1/1 

       

ВЕЛИКИ 

ШИЉЕГОВАЦ 21 2,6896 1/1 

       ГАВЕЗ 22 0,0635 1/1 

       СРНДАЉЕ 22 0,1469 1/1 

       РЛИЦА 25 35,5319 1/1 

       МАЛА РЕКА 29 0,7940 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 34 5,8739 1/1 

       

МАЛО 

ГОЛОВОДЕ 34 1,9910 1/1 

       ЛОВЦИ 39 0,1632 1/1 

       МАЈДЕВО 40 0,0398 2/16 

       

МАЛА 

ВРБНИЦА 42 0,0989 1/1 

       ЗЕБИЦА 47 0,2595 1/1 

       ЛАЗАРИЦА 48 0,3788 1/1 

       КРУШИНЦЕ 50 0,1944 1/1 

       БОВАН 54 0,0866 1/1 

       БОЉЕВАЦ 54 1,0604 1/1 

       ПАКАШНИЦА 57 3,0753 1/1 

       ПАКАШНИЦА 58 0,0494 1/1 

       ШАНАЦ 60 4,6739 1/1 

       БРАЈКОВАЦ 61 1,4249 1/1 

       ЦРКВИНА 63 0,2900 1/1 

       ЗУБОВАЦ 68 0,1538 1/1 

       ЋЕЛИЈЕ 71 0,0608 1/1 

       ЈАСИКА 74 2,3916 1/1 

       СТАНЦИ 74 0,0330 1/1 

       РОСИЦА 75 1,8522 1/1 

       ВУЧАК 76 0,3514 1/1 

       БЕЛАСИЦА 78 2,5994 1/1 

       ШАШИЛОВАЦ 78 0,3658 1/1 

       ЈОШЈЕ 79 4,6925 1/1 

       КАМЕНАРЕ 79 0,7248 1/1 

       ГЛОБАРЕ 83 0,0443 1/1 

       

ВЕЛИКА 

КРУШЕВИЦА 87 4,9455 1/1 

       ГРКЉАНЕ 88 78,0814 1/1 

       ТРЕБОТИН 88 2,9334 1/1 

       
ГОРЊИ 
СТЕПОШ 89 0,5372 1/1 

       СЕЗЕМЧЕ 89 2,4592 1/1 

       КАПИЏИЈА 90 2,1015 1/1 

       КАПИЏИЈА 92 0,0324 1/1 

       ВРАТАРЕ 96 1,2248 1/1 

       ГАРИ 98 0,1165 1/1 

       СРЊЕ 99 0,0454 1/1 

       СЕБЕЧЕВАЦ 102 1,4874 1/1 

       ГРЕВЦИ 104 0,8838 1/1 
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       БУКОВИЦА 110 0,6744 1/1 

       ГЛОБОДЕР 110 0,4948 1/1 

       КАОНИК 112 7,1321 1/1 

       ТРМЧАРЕ 112 1,5120 1/1 

       ЛАЗАРЕВАЦ 114 0,6022 1/1 

       

МАЛИ 

ШИЉЕГОВАЦ 122 8,9363 1/1 

       ГАГЛОВО 123 0,3518 1/1 

       КУКЉИН 128 1,0024 1/1 

       ЛОМНИЦА 137 4,5793 1/1 

       СЛАТИНА 137 0,1906 5/1910 

       КОБИЉЕ 139 0,3900 1/1 

       ПАРУНОВАЦ 140 2,2160 1/1 

       ДЕДИНА 142 2,2226 1/1 

       ЈАБЛАНИЦА 142 5,8152 1/1 

       ПАДЕЖ 146 0,5418 1/1 

       МАЈДЕВО 147 0,0417 1/24 

       ГРКЉАНЕ 150 0,3987 1/2 

       КРВАВИЦА 150 0,1159 1/1 

       МАЈДЕВО 151 0,1183 1/1 

       ВИТАНОВАЦ 152 0,6387 1/1 

       МАЈДЕВО 152 0,0025 1/1 

       ТЕКИЈА 152 11,3967 1/1 

       МАЛА РЕКА 157 0,1829 200/1818 

       КОЊУХ 188 0,1890 1/1 

       БИВОЉЕ 191 18,5749 1/1 

       СУШИЦА 198 0,1891 1/1 

       БЕЛА ВОДА 202 2,9655 1/1 

       БЕЛА ВОДА 203 0,3022 1/1 

       РИБАРЕ 225 7,9322 1/1 

       ЋЕЛИЈЕ 236 0,9250 1/1 

       ПОЉАЦИ 241 0,2760 1/1 

       КУПЦИ 246 3,0364 1/1 

       СРЊЕ 250 2,7918 1/1 

       ЂУНИС 275 26,8820 1/1 

       ЗЕБИЦА 275 0,9212 500/9176 

       ЗЕБИЦА 276 0,1080 400/1064 

       ЗЕБИЦА 284 0,1099 160/1060 

       ГЛОБОДЕР 296 0,0152 1/1 

       ЗЕБИЦА 341 0,3997 200/4000 

       СЕЗЕМЧЕ 343 0,2209 2209/3108 

       РОСИЦА 359 0,3990 120/3990 

       ПАСЈАК 372 0,0701 100/701 

       ЗЕБИЦА 382 0,3053 320/2989 

       РОСИЦА 434 0,3438 70/3439 

       ДВОРАНЕ 436 0,5310 1/2 

       ЗДРАВИЊЕ 439 0,3293 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 457 0,0960 1/2 

       ГЛОБАРЕ 462 0,7909 620/7909 

       

ВЕЛИКИ 

ШИЉЕГОВАЦ 482 0,1839 1/1 

       СУШИЦА 593 0,4618 760/4743 

       ШТИТАРЕ 615 0,2117 458/2117 

       СУШИЦА 639 0,1128 300/1105 

       ШТИТАРЕ 680 0,0016 2/16 

       ШТИТАРЕ 687 0,0020 4/20 

       МЕШЕВО 748 0,1346 200/1346 

       ПАКАШНИЦА 841 0,0165 1/1 
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       КАПИЏИЈА 878 0,2905 2905/5005 

       

МАЛИ 

ШИЉЕГОВАЦ 973 0,1034 15/1043 

       КАПИЏИЈА 977 0,1099 1/1 

       ЧИТЛУК 978 0,4457 1/1 

       СРЊЕ 987 0,2876 335/2876 

       МАКРЕШАНЕ 996 0,5995 1/1 

       КОЊУХ 1097 0,2756 69/2769 

       КОЊУХ 1100 0,5186 162/5162 

       КОЊУХ 1101 0,5525 200/5582 

       КОЊУХ 1110 0,9730 117/9730 

       КОЊУХ 1121 0,3022 83/2985 

       КОЊУХ 1123 0,5865 150/5902 

       КОЊУХ 1125 1,2158 140/12205 

       КОЊУХ 1134 0,9083 73/9019 

       КОЊУХ 1154 0,7287 300/7223 

       БИВОЉЕ 1247 0,0442 4/8 

       ПАРУНОВАЦ 1258 5,9451 5941/59451 

       ПАРУНОВАЦ 1299 0,3484 1742/3484 

       ДЕДИНА 1303 1,0221 1/1 

       КАОНИК 1375 2,1929 16429/21929 

       ДЕДИНА 1418 0,2188 1394/2090 

       ДЕДИНА 1434 0,9671 4372/9744 

       ПАРУНОВАЦ 1446 0,0917 1/1 

       БИВОЉЕ 1461 0,0032 14/22 

       ДЕДИНА 1481 0,1252 704/1304 

       МУДРАКОВАЦ 1498 2,1706 1008/21706 

       МУДРАКОВАЦ 1520 1,6263 1/1 

       МУДРАКОВАЦ 1604 0,5794 1/1 

       
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 1641 0,2118 1/8 

       ДЕДИНА 1662 0,6117 1/1 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 1743 0,4152 1/1 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 1792 0,4709 2/3 

       БИВОЉЕ 1817 0,0709 20/686 

       МАКРЕШАНЕ 1884 0,2145 1/2 

       МАКРЕШАНЕ 1906 0,2516 1248/2497 

       МАКРЕШАНЕ 1964 0,1924 488/1951 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 2475 0,4637 2/3 

99 ОПШТИНА КРУШЕВАЦ- МЗ 
ДОЊИ СТЕПОШ ЛИПОВАЦ 0,4379 

ДОЊИ 
СТЕПОШ 556 0,4379 1/1 

100 ОСНОВНА  ШКОЛА  "4 
ЦРНОГОРСКЕ БРИГАДЕ" ЖАБАРЕ 0,3339 ЦЕРОВА 72 0,3339 1/1 

101 ОСНОВНА ШКОЛА 
М.ШИЉЕГОВАЦ 0,5040 

МАЛИ 
ШИЉЕГОВАЦ 62 0,5040 1/1 

102 
ОСНОВНА ШКОЛА     
"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" КРУШЕВАЦ 0,3390 ПЕПЕЉЕВАЦ 1600 0,3390 1/1 

103 
ОСНОВНА ШКОЛА    
"ВЛАДИСЛАВ САВИЋ-ЈАН" ПАРУНОВАЦ 1,8492 БОВАН 20 1,3686 1/1 

       ПАСЈАК 69 0,4806 1/1 

104 ОСНОВНА ШКОЛА"ВЕЛИЗАР 
СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН" В.ШИЉЕГОВАЦ 0,6351 ЗЕБИЦА 217 0,2766 1/1 

    

   
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 1182 0,3585 1/1 

105 ОСНОВНА ШКОЛА  "БРАНА   
ПАВЛОВИЋ" БЕЛА ВОДА 0,4527 БЕЛА ВОДА 1 0,4527 1/1 

106 ОСНОВНА ШКОЛА "4 
ЦРНОГОРСКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ 
БРИГАДЕ" ЖАБАРЕ 0,0438 МЕШЕВО 1 0,0438 1/1 
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107 ОСНОВНА ШКОЛА "АЦА 
АЛЕКСИЋ" НАУПАРЕ 0,3720 НАУПАРЕ 41 0,3720 1/1 

108 ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНА 
ПАВЛОВИЋ" КОЊУХ 0,0178 ЉУБАВА 333 0,0178 1/1 

109 ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ" 

КРУШЕВАЦ  
М. ПАВЛОВИЋА 22 0,0362 МАКРЕШАНЕ 2 0,0362 1/1 

110 ОСНОВНА ШКОЛА "ДЕСПОТ 
СТЕФАН" Г.СТЕПОШ 0,3298 

ГОРЊИ 
СТЕПОШ 60 0,3298 1/1 

111 ОСНОВНА ШКОЛА "ДЕСПОТ 
СТЕФАН" ГОРЊИ СТЕПОШ 0,3097 ЈАБЛАНИЦА 6 0,3097 1/1 

112 ОСНОВНА ШКОЛА 
"ДРАГОСЛАВ ЦЕКИЋ" ЈАСИКА 0,2089 ЈАСИКА 71 0,0091 1/1 

       КУКЉИН 102 0,1998 1/1 

113 ОСНОВНА ШКОЛА 
"ДРАГОСЛАВ ЦЕКИЋ" СРЊЕ 0,3863 СРЊЕ 150 0,3863 1/1 

114 ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 

МУДРАКОВАЦ 
БЛАЖЕ ДУМОВИЋА 
66 0,0442 МУДРАКОВАЦ 100 0,0442 1/1 

115 ОСНОВНА ШКОЛА "КУПАЧКИ 
ПАРТИЗАНИ" КУПЦИ 1,5006 ШТИТАРЕ 1 1,0162 1/1 

       МАЈДЕВО 481 0,4636 1/1 

       ШТИТАРЕ 682 0,0208 199/208 

116 ОСНОВНА ШКОЛА "КУПАЧКИ 
ПАРТИЗАНИ" СЕБЕЧЕВАЦ СЕБЕЧЕВАЦ 0,0385 СЕБЕЧЕВАЦ 17 0,0385 1/1 

117 ОСНОВНА ШКОЛА 
"СТРАХИЊА ПОПОВИЋ" ДВОРАНЕ 1,6657 ДВОРАНЕ 57 1,6657 1/1 

118 ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ 
САВА" ЧИТЛУК 0,7027 МАЧКОВАЦ 19 0,0516 1/1 

       ЧИТЛУК 917 0,6511 1/1 

119 ОСНОВНА ШКОЛА "ВЕЛИЗАР 
СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" КРУШИНЦЕ 1,6167 КРУШИНЦЕ 100 0,9944 1/1 

       КРУШИНЦЕ 386 0,6223 1030/6270 

120 ОСНОВНА ШКОЛА "ВЕЛИЗАР 
СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" 
ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ В. ШИЉЕГОВАЦ 0,1610 СУШИЦА 36 0,1610 1/1 

121 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУ 
КАРАЏИЋ" КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ 0,0616 ГАРИ 316 0,0616 1/1 

122 ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ" КРУШЕВАЦ 0,6542 ДЕДИНА 1069 0,6542 1/1 

123 ОУР ЗА ПОЉОПР. ПРОИЗВОДЊ 
ЈЕДИНСТВО 

КРУШЕВАЦ 0,4876 ГАРИ 400 0,4876 1/1 

124 ОЗО ПОЉОПРИВРЕДНИК РИБАРЕ 40,0142 БОЉЕВАЦ 67 6,8973 1/1 

       БОЉЕВАЦ 187 0,4656 1/1 

       РИБАРЕ 285 32,6513 1/1 

125 ОШ"ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ 0,3103 ПАДЕЖ 27 0,3103 1/1 

126 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА     

"1.МАЈ" ДВОРАНЕ 0,3200 ЛОВЦИ 288 0,3200 1/1 

127 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА 

"ПОЉОПРИВРЕДНИК" ПЕПЕЉЕВАЦ 6,5102 ЦЕРОВА 68 6,5102 1/1 

128 ПРЕХРАМБЕНО-ТРГОВИНСКО 

ДРУШТВЕНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ"БРАНКО 

ПЕРИШИЋ" 

КРУШЕВАЦ ТРГ 

ПОБЕДЕ 28 4,1653 БУЦИ 94 3,5905 1/1 

       БУЦИ 367 0,5748 5748/11417 

129 ПУДЛО ДРАГИША РАДМИЛА КРУШЕВАЦ  
ТРГ ПОБЕДЕ 11/А 0,0241 КРУШЕВАЦ01 4148 0,0241 1/2 

130 РЕП. ИНСТИТУТ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ У 
ПОЉОП.БЕОГРАД-ЦЕНТАР ЗА 
КРМНО 

КРУШЕВАЦ ТРГ 
РАСИН.ПАРТИЗАНА 
40 0,0469 ПАРУНОВАЦ 196 0,0469 1/1 

131 РЕПУБЛИКА  СРБИЈА БЕОГРАД 10,5467 НАУПАРЕ 62 1,0802 1/1 
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       БЕЛА ВОДА 105 1,5975 1/3 

       ПАРУНОВАЦ 109 0,0500 1/1 

       МУДРАКОВАЦ 160 1,4388 1/1 

       ГРКЉАНЕ 191 0,0180 1/1 

       БЕЛА ВОДА 228 1,8623 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 360 0,1163 1/1 

       ПЕТИНА 417 0,1712 1/1 

       ЛОМНИЦА 421 0,5197 1/1 

       
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

555 
0,5243 1/1 

       ШАНАЦ 840 0,3891 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 1005 0,3162 1/4 

       ЛОМНИЦА 1321 0,0496 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 1871 0,9446 1/2 

       МАКРЕШАНЕ 1921 0,5198 1961/5150 

       ТРЕБОТИН 1940 0,0560 1/1 

       МАКРЕШАНЕ 2095 0,0505 120/480 

       МАКРЕШАНЕ 2112 0,8426 1/2 

132 СЕЛО ЦЕРОВА ЦЕРОВА 1,7072 ЦЕРОВА 85 1,7072 1/1 

133 СЕЛО МЕШЕВО МЕШЕВО 0,8638 МЕШЕВО 108 0,8638 1/1 

134 СЕЛО РИБАРЕ РИБАРЕ 0,0550 РИБАРЕ 221 0,0550 1/2 

135 СЕЛО ШАВРАНЕ ШАВРАНЕ 0,1911 ШАВРАНЕ 98 0,1911 1/1 

136 СЕЛО ШТИТАРЕ ШТИТАРЕ 0,2853 ШТИТАРЕ 71 0,2853 1/1 

137 СТАНОЈЕВИЋ АНЂЕЛКО 
КОСТА ВИТАНОВАЦ 0,1602 ВИТАНОВАЦ 244 0,1602 1/3 

138 СТАНОЈЕВИЋ КОСТА 
МИЛЕНКО ВИТАНОВАЦ 0,0561 ВИТАНОВАЦ 256 0,0561 1/1 

139 ВАСИЋ ЈАНИЋИЈЕ НИКОЛА ВИТАНОВАЦ 0,1602 ВИТАНОВАЦ 244 0,1602 1/3 

140 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КРУШЕВАЦ 0,1085 БЕЛА ВОДА 1090 0,1085 1/1 

141 З.З. "КАЛЕМАР" КОЊУХ 3,7567 КОЊУХ 68 2,1963 1/1 

       ЉУБАВА 189 0,5193 1/1 

       БРАЈКОВАЦ 358 0,2858 2/4 

       БРАЈКОВАЦ 459 0,7553 1/1 

142 ЗЕМЉ. ЗАДРУГА ЂУНИС 1,6320 ЂУНИС 342 1,6320 1/1 

143 ЗЕМЉ. ЗАДРУГА                                
ЈЕДИН КРУШЕВАЦ 0,0541 ЛАЗАРИЦА 19 0,0541 1/2 

144 ЗЕМЉ. ЗАДРУГА  "СРЕТЕН   
ДИНИЋ" В.ШИЉЕГОВАЦ 24,3457 

ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 22 6,1259 1/1 

       СУШИЦА 232 4,4954 1/1 

       КАОНИК 888 13,2586 1/1 

       
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 2668 0,4658 2000/4658 

145 ЗЕМЉ.ЗАДРУГА  ЈАСТРЕБАЦ КУПЦИ 1,4605 СЕБЕЧЕВАЦ 172 0,0145 1/1 

       КУПЦИ 1815 1,4460 1/1 

146 ЗЕМЉ.ЗАДРУГА  ПОЉОПРИВР. ПЕПЕЉЕВАЦ 0,2790 ГАРИ 686 0,2790 2790/3826 

147 ЗЕМЉ.ЗАДРУГА "СЛОГА" СТОПАЊА 0,0329 ГЛОБОДЕР 505 0,0329 1/1 

148 ЗЕМЉОРАДНИЧКА                           
ЗАДРУГА   "ПОЛЕТ" ПАДЕЖ 1,1476 ГЛОБАРЕ 200 1,1476 1/1 

149 ЗЕМЉОРАДНИЧКА    ЗАДРУГА 
"ПОЛ ЕТ" ПАДЕЖ 2,4154 КРВАВИЦА 15 0,0271 1/1 

       ШАШИЛОВАЦ 137 2,3883 1/1 

150 ЗЕМЉОРАДНИЧКА  ЗАДРУГА ПЕПЕЉЕВАЦ 0,5296 ЛУКАВАЦ 67 0,5296 1/1 

151 ЗЕМЉОРАДНИЧКА  ЗАДРУГА РИБАРЕ 13,2750 КРУШИНЦЕ 96 3,2616 1/1 

       ЗУБОВАЦ 105 5,9430 1/1 

       РОСИЦА 119 2,7250 1/1 

       ГРЕВЦИ 201 1,3454 1/1 

152 ЗЕМЉОРАДНИЧКА  ЗАДРУГА 

"ПОЉОПРИВРЕДНИК" ПЕПЕЉЕВАЦ 12,8382 ДОЉАНЕ 100 3,9178 1/1 

       МЕШЕВО 205 2,9410 1/1 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 464 5,1785 1/1 
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       МЕШЕВО 736 0,2053 1313/2053 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 1737 0,2184 9/11 

       ПЕПЕЉЕВАЦ 2551 0,3772 385/3838 

153 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 
"ЈАСТРЕБАЦ" КУПЦИ 31,1891 ГРКЉАНЕ 84 0,1240 1/1 

       

ГОРЊИ 

СТЕПОШ 90 8,3958 1/1 

       ШОГОЉ 132 3,0328 1/1 

       ШТИТАРЕ 160 2,0581 1/1 

       НАУПАРЕ 193 9,0563 1/1 

       ЈАБЛАНИЦА 220 8,5221 1/1 

154 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 

"ПОЛЕТ'“ ПАДЕЖ 12,3293 ВРАТАРЕ 192 12,1502 1/1 

       ПАДЕЖ 237 0,1791 1/1 

155 ЂОРЂЕВИЋ МАРИНКО 
НИКОЛА 
 

ВИТАНОВАЦ 0,1602 ВИТАНОВАЦ 244 0,1602 1/3 

 
Извор података РГЗСКН Крушевац 

 
 
ТАБЕЛА 8   План прихода сопственог учешћа 

 

извор средстава  (дин.) 

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму 
за 2011. годину из табеле 10д 12.623,81 

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму 
за 2012. годину из табеле 10ц 211.590,39 
Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по  
Програму за 2014. годину из табеле 10а 30.038,41 
Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму 
за 2015. годину  150.000,00 

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 2.000.000,00 

УКУПНО 2.404.252,61 
 
 
 

ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 
 

намене улагања 
површина 
у hа, број 
узорака 

предрачунска 
вредност  
улагања 

(дин) 

конструкција финансирања 

сопствено учешће други извори 

(%) (дин) (%) (дин) 
Наводњавање 
пољопривредног  
земљишта 

  
404.252,61  404.252,61     

уређење атарских путева   2.000.000,00 100,00 2.000.000,00   
  

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   2.404.252,61 100,00 2.404.252,61   
  

укупно (I+II+ III)   2.404.252,61   2.404.252,61     
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ТАБЕЛА 10а .  Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљиштаудржавнојсвојини 
             по Програму за  2014. (прва година закупа) 

 

р.  
бр. 

назив правног/ 
физичког лица 

број уговора КО 
период 
закупа  
(од-до) 

повр- 
шина 
(ха) 

цена/ха 
(еуро) 

укупан износ 
годишње 

закупнине по 
уговору  
(еуро) 

очекиван
и приход 
општине

-40% 
(еуро) 

средства 
обезбеђења 

1 Младен Ђорђевић 320-11-292/1-2015-14 Дедина 2014-2034 6,2580 99,784 624,4483 249,78 јемство 

2 Милан Јовановић 320-11-292/2-2015-14 Глободер 2014-2017 0,0694 58,2073 4,0396 0,00 
Плаћено за цео 

период закупа 

3 Предраг 
Павловић 320-11-292/3-2015-14 Капиџија 2014-2017 0,8634 58,2073 50,2562 0,00 

Плаћено за цео 
период закупа 

УКУПНО 7,1908   678,7440414 249,78   

 курс еура за израду табеле 120,2598 30.038,41 

 
 
 
ТАБЕЛА 10б .  Извештај о  уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини 
                           по Програму за  2013. (друга година закупа) 
 

р.  
бр. 

назив правног/ 
физичког лица 

број уговора КО 
период 
закупа   
(од-до) 

повр-
шина 
(ха) 

цена/ха 
(еуро) 

укупан износ 
годишње 

закупнине по 
уговору (еуро) 

очекивани 
приход 
општине-

40% 
(еуро) 

средства 
обезбеђења 

1 
Милош 
Мијајловић 320-11-585/1-2014-14 

Мали 
Шиљеговац 2013-2016 1,0074 73,32 73,8626 0,00 

Плаћено за 
цео период 
закупа 

2 
Александар 
Васић 320-11-585/3-2014-15 Вратаре 2013-2016 1,9070 67,21 128,1695 0,00 

Плаћено за 
цео период 
закупа 

3 
Александар 
Васић 320-11-585/2-2014-16 Вратаре 2013-2016 6,9605 69,05 480,6225 0,00 

Плаћено за 
цео период 
закупа 

УКУПНО 9,8749   682,654563 0,00   

 курс еура за израду табеле 115,9236 0,00 

 
 
ТАБЕЛА 10ц .  Извештај о  уговорима о закупу пољопривредног земљиштау државној својини  
                           по Програму за  2012. (трећа година закупа) 
 

редни 
 број 

назив правног/ 
физичког лица 

број уговора КО 
период 
закупа   
(од-до) 

површина 
(ха) 

цена/ха 
(еуро) 

укупан 
износ 

годишње 
закупнине 
по уговору 

(еуро) 

очекивани 
приход 
општине-
40%(еуро) 

средства  
обезбеђења 

1 Живорад 

Степановић 

320-11-1426/2-2013-14 Наупаре 2012-2015 0,7329 80,6339 0 0,00 Плаћено за 

цео период 

закупа 

2 Живорад 
Степановић 

320-11-1426/1-2013-14 Горњи 
Степош 

2012-2015 2,2426 82,1372 0 0,00 Плаћено за 
цео период 
закупа 

3 Рубин АД 320-11-1426/3-2013-14 Дедина 2012-2032 4,2973 138,2419 594,0669 237,63 јемство 

4 Рубин АД 320-11-1426/4-2013-14 Дедина 2012-2032 11,5500 138,2419 1596,6939 638,68 јемство 

5 Рубин АД 320-11-1426/5-2013-14 Дедина 2012-2032 18,5018 138,2419 2557,7239 1.023,09 јемство 
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УКУПНО 37,3246   4748,4847 1.899,39   

 курс еура за израду табеле 111,3989 211.590,39 

ТАБЕЛА 10д .  Извештај о  уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини  
                         по Програму за  2011. (четврта година закупа) 
 

редни 
број 

назив 
правног/ 
физичког 
лица 

број уговора КО 
период 
закупа  
(од-до) 

површина 
(ха) 

цена/ха 
(еуро) 

укупан износ 
годишње 

закупнине по 
уговору 
(еуро) 

очекивани 
приход 
општине-
40%(еуро) 

средства 
обезбеђења 

1 Рубин АД 320-11-2629/2-2011 Дедина 
2011-
2051 

2,6300 108,89 286,4 114,56 јемство 

УКУПНО 2,6300  286,4 114,56  

 курс еура за израду табеле 110,1939 12.623,81 
 
 
 
 

ТАБЕЛА 10M . Извештај о  уговорима о коришћењу без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини 
 

редни 
број 

назив корисника број уговора намена 
период 

коришћења  (од-
до) 

површина по 
катастарским 
општинама (ха) 

укупна 
површина 

(ха) 

1 
Институт за крмно биље 

д.о.о.  
Крушевац 

320-11-227/2014-14 
Пољопривредна

 производња 
 2013 - 2016 

КО Читлук  1,1261 

12,2696 КО Мачковац  0,2580 

КО Кукљин  0,5551 

КО Глободер  10,3304 

УКУПНО             12,2696 
 

 
 

ТАБЕЛА 15. Преглед груписаних  надметања 
 

КО потес 
број 
јавног 

надметања 

број 
поседовног 

листа 

број 
катастарске 
парцеле 

култура и класа 
површина 
парцеле 

(ха) 

површина 
државног 
удела(ха) 

површина 
објекта  

у државној 
својини 

(м2)

Бела Вода   1 105 276 њива класе 5. 0,1730 0,1730   

Бела Вода   1 105 280 њива класе 5. 0,1860 0,1860   

Бела Вода   1 105 608 њива класе 7. 0,3077 0,3077   

Бела Вода   1 105 3462 њива класе 1. 0,1744 0,1744   

Бела Вода   1 105 394 њива класе 4  0,1263 0,0421   

Бела Вода   1 105 394 њива класе 5 0,0683 0,0228   

Бела Вода   1 105 2109 њива класе 4 0,0901 0,0901   

Бела Вода   1 105 3995 њива класе 2 0,0800 0,0800   

Бела Вода   1 105 4000 њива класе 2 0,0517 0,0517   

Бела Вода   1 105 4777 њива класе 4 0,1014 0,1014   

Укупно    1       1,3589 1,2292   

Бела Вода   2 202 2371 пашњак класе 6 0,1501 0,1501   

Бела Вода   2 202 2425 виноград класе 2 0,0939 0,0939   

Бела Вода   2 202 2426 њива класе 6 0,0595 0,0595   

Бела Вода   2 202 3909 њива класе 2 0,0167 0,0167   

Бела Вода   2 202 3910 њива класе 2 0,0083 0,0083   

Бела Вода   2 202 4914 њива класе 3 0,0123 0,0123   

Бела Вода   2 202 4915 њива класе 3 0,0146 0,0146   

Бела Вода   2 202 4916 њива класе 3 0,0114 0,0114   

Бела Вода   2 202 4917 њива класе 3 0,0108 0,0108   

Бела Вода   2 202 4918 њива класе 3 0,0137 0,0137   

Бела Вода   2 202 4919 њива класе 3 0,0492 0,0492   

Бела Вода   2 202 4920 њива класе 3 0,0097 0,0097   

Бела Вода   2 202 4926 пашњак класе 3 0,0214 0,0214   

Бела Вода   2 202 4927 њива класе 3 0,0078 0,0078   
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Бела Вода   2 202 4929 њива класе 3 0,0306 0,0306   

Бела Вода   2 202 4934 њива класе 3 0,0136 0,0136   

Бела Вода   2 202 4935 њива класе 3 0,0476 0,0476   

Бела Вода   2 202 4965 њива класе 2 0,0794 0,0794   

Бела Вода   2 202 5350 њива класе 5 0,0367 0,0367   

Бела Вода   2 202 5358 пашњак класе 5 0,0159 0,0159   

Бела Вода   2 202 5412 њива класе 7. 0,2109 0,2109   

Бела Вода   2 202 5458 пашњак класе 5 0,1579 0,1579   

Бела Вода   2 202 5891/1 њива класе 5 0,0601 0,0601   

Бела Вода   2 202 5891/8 њива класе 6 0,0615 0,0615   

Бела Вода   2 202 5891/12 пашњак класе 5 0,0649 0,0649   

Бела Вода   2 202 5891/13 њива класе 6 0,2187 0,2187   

Бела Вода   2 202 5987 њива класе 5 0,0458 0,0458   

Бела Вода   2 202 5987 њива класе 6 0,0307 0,0307   

Бела Вода   2 202 6070/17 пашњак класе 5 0,3664 0,3664   

Укупно   2       1,9201 1,9201   

Бела Вода   3 204 6073/1 њива класе 4 0,0271 0,0271   

Бела Вода   3 204 6073/21 њива класе 4 0,0067 0,0067   

Бела Вода   3 228 3435 њива класе 1. 0,5984 0,5984   

Бела Вода   3 228 4011 њива класе 2 0,5984 0,5984   

Бела Вода   3 228 4012 њива класе 2 0,5705 0,5705   

Бела Вода   3 228 5884 њива класе 5 0,0275 0,0275   

Бела Вода   3 228 5884 њива класе  6 0,1053 0,1053   

Бела Вода   3 228 5909 њива класе 5 0,0381 0,0381   

Бела Вода   3 228 5909 њива класе  6 0,1424 0,1424   

Бела Вода   3 228 5961 њива класе 5 0,0348 0,0348   

Бела Вода   3 228 5961 њива класе  6 0,0819 0,0819   

Укупно   3       2,2311 2,2311   

УКУПНО КО           5,5101 5,3804   

Бољевац   4 67 317 пашњак класе 8. 0,9876 0,9876   

Бољевац   4 67 527 пашњак класе 8. 0,4332 0,4332   

Бољевац   4 67 553 пашњак класе 8. 0,5909 0,5909   

Бољевац   4 67 768/1 пашњак класе 8. 3,3346 3,3346   

Укупно   4       5,3463 5,3463   

УКУПНО КО           5,3463 5,3463   

Брајковац   5 459 245/4 њива класе 5. 0,1133 0,1133   

Брајковац   5 459 877/1 њива класе 4. 0,1425 0,1425   

Брајковац   5 459 1330/1 њива класе 4. 0,3042 0,3042   

Укупно   5       0,5600 0,5600   

УКУПНО КО           0,5600 0,5600   

В.Крушевица   6 87 1407/4 њива класе 3. 0,5540 0,5540   

В.Крушевица   6 87 1412/3 њива класе 3. 0,4025 0,4025   

Укупно   6       0,9565 0,9565   

УКУПНО КО           0,9565 0,9565   

Вратаре   7 192 960 њива класе 2 0,4656 0,4656   

Вратаре   7 192 961 њива класе 2 0,1846 0,1846   

Укупно   7       0,6502 0,6502   

Вратаре   8 96 1358 пашњак класе 5 0,4980 0,4980   

Вратаре   8 192 153/1 њива класе 3 0,5740 0,5740   

Вратаре   8 192 221/2 њива класе 2 0,1825 0,1825   

Вратаре   8 192 1292 њива класе 5 0,1236 0,1236   

Вратаре   8 192 1310 ливада класе 5 0,2322 0,2322   

Укупно   8       1,6103 1,6103   

УКУПНО КО           2,2605 2,2605   

Г. Степош   9 90 1095 њива класе 4 4,8606 4,8606   

Г. Степош   9 90 1464 њива класе 4 2,2426 2,2426   

Г. Степош   9 90 1488/5 њива класе 4 0,1327 0,1327   

Г. Степош   9 300 1458 њива класе 4 0,0592 0,0592   

Укупно   9       7,2951 7,2951   
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УКУПНО КО           7,2951 7,2951   

Дворане   10 57 1053/1 њива  класе 5 1,1600 1,1600   

Дворане   10 57 2044/1 њива класе 5 0,4638 0,4638   

Дворане   10 57 2044/2 њива класе 5 0,0419 0,0419   

Укупно   10       1,6657 1,6657   

УКУПНО КО           1,6657 1,6657   

Дедина   11 307 342 ливада класе 6 0,1133 0,1133   

Дедина   11 307 343 њива класе 6 0,3722 0,3722   

Дедина   11 307 344 њива класе 6 0,1520 0,1520   

Дедина   11 307 515/1 пашњак класе 6 0,1351 0,1351   

Дедина   11 307 85 њива класе 6 0,0686 0,0686   

Дедина   11 307 728 пашњак класе 5 0,1486 0,1486   

Дедина   11 307 730 пашњак класе 5 1,2886 1,2886   

Дедина   11 307 732 њива класе 6 0,7174 0,7174   

Дедина   11 307 733 њива класе 6 0,1239 0,1239   

Дедина   11 307 735 њива класе 5 0,5715 0,5715   

Дедина   11 307 735 њива класе 7. 0,5158 0,5158   

Дедина   11 307 1858/2 њива класе 4 1,2758 1,2758   

Дедина   11 307 1858/3 њива класе 4 0,7250 0,7250   

Дедина   11 307 1859/2 пашњак класе 6 0,2889 0,2889   

Дедина   11 307 1859/3 пашњак класе 6 0,0365 0,0365   

Дедина   11 307 1860/1 њива класе 4 0,2085 0,2085   

Дедина   11 307 2483/1 њива класе 5 0,8918 0,8918   

Дедина   11 307 2735/2 њива класе 2 0,0720 0,0720   

Укупно   11       7,7055 7,7055   

УКУПНО КО           7,7055 7,7055   
Ђунис   12 787 5444/1 њива класе 3 0,3338 0,3338   
Ђунис   12 787 5444/1 њива класе 4 0,8640 0,8640   
Ђунис   12 787 5444/1 њива класе 5 0,0950 0,0950   

Укупно   12       1,2928 1,2928   

УКУПНО КО           1,2928 1,2928   

Јасика   13 212 3263/2 њива класе 2. 0,0634 0,0634   
Јасика   13 212 3263/4 њива класе 2. 0,1237 0,1237   
Јасика   13 212 3263/6 њива класе 2. 0,0699 0,0699   
Јасика   13 212 3263/12 њива класе 2. 0,0320 0,0320   
Јасика   13 212 3263/17 њива класе 2. 0,0030 0,0030   
Јасика   13 212 3263/19 њива класе 2. 0,0456 0,0456   
Јасика   13 212 3263/23 њива класе 2. 0,0868 0,0868   
Јасика   13 212 3263/26 њива класе 2. 0,0663 0,0663   
Јасика   13 212 3263/27 њива класе 2. 0,0449 0,0449   
Јасика   13 212 3963/29 њива класе 2. 0,0763 0,0763   
Јасика   13 212 3263/32 њива класе 2. 0,0132 0,0132   
Јасика   13 212 3263/33 њива класе 2. 0,0084 0,0084   
Јасика   13 212 3263/34 њива класе 2. 0,2554 0,2554   
Јасика   13 212 3263/35 њива класе 2. 0,0886 0,0886   
Јасика   13 212 3263/37 њива класе 2. 0,3342 0,3342   
Јасика   13 212 3263/43 њива класе 2. 0,0086 0,0086   
Јасика   13 212 3263/44 њива класе 2. 0,0225 0,0225   
Јасика   13 212 3263/45 њива класе 2. 0,0208 0,0208   
Јасика   13 212 3263/46 њива класе 2. 0,0112 0,0112   
Јасика   13 212 3263/47 њива класе 2. 0,0165 0,0165   
Јасика   13 212 3263/48 њива класе 2. 0,0150 0,0150   
Јасика   13 212 3263/49 њива класе 2. 0,0078 0,0078   
Јасика   13 212 3263/50 њива класе 2. 0,0096 0,0096   
Јасика   13 212 3263/51 њива класе 2. 0,0048 0,0048   
Јасика   13 212 3263/52 њива класе 2. 0,0040 0,0040   
Јасика   13 212 3263/53 њива класе 2. 0,0036 0,0036   
Јасика   13 212 3263/54 њива класе 2. 2,3246 2,3246   
Јасика   13 212 3263/55 њива класе 2. 0,0140 0,0140   
Јасика   13 212 3263/59 њива класе 2. 0,1966 0,1966   
Укупно   13       3,9713 3,9713   



 26.03.2015.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                       53 
 

 

УКУПНО КО           3,9713 3,9713   

Ловци   14 372 855 њива класе 5. 2,3251 2,3251   

Ловци   14 372 856 ливада класе 5. 1,1656 1,1656   

Укупно   14       3,4907 3,4907   

УКУПНО КО           3,4907 3,4907   

Ломница   15 137 272 ливада класе 4. 0,1542 0,1542   

Ломница   15 137 273 ливада класе 4. 0,3516 0,3516   

Ломница   15 137 274 ливада класе 4. 0,6228 0,6228   

Укупно   15       1,1286 1,1286   

Ломница   16 137 278 ливада класе 4  1,3615 1,3615   

Ломница   16 137 278 ливада класе 5 0,7000 0,7000   

Укупно   16       2,0615 2,0615   

Ломница   17 137 250 њива класе 5. 0,4235 0,4235   

Укупно   17       0,4235 0,4235   

УКУПНО КО           3,6136 3,6136   

Мала Река   18 157 13 њива класе 7. 0,1629 0,1629   

Мала Река   18 29 781 њива класе 8. 0,7022 0,7022   

Мала Река   18 120 806 пашњак класе 8. 1,1508 1,1508   

Мала Река   18 29 856 пашњак класе 8. 0,0613 0,0613   

Укупно   18       2,0772 2,0772   

УКУПНО КО           2,0772 2,0772   

М.Шиљеговац   19 62   њива класе 6 0,5040 0,5040   

М.Шиљеговац   19 122 2642 пашњак класе 6 0,1409 0,1409   

М.Шиљеговац   19 122 2444 пашњак класе 6 0,1038 0,1038   

М.Шиљеговац   19 122 2650 пашњак класе 5 0,3162 0,3162   

Укупно   19       1,0649 1,0649   

М.Шиљеговац   20 122 2652/1 њива класе 6 1,1903 1,1903   

М.Шиљеговац   20 122 2652/4 њива класе 6 1,8743 1,8743   

М.Шиљеговац   20 122 2827 њива класе 6  2,1026 2,1026   

М.Шиљеговац   20 122 3060 пашњак класе 6 0,0551 0,0551   

Укупно   20       5,2223 5,2223   

УКУПНО КО           6,2872 6,2872   

Мудраковац   21 160 444 ливада класе 3. 1,4388 1,4388   

Укупно   21       1,4388 1,4388   

Мудраковац   22 327 1331/2 њива класе 3 0,1139 0,1139   

Мудраковац   22 327 1331/9 њива класе 3 0,1785 0,1785   

Мудраковац   22 327 1331/12 њива класе 3 0,0307 0,0307   

Укупно   22       0,3231 0,3231   

УКУПНО КО           1,7619 1,7619   

Наупаре   23 193 913/2 воћњак класе 3 0,0893 0,0893   

Укупно   23       0,0893 0,0893   

Наупаре   24 193 854 воћњак класе 4 0,5478 0,5478   

Укупно   24       0,5478 0,5478   

Наупаре   25 193 855 воћњак класе 4 0,6667 0,6667   

Укупно   25       0,6667 0,6667   

Наупаре   26 193 240/2 њива класе 4 0,7329 0,7329   

Наупаре   26 193 856 воћњак класе 5 0,4971 0,4971   

Укупно   26       1,2300 1,2300   

Наупаре   27 193 913/1 воћњак класе 3 1,9536 1,9536   

Укупно   27       1,9536 1,9536   

УКУПНО КО           4,4874 4,4874   

Пакашница   28 812 53/1 њива класе 3. 0,2050 0,2050   

Пакашница   28 812 54/1 пашњак класе 4. 0,5556 0,5556   

Пакашница   28 812 59/1 њива класе 4. 0,5018 0,5018   

Укупно   28       1,2624 1,2624   

Пакашница   29 16 233/1 пашњак класе 4. 0,7425 0,7425   

Укупно   29       0,7425 0,7425   
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УКУПНО КО           2,0049 2,0049   

Пасјак   30 118 59 њива класе 5 2,4556 2,4556   

Укупно   30       2,4556 2,4556   

УКУПНО КО           2,4556 2,4556   

Пољаци   31 139 1003 њива класе 8. 0,4940 0,4940   

Пољаци   31 139 1004 пашњак класе 8. 0,3440 0,3440   

Пољаци   31 139 1005 пашњак класе 8. 0,2400 0,2400   

Укупно   31       1,0780 1,0780   

Пољаци   32 347 166 њива класе 6. 1,7593 1,7593   

Укупно   32       1,7593 1,7593   

УКУПНО КО           2,8373 2,8373   

Рлица   33 32 130/1 ливада класе 7. 0,6303 0,6303   

Рлица   33 32 130/3 ливада класе 7. 0,4855 0,4855   

Рлица   33 32 130/4 ливада класе 7. 0,1620 0,1620   

Рлица   33 32 130/5 ливада класе 7. 0,1413 0,1413   

Рлица   33 32 130/6 ливада класе 7. 0,1504 0,1504   

Укупно   33       1,5695 1,5695   

УКУПНО КО           1,5695 1,5695   

Росица   34 119 272 њива класе 5  0,5444 0,5444   

Росица   34 119 272 њива класе 6 0,2915 0,2915   

Росица   34 119 273/1 њива класе 5. 0,3873 0,3873   

Росица   34 119 273/2 њива класе 5. 0,0268 0,0268   

Росица   34 119 636 њива класе 6. 0,3379 0,3379   

Росица   34 119 706 воћњак класе 4. 0,0790 0,0790   

Укупно   34       1,6669 1,6669   

Росица   35   699/3 њива класе 6 0,5766 0,5766   

Укупно   35       0,5766 0,5766   

УКУПНО КО           2,2435 2,2435   

Станци   36 445 1205 њива класе 5 0,7081 0,7081   

Укупно   36       0,7081 0,7081   

УКУПНО КО           0,7081 0,7081   

Сушица   37 232 254/1 њива класе 6. 2,9540 2,9540   

Укупно   37       2,9540 2,9540   

Сушица   38 232 442 њива класе 5 0,7239 0,7239   

Сушица   38 232 3660 њива класе 6. 0,7979 0,7979   

Укупно   38       1,5218 1,5218   

УКУПНО КО           4,4758 4,4758   

Текија   39 152 280 пашњак класе 6. 1,3763 1,3763   

Укупно   39       1,3763 1,3763   

Текија   40 661 3874 њива класе 4 0,4087 0,4087   

Укупно   40       0,4087 0,4087   

УКУПНО КО           1,7850 1,7850   

Читлук   41 190 2061/51 њива класе 2 0,3022 0,3022   

Читлук   41   2061/86 њива класе 2 0,4105 0,4105   

Читлук   41 918 634/3 ливада класе 4 0,1820 0,1820   

Читлук   41   696/1 њива класе 4 0,3135 0,3135   

Читлук   41 1005 2061/58 њива класе 2 3,6387 3,6387   

Читлук   41 1231 923 њива класе 3 0,4570 0,4570   

Укупно   41       5,3039 5,3039   

УКУПНО КО           5,3039 5,3039   
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            ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА 

  из плана коришћења за 2014. годину 
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БЕЛА ВОДА 7,4649               5,3804 1,3589 2,2311 1,8367 3 2,0845

БЕЛАСИЦА 2,5994                        2,5994

БИВОЉЕ 24,8496                        24,8496

БОВАН 1,7687                        1,7687

БОЉЕВАЦ 57,5626               5,3463 5,3463 5,3463 5,3463 1 52,2163

БРАЈКОВАЦ 2,3231               0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 1 1,7631

БУКОВИЦА 0,6744                        0,6744

БУЦИ 15,7190                        15,7190

ВЕЛИКА 
КРУШЕВИЦА 

4,9989               0,9565 0,4025 0,5540 0,4782 1 4,0424

ВЕЛИКИ  
ШИЉЕГОВАЦ 13,5075                        13,5075

В.ГОЛОВОДЕ 3,4267                        3,4267

ВИТАНОВАЦ 1,3070                        1,3070

ВРАТАРЕ 13,3750         8,8675 2013-2016    2,2605 0,6502 1,6103 1,1302 2 2,2470

ВУЧАК 0,3514                        0,3514

ГАВЕЗ 0,4525                        0,4525

ГАГЛОВО 0,3518                        0,3518

ГАРИ 1,9277                        1,9277

ГЛОБАРЕ 1,2539                        1,2539

ГЛОБОДЕР 11,3826            0,0694 2014-2017          0,9828

ГОРЊИ  
СТЕПОШ 

9,3220       
2012-
2015 

      7,2951 5,0525 5,0525 5,0525 1 2,0269

ГРЕВЦИ 2,2846                        2,2846

ГРКЉАНЕ 109,8129                        109,8129

ДВОРАНЕ 3,4463               1,6657 1,6657 1,6657 1,6657 1 1,7806

ДЕДИНА 58,2159 2,6300 
2011-
2051 

34,3491 
2012-
2032 

   6,2580 2014-2034 7,7055 7,7034 7,7034 7,2753 1 7,2733

ДОЉАНЕ 4,8260                        4,8260

ДОЊИ  
СТЕПОШ 

0,4379                        0,4379

ЂУНИС 32,6306               1,2928 1,2928 1,2928 1,2928 1 31,3378

ЗДРАВИЊЕ 1,5353                        1,5353

ЗЕБИЦА 1,4131                        1,4131

ЗУБОВАЦ 6,1224                        6,1224

ЈАБЛАНИЦА 40,7176                        40,7176

ЈАСИКА 9,2610               3,9713 3,9713 3,9713 3,9713 1 5,2897

ЈОШЈЕ 4,6925                        4,6925

КАМЕНАРЕ 0,7248                        0,7248

КАОНИК 22,0636                        22,0636

КАПИЏИЈА 5,8123            0,8634 2014-2017          4,9489

КОБИЉЕ 0,4111                        0,4111
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КОМОРАНЕ 0,0477                        0,0477

КОЊУХ 8,2485                        8,2485

КРВАВИЦА 0,2437                        0,2437

КРУШЕВАЦ 0,0241                        0,0241

КРУШИНЦЕ 4,8166                        4,8166

КУКЉИН 3,5487                        2,9936

КУПЦИ 5,2723                        5,2723

ЛАЗАРЕВАЦ 0,6022                        0,6022

ЛАЗАРИЦА 13,1609                        13,1609

ЛИПОВАЦ 0,4192                        0,4192

ЛОВЦИ 4,1665               3,4907 3,4907 3,4907 3,4907 1 0,6758

ЛОМНИЦА 13,1418               3,6136 0,4235 2,0615 1,2045 3 9,5282

ЛУКАВАЦ 0,6921                        0,6921

ЉУБАВА 0,5371                        0,5371

МАЈДЕВО 19,2784                        19,2784

МАКРЕШАНЕ 12,2458                        12,2458
МАЛА  
ВРБНИЦА 0,0989                        0,0989

МАЛА РЕКА 3,8491               2,0772 2,0772 2,0772 2,0772 1 1,7719
МАЛИ  
ШИЉЕГОВАЦ 12,3102         1,0074 2013-2016    6,2872 1,0649 5,2223 3,1436 2 5,0156
МАЛО 
 ГОЛОВОДЕ 2,3487                        2,3487

МАЧКОВАЦ 5,7208                        5,4628

МЕШЕВО 3,9999                        3,9999

МОДРИЦА 0,1661                        0,1661

МУДРАКОВАЦ 6,3333               1,7619 0,3231 0,4388 0,8809 2 4,5714

НАУПАРЕ 
25,0477       

2012-
2015      

 4,4874 0,0893 1,9536 0,7509 5 20,5603

ПАДЕЖ 1,0312                        1,0312

ПАКАШНИЦА 12,6400               2,0049 0,7425 1,2624 1,0024 2 10,6351

ПАРУНОВАЦ 57,4973                        57,4973

ПАСЈАК 3,7211               2,4556 2,4556 2,4556 2,4556 1 1,2655

ПЕПЕЉЕВАЦ 8,8764                        8,8764

ПЕТИНА 5,3491                        5,3491

ПОЗЛАТА 0,0725                        0,0725

ПОЉАЦИ 3,4253               2,8373 1,0780 1,7593 1,4186 2 0,5880

РИБАРЕ 41,7748                        41,7748

РЛИЦА 41,3154               1,5695 1,5695 1,5695 1,5695 1 39,7459

РОСИЦА 4,5962               2,2435 3,2535 3,6346 3,4440 2 2,3527

СЕБЕЧЕВАЦ 1,5404                        1,5404

СЕЗЕМЧЕ 8,9434                        8,9434

СЛАТИНА 0,2961                        0,2961

СРНДАЉЕ 25,9033                        25,9033

СРЊЕ 3,6758                        3,6758

СТАНЦИ 0,7411               0,7081 0,7081 0,7081 0,7081 1 0,0330

СУШИЦА 5,1364               4,4758 1,5218 2,9540 2,2379 2 0,6606

ТЕКИЈА 13,5970               1,7850 0,4087 1,3763 0,8925 2 11,8120

ТРЕБОТИН 3,4672                        3,4672

ТРМЧАРЕ 2,2210                        2,2210

ЋЕЛИЈЕ 31,4123                        31,4123

ЦЕРОВА 8,5552                        8,5552

ЦРКВИНА 0,2900                        0,2900

ЧИТЛУК 13,6297               5,3039 5,3039 5,3039 5,3039 1 7,1997

ШАВРАНЕ 0,2095                        0,2095
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ШАНАЦ 15,7078                        15,7078

ШАШИЛОВАЦ 3,1188                        3,1188

ШОГОЉ 3,0328                        3,0328

ШТИТАРЕ 3,4259                        3,4259

УКУПНО 950,5499 2,6300   34,3491   9,8749  7,1908  81,5357       41 802,6998
                

  0  0  12,27    0 дато на бесплатно коришћење  
                

  0  0  0    0 
дато у закуп по основу 

власништва инфраструктуре  
                

  0  0  0    0 
дато у закуп по основу 
узгајања животиња  

 
 
 
ТАБЕЛА 16а  Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом  
            или давањем на коришћење без накнаде 
 

KO разлог изузимања коментар 
површина 

(ха) 

БЕЛА ВОДА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађевински објекти школе, суво речно корито,  
поток и др. земљиште које се не може користити у пољопривредне 
сврхе, а промена није спроведена у јавној евиденцији

2,0845 

БЕЛАСИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

2,5994 

БИВОЉЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

24,8496 

БОВАН 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

1,7687 

БОЉЕВАЦ 

Утрине и пашњаци  
враћени МЗ на  

коришћење по одлуци  
СО Крушевац од 
13.11.2006.год. 

По Закону о враћању утрина и пашњака 52,2163 

БРАЈКОВАЦ 
Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,7631 

БУКОВИЦА 
Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,6744 

БУЦИ 
Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

15,719 

ВЕЛИКА  

КРУШЕВИЦА 

Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

4,0424 

ВЕЛИКИ  

ШИЉЕГОВАЦ 

Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

13,5075 

ВЕЛИКО  

ГОЛОВОДЕ 

Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

3,4267 

ВИТАНОВАЦ 
Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,307 

ВРАТАРЕ 
Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

2,247 

ВУЧАК 
Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,3514 



58                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   26.03.2015.  

 

ГАВЕЗ 
Правно и фактичко  

стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  

које се не може користити у пољопривредне сврхе,  

а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,4525 

ГАГЛОВО 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,3518 

ГАРИ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,9277 

ГЛОБАРЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,2539 

ГЛОБОДЕР 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,9828 

ГОРЊИ  
СТЕПОШ 

Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

2,0269 

ГРЕВЦИ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

2,2846 

ГРКЉАНЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су шуме и њима  
газдују ЈП Србијашуме 

109,8129 

ДВОРАНЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,7806 

ДЕДИНА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

7,2733 

ДОЉАНЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

4,826 

ДОЊИ СТЕПОШ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,4379 

ЂУНИС 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

31,3378 

ЗДРАВИЊЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,5353 

ЗЕБИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,4131 

ЗУБОВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

6,1224 

ЈАБЛАНИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

40,7176 

ЈАСИКА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

5,2897 

ЈОШЈЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

4,6925 

КАМЕНАРЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,7248 

КАОНИК 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

22,0636 

КАПИЏИЈА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

4,9489 

КОБИЉЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,4111 
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КОМОРАНЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,0477 

КОЊУХ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

8,2485 

КРВАВИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,2437 

КРУШЕВАЦ01 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,0241 

КРУШИНЦЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

4,8166 

КУКЉИН 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

2,9936 

КУПЦИ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

5,2723 

ЛАЗАРЕВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,6022 

ЛАЗАРИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

13,1609 

ЛИПОВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,4192 

ЛОВЦИ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,6758 

ЛОМНИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

9,5282 

ЛУКАВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,6921 

ЉУБАВА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,5371 

МАЈДЕВО 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

19,2784 

МАКРЕШАНЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

12,2458 

МАЛА 
ВРБНИЦА 

Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,0989 

МАЛА РEKА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

1,7719 

МАЛИ  
ШИЉЕГОВАЦ 

Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

5,0156 

МАЛО  
ГОЛОВОДЕ 

Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

2,3487 

МАЧКОВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

5,4628 

МЕШЕВО 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

3,9999 

МОДРИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,1661 
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МУДРАКОВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

4,5714 

НАУПАРЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

20,5603 

ПАДЕЖ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,0312 

ПАКАШНИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

10,6351 

ПАРУНОВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

57,4973 

ПАСЈАК 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,2655 

ПЕПЕЉЕВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

8,8764 

ПЕТИНА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

5,3491 

ПОЗЛАТА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,0725 

ПОЉАЦИ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,588 

РИБАРЕ 
На терену су шуме  
и њима газдују ЈП 

Србијашуме 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

41,7748 

РЛИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

39,7459 

РОСИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

2,3527 

СЕБЕЧЕВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

1,5404 

СЕЗЕМЧЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

8,9434 

СЛАТИНА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,2961 

СРНДАЉЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

25,9033 

СРЊЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

3,6758 

СТАНЦИ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,033 

СУШИЦА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

0,6606 

ТЕКИЈА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

11,812 

ТРЕБОТИН 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији

3,4672 

ТРМЧАРЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

2,221 
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ЋЕЛИЈЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

31,4123 

ЦЕРОВА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

8,5552 

ЦРКВИНА 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,29 

ЧИТЛУК 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

7,1997 

ШАВРАНЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

0,2095 

ШАНАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

15,7078 

ШАШИЛОВАЦ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

3,1188 

ШОГОЉ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

3,0328 

ШТИТАРЕ 
Правно и фактичко  
стање се разликују 

На терену су грађ. објекти, гробља, школе, шуме и др. земљиште  
које се не може користити у пољопривредне сврхе,  
а промена није спроведена у јавној евиденцији 

3,4259 

УКУПНО     802,6998 

    Контрола из табеле 16 802,6998 
 
 
 

ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања 
 

величина   (ха) број јавних надметања 
% броја у односу на 
величину јавних 

надметања 
разлика 

до 5  36 87,80487805 8,6121464 

од 5 до 20 5 12,19512195 -8,4185212 

од 20 до 100   0 -0,178731 

преко 100   0 -0,0148943 

УКУПНО 41 100 0 
 
 

Аграрна структура града Крушевца 
 

величина  Регистрованог 
пољопривредног газдинства (РПГ)(ха) 

број РПГ  

% броја РПГ по 
величинама 

газдинстава  у односу 
на укупан број РПГ у 

ЈЛС 

до 5  5317 79,19273161 

од 5 до 20 1384 20,61364313 

од 20 до 100 12 0,17873101 

преко 100 1 0,014894251 

УКУПНО 6714 100 
 

Јавна надметања се групишу тако да њихова величина координира са аграрном структуром ЈЛС (+/-10%)  
 

 Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-16/15                       ПРЕДСЕДНИК  
Живан Николић, с.р. 
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14 
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) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ) ГРАДА КРУШЕВЦА“ 

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 
града Крушевца“ у Крушевцу (у даљем тексту: План 
детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

                 
План детаљне регулације ради се за простор у оквиру 

северне индустријске зоне. Планирана локација за 
реализацију ППОВ је на простору између планираног  
аутопута Појате-Прељина и одбрамбеног  насипа Западне 
Мораве,и у обухвату Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора, аутопута Е761 
деоница Појате ("Сл. гл. РС" бр. 98/13). 

Предметни простор Плана ограничен  је: 
*са севера низом кат.парцела бр. 3427, 3412/1 (део 

пута, 163/2, 164/2, 165/2, 166/2, 167/2, 168/2, 169/4, 
169/3, 170, 172/3 све Ко Бивоље; 

*са истока низом кат.парцела бр.1099/3, 1104, 1105, 
1106, 1109, 1099/1, 1099/2, 1098, 1096, 1113 све КО Бивоље; 

*са југа низом кат. парцела бр. 1115, 3412/1 (део 
пута), 1127, 1126/1, 1124/1, 1647/1, 1676/1, 1675/1 све 
КО Бивоље; 

*са запада низом кат. парцела бр. 1674/1, 1673/2, 
1677 (део пута), 1678/1, 1679/2, 1679/1, 1680/1, 1684/1, 
1685/1, 1686/1, 1687/1, 1688/1, 152/1, 153/1, 154/3, 155/2, 
156/4, 157/3 све КО Бивоље;   

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

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 9,5 хектара. 

 
Члан 3. 

 
Просторним планом подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора Е-761 (деоница Појате-
Прељина) - („Сл. гласник  РС“, бр. 98/13), предвиђена је 
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 
града Крушевца што је и приказано на рефералној 
карти 2Б – Мрежа насеља и инфраструктурних система-
хидротехничка инфраструктура. 

У текстуалном делу плана се наводи: "Потребно је 
укинути све парцијалне изливе колектора отпадних 
вода у водотокове и довести их до ППОВ. У долинским 
насељима градити групне системе, спајањем 
канализација више насеља. До краја планског периода 
треба тежити да се ураде комплетни системи за 
сакупљање , одвођење и пречишћавање отпадних вода 
за градске и општинске центре (Чачак, Краљево, 
Врњачка Бања, Крушевац, Варварин, Трстеник и 
Ћићевац). За сва насеља у приобаљу река Западне, 
Јужне и Велике Мораве потребно је изградити 
канализацију и ППОВ." 

Технолошке мере заштите вода "изградња ППОВ за 
сва насеља која имају више од 5000 ЕЦ са приоритетом у 
насељима која угрожавају алувијална изворишта; Пре 
упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово 
пречишћавање на централном ППОВ, до одговарајућег 
захтеваног степена пречишћавања". У вези са тим 
"неопходна је реконструкција и проширење канализа-
ционих система као припрема за изградњу ППОВ". 

 
Генерални план, Крушевац 2021. год. („Сл. лист 

општине Крушевац“ 4/05). Локација за реализацију 
постројења за пречишћавање отпадних вода града 
Крушевца планирана је у оквиру северне индустријске 
зоне - урбанистичка зона бр.20. Основна намене ове 
зоне је индустрија (производња, складишта, комуналне 
услуге и сервиси)  где се наводи: "На простору ове зоне 
планирана је реализација система за пречишћавање 
одпадних вода".  

У делу Плана који се односи на Систем 
водоснабдевања и одвођења отпадних и атмосферских 
вода (програмске потребе и циљеви) дефинисано је: "У 
наредном периоду се предвиђа реконструкција и 
доградња постојеће канализационе мреже и изградња 
постројења за пречишћавање отпадних вода на десној 
обали Западне Мораве. Треба напоменути да су радови 
на реализацији постројења отпочели почетком 
деведесетих година (изграђена је црпна станица), али су 
радови обустављени услед недостатка финасијских 
средстава."  

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план Р 1:2500. 

 
Члан 4. 

 
Један од основних принципа планирања и уређења 

простора је и одрживо и безбедно одвођење и третман 
отпадних вода, смањење ризика по здравље 
становништва као и заштита подземних и површинских 
вода од загађивања.  

Ово подразумева развој система каналисања 
насеља, према усвојеном сепаратном систему одвођења 
отпадних вода и реализацију постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ). 

У том смислу потребно је наставити започету 
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода 
града Крушевца. 

 
Члан 5. 
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Циљ планирања, коришћења, уређења и заштите 
планског подручја је поред унапређења система 
одвођења отпадних вода и изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода (централног система) 
односно стварање предуслова за имплементацију 
сегмента решења из Генералног пројекта скупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода града 
Крушевца на основу Студије изводљивости - 
Прикупљање и пречишћавање отпадних вода 
Крушевца. Такође један од основних циљева је и  
имплементације Пројекта „ОСВ у Србији, Програм - 
фаза 2“, који је усмерен ка развоју и унапређењу 
система за одлагање и третман отпадних вода. 

 
Реализацијом решења планирано је да се: 
 
- осигура безбедан третман и одвођење отпадних 

вода у циљу максималне заштите животне средине,  
- одрживо водоснабдевање и унапређење 

одвођења отпадних вода за становништво по социјано 
прихватљивим ценама.   

 
     Главни ефекти планирања су:   
- смањење ризика по здравље становништва, 
- заштита подземних и површинских вода од 

загађења, 
- квалитетније пружање услуга грађанима  
- усклађивање са законодавством ЕУ у погледу 

заштите животне средине. 
План детаљне регулације израђује се са циљем 

стварања услова за реализацију ППОВ-а у смислу: 
дефинисања објеката и садржаја, одређивања правила 
за примену плана путем дефинисања услова за уређење 
и изградњу површина и објеката јавне намене, мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, услова за 
њихово прикључење као и заштиту и унапређење 
животне средине. 

 
Члан 6. 

 
Намена простора обухваћеног планом је изградња 

постројења за пречишћавање отпадних вода града 
Крушевца, са циљем стварања  планског основа за 
унапређење комуналне инфраструктуре и дефинисање 
услова коришћења земљишта у обухвату плана.   

 
Члан 7. 

 
Израда Плана детаљне регулације биће завршена у 

року од 60 дана од дана достављања извештаја о 
обављеном раном јавном увиду и прибављања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 

установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 8. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

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

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

Процењена финансијска  средства за израду  плана 
износе 475.000,00 динара. 

 
Члан 9. 

 
Потребно је приступити изради стратешке процене 

на животну средину. 
  

Члан 10. 
 
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 11. 

 
У року од 2 месецa од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне 
регулације. 

Забрана изградње у року од 2 месецa престаје да 
важи ако се План детаљне регулације усвоји пре истека 
тог рока. 

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 3520-115/2015                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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      Графички прилог - Постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ града Крушевца 
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15 
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) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОЛЕКТОРА ОТПАДНИХ ВОДА ОД ЧИТЛУКА 
ДО СПОЈА НА КОЛЕКТОР „Ц“ И КОЛЕКТОРА 
ОТПАДНИХ ВОДА „Ц“ ОД ЈАСИЧКОГ ПУТА ДО 

УЛИВА У КОЛЕКТОР „А“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

колектора отпадних вода од Читлука до споја на 
колектор “Ц“ и колектора отпадних вода “Ц“ од 
Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу, (у 
даљем тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације ради се за подручје које 

се простире јужно од северне обилазнице, односно дуж 
леве стране планираног ауто-пута Појате-Прељина и то 
у зони аутопута, односно у путном појасу, на делу 
између границе експропријације и ограде ауто-пута. 

Граница плана је дефинисана у односу на  трасу 
колектора, тако да обухват плана, углавном, 
подразумева појас ширине 20м, тј. по 10м лево и десно 
од осовине колектора, дужине од око 5км. 

Планом су обухваћени делови кат. парцела које 
припадају катастарским општинама Читлук, Јасика, 
Лазарица и Бивоље. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле нацрта 
Плана детаљне регулације. 

 
Члан 3. 

  
Просторним планом подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора Е-761 деоница Појате-
Прељина ("Сл. гласник РС" бр. 98/13), предвиђена је 
изградња Читлучког и колектора “Ц“, што је и приказано 
на рефералној карти 2Б-мрежа насеља и инфраструктурних 
система-хидротехничка инфраструктура.  

Одвођење отпадних вода ће се обављати по 
специјалном систему, тј. посебно се одводе санитарне и 
технолошке а посебно атмосферке воде. Потребно је 
укинути све парцијалне изливе колектора отпадних 
вода у водотокове и довести их до ППОВ.  

У долинским насељима градити групне системе, 
спајањем канализација више насеља. До краја планског 
периода треба тежити да се ураде комплетни системи 
за скупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода 
за градске и општинске центре (Чачак, Краљево, 

Врњачка Бања, Крушевац, Варварин, Трстеник и 
Ћићевац). За сва насеља у приобаљу река Западне, 
Јужне и Велике Мораве потребно је изградити 
канализацију и ППОВ. 

У Просторном плану града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 4/11) смернице и правила за развој 
хидротехничке инфраструктуре заснива се на заштити 
вода, развојем регионалног система водоснабдевања и 
изградњом примарних колектора за одвођење отпадних 
вода са прикључивањем на градску мрежу и наставак 
изградње централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у приобаљу Западне Мораве, односно даљи 
развој усвојеног сепаратног одвођења отпадних вода. 

Генерални план Крушевац 2021 („Сл. лист 
општине Крушевац“ бр. 4/05)  

Постојећу градску канализациону мрежу прилагодити 
захтевима одвођења отпадних вода до  постројења за 
пречишћавање примарним колекторима „А“, “Б“ и „Ц“. 
Планирани примарни колектори за евакуацију отпадних 
вода: колектор “Ц“ - са уливом у колектор “А“, колектор 
“Читлук“ - са уливом у колектор“Ц“ 

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план Р 1:2500 

 
Члан 4. 

 
Један од  основних принципа планирања и уређења 

постора је и одрживо и безбедно одвођење и третман 
отпадних вода, смањење ризика по здравље 
становништва и заштиту подземних и површинских 
вода од загађивања. 

Ово подразумева развој система каналисања 
насеља, према усвојеном сепаратном систему одвођења 
отпадних вода и реализацију постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ). 

У том смислу потребно је наставити започету 
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и 
изградити нове колекторе примарног и секундарног 
типа, ради употпуњавања система колектора и 
повезивања са централним постројењем за 
пречишћавање отпадних вода. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања и коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је развој система одвођења 
отпадних вода, односно стварање предуслова за 
имплементацију сегмента решења из генералног пројекта 
скупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода града 
Крушевца на основу Студије изводљивости-Прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода Крушевца. 

План детаљне регулације израђује се са циљем 
стварања  услова за реализацију два примарна 
колектора: Читлучког и колектора „Ц“, како у смислу 
дефинисања трасе, правила уређења и др., тако и ради 
решавања имовинских односа. 

 
Члан 6. 

 
Намена простора обухваћеног Планом детаљне 

регулације је изградња примарних колектора отпадних 
вода, са циљем стварања планског основа за 
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унапређење комуналне инфраструктуре и дефинисање 
услова коришћења земљишта у обухвату плана. 

Члан 7. 
 
Израда Плана детаљне регулације биће завршена у 

року од 60 дана од дана достављања извештаја о 
обављеном раном јавном увиду и прибављања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 8. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

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

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

Процењена финансијска  средства за израду  плана 
износе 120.000,00 дин. 

 
Члан 9. 

 
Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe нe 

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

 

 
Члан 10. 

 
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 11. 

 
У року од 6. месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне 
регулације. 

Забрана изградње у року од 6. месеци престаје да 
важи ако се План детаљне регулације усвоји пре истека 
тог рока. 

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-118/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графички прилог – План детаљне регулације колектор отпадних вода од Читлука до споја на  
                                     колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ од јасичког пута до улива у колектор „А“ 
                                     у Крушевцу 
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16 
На основу члана 27. став 6 и чл. 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) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

                    
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„СТАРИ АЕРОДРОМ, ФАЗА 1“ 
У  КРУШЕВЦУ    

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Стари Аеродром, фаза 1“ (у даљем тексту: План 
детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Оквирна граница План детаљне регулације 

обухвата простор у  јужном делу града између два 
важна путна правца, путни правац Крушевац-Јастребац 
и путни правац Крушевац-Брус. У непосредном је 
контакту (западна страна) са спомен парком 
Слободиште као и објектима комерцијалних и 
услужних делатности. Са севера и истока предметно 
подручје наслања се на зону породичног и 
вишепородичног становања средњих густина, док је 
јужни део предметног подручја планиран за мешовиту 
намену, спортско рекереативни центар и комерцијалне 
делатности. 

Границу подручја са северне стране чини Улица 
Кнеза Милоша, са источне стране Ул. Аеродромска 
(Ул. Љубе Трипковића), са западне стране Бруски пут, 
док се са јужне стране граница формира дуж северне 
стране катастарске границе парцеле бр. 2637/1 KO 
Kрушевац. 

Планом су обухваћене катастарске парцеле које 
припадају катастарској општини Крушевац. 

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

Оквирна граница Плана детаљне регулације дата је 
на Графичком приказу подручја Плана детаљне 
регулације – Прилог 1, који је одштампан уз ову одлуку 
и чини њен саставни део. 

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 28,50 хектара. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице за овај плански документ који 

садрже планска документа вишег реда и развојне 
стратегије. 

Генерални план Крушевца 2021 („Сл. лист 
општине Крушевац“ бр. 4/05) је простор Плана  

обухвата у оквиру 13. урбанистичке зоне за коју 
наводи: 

„Специфичност ове урбанистичке зоне је 
разноврсност садржаја, почев од типичних садржаја 
градског централног простора (простор ранијег 
градског аеродрома на коме су планирани садржаји 
мешовите намене (300-350ст/ха) и простори паркова, са 
црквеним објектом, у контакту са спомен и парковским 
простором “Слободиште“ до простора сточне пијаце 
(постојећи садржаји) као комерцијалне функције чија 
се релокација препоручује, до зоне становања, јужно од 
садашњег аеродрома која је за сада изграђена углавном 
објектима бесправне изградње“    

Просторни план града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца, бр. 4/11) тачка 4.3. Правила уређења и 
грађења простора тачка 8. у којој се наводи: 

“За подручје у границама ГП-а Крушевца 
примењују се правила грађења и уређења која су дата 
Генералним урбанистичким планом“. 

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план Р 1:1000. 

 
Члан 4. 

 
Један од основних принципа планирања, 

коришћења, уређења и заштите је унапређење 
постојећег начина организације и коришћења простора 
(намена простора, биланс површина, јавно и остало 
грађевинско земљиште, регулациона и техничка 
решења система саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре, заштита животне средине, 
градитељског наслеђа и екологија) уз рационално 
коришћење постојећег грађевинског земљишта, 
нарочито кроз флексибилност у одређивању претежне и 
компатибилне намене простора. 

Ово подразумева и примену принципа одрживог 
развоја простора кроз рационално планирање са 
аспекта урбане економије и максимално искоришћење 
потенцијала планског подручја у складу са основним 
правцима просторног развоја града,уз поштовање 
европских стандарда, стабилности система, еколошке 
поузданости, безбедности и економске исплативости. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљеви за израду Плана су пре свега 

стварање услова за изградњу на делимично изграђеном 
простору односно површинама које су неизграђене и 
слободне за реализацију новопланираних садржаја као и: 

- остваривање услова рада планирањем и 
усклађивањем организације простора са принципима 
одрживог развоја, а кроз планиране намене уз примену 
оптималних урбанистичких параметара и заштиту 
животне средине;  

- унапређење услова пословања, становања и 
рекреације са повећањем фонда зелених површина, а 
напочито у зонама планираног заштитног зеленила; 

- унапређење развоја саобраћаја са посебним 
интензивирањем решења развоја мирујућег и пешачког 
саобраћаја; 

-  унапређење развоја инфраструктурног система и 
објеката; 
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- усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 
98/2013, 132/2014 и 145/2014). 

 
Члан 6. 

 
Планом се дефинише регулација посматраног 

подручја у циљу проширења појаса путног правца 
Крушевац-Брус (четири саобраћајне траке) и 
планирање саобраћајнице у правцу исток-запад која 
спаја путне правце Крушевац-Брус и Крушевац-
Јастребац. Дефинисањем регулације у границама Плана 
као и унапређење развоја инфраструктурних система и 
објекта би се постигло ефикасније функционисање и 
рационалније коришћење грађевинског земљишта.  

Флексибилност у одређивању основне и пратеће 
намене локација и објеката, као и одређивање правила 
за примену Плана путем дефинисања оптималних 
урбанистичких параметара, правила градње и 
одређивање локација за израду урбанистичких  
пројеката.           

Планом ће се: 
- Створити услови за формирање и уређење 

парковских и зелених површина. 
- Ускладити даљи урбани развој и уређења 

подручја  плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи, Генералног плана Крушевац 
2021 и Просторног плана града Крушевца.  

- Створити услови за одређивање површине 
јавне намене и грађевинског земљишта. 

- Формирати површина јавне намене и створити 
услови за парцелацију и препарцелацију грађевинског  
земљишта. 

- Дефинисати услови и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

- Одредити услови за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварење услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора кроз 
организацију већих зелених површина и простора у 
служби заштитног зеленила. 

           
Члан 7. 

 
Рок за израду Нацрта плана је 6 месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке.    
Израда Плана детаљне регулације биће завршена у 

року од 60 дана од дана достављања извештаја о 
обављеном раном јавном увиду и прибављања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 8. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

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

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

Процењена финансијска средства за израду  плана 
износе  1. 250. 000,00 дин 

 
Члан 9. 

 
Носилац израде плана је Градска управа, односно 

орган надлежан за послове просторног и урбанистичког 
планирања у складу са чланом 47. став 1. Закона о 
планирању и изградњи.    

Носилац израде Плана детаљне регулације дужан 
је да обезбеди прибављање мишљења, услова и 
сагласности надлежних органа и организација 
прописаних законом, као и да осигура сарадњу и 
усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима 
планирања. 

 
Члан 10. 

 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја 

Просторног плана на животну средину IV бр.            
350-99/2015 саставни је део ове Oдлуке. 

  
Члан 11. 

 
Органи, организације и јавна предузећа који су 

овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката, у фази израде или 
измене планских докумената, дужни су да на захтев 
носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све 
тражене податке, без накнаде. 

Овлашћени органи из става 1. ове тачке, уступиће, 
на захтев надлежног министарства, постојеће копије 
топографског и катастарског плана, односно дигиталне 
записе, односно катастар подземних инсталација, 
односно ортофото снимке, у року од 30 дана, без 
накнаде. 

 
Члан 12. 

 
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 13. 

 
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. 

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
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I Број: 350-116/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графички прилог – План детаљне регулације „Стари аеродром, фаза 1“ у Крушевцу    
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17 
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) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ИСТOЧНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ                        
(од Паруновачког моста до Улице Кнеза Милоша)  

И НАСТАВКА УЛИЦЕ 
КНЕЗА МИЛОША У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

источне обилазнице (од Паруновачког моста до улице 
Кнеза Милоша) и наставка Улице Кнеза Милоша у 
Крушевцу (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације обухвата подручје 

дефинисано као појaс експропријације раније рађеном 
планском документацијом за реализацију источне 
обилазнице, као и све парцеле чији ће се делови наћи у 
зони експропријације за изградњу наставка Улице 
Кнеза Милоша. 

Планом су обухваћени делови кат. парцела које 
припадају катастарским општинама Крушевац, Бивоље 
и Паруновац. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна. Коначна граница подручја дефинисаће 
се приликом припреме и стручне контроле нацрта 
Плана детаљне регулације. 

Површина обухвата плана је 6,90ха. 
 

Члан 3. 
  
Генералним планом Крушевац 2021 („Сл.лист 

општине Крушевац“ бр.4/05), предвиђена је изградња 
источне обилазнице: 

„Од регионалних путних праваца новим Генералним 
планом планира се изградња источне обилазнице трасе 
десном обалом реке Расине, као дела регионалног путног 
правца Р-102. У делу од укрштаја постојеће трасе М-5 са 
реком Расином до укрштаја са Р-221-б (Каоник-Крушевац) 
овај обилазни правац је реализован као полу аутопут. Планира 
се наставак са денивелисаним укрштајем са истим на потезу 
званом „Бивољски кључ“ и ка југу до укрштаја са Р-223 (ка 
излетишту на Јастрепцу) поновним преласком реке Расине и 
укрштајем са Р-102 (Крушевац-Разбојна) на потезу званом 
„Дивље ливаде“. 

Прикључак на ову саобраћајницу се предвиђа само 
на раскрсницама које су планиране пројектом, док се 
саобраћај са ободних парцела мрежом саобраћајница 
нижег реда наводи на те раскрснице.“ 

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

Члан 4. 
 
Саобраћајни систем на подручју  града представља 

јединствену целину у којој се поједини видови 
саобраћаја развијају као посебни подсистеми. 

Планском документацијом предвиђено је да се 
постојећи, у основи радијални систем друмских и 
градских саобраћајница, трансформише у радијално-
прстенасти. Тиме се одржава континуитет концепта 
дефинисаног планском документацијом из ранијег 
периода. 

Планирани саобраћајни систем усаглашен је са 
основним концепцијама намене површина, пратећи и 
допуњавајући реализацију основних циљева уређења 
простора. 

У том смислу потребно је наставити започету 
изгрaдњу источне обилазнице. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је развој саобраћајница, 
чиме би се омогућило измештање државног пута I Б 
реда из градског ткива, односно пребацивање 
транзитног и теретног саобраћаја из правца Копаоника, 
преко Бруског пута, на источну обилазницу. 

 
Члан 6. 

 
Намена простора обухваћеног Планом детаљне 

регулације је изградња дела источне обилазнице града 
и наставка примарне градске саобраћајнице Улице 
Кнеза Милоша, са пратећом комуналном 
инфраструктуром, са циљем стварања планског основа 
за унапређење саобраћајног система града, комуналне 
инфраструктуре и дефинисање услова коришћења 
земљишта у обухвату Плана. 

 
Члан 7. 

 
Израда Плана детаљне регулације биће завршена у 

року од 60 дана од дана достављања извештаја о 
обављеном раном јавном увиду и прибављања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 8. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

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

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

Процењена финансијска  средства за израду  плана 
износе 172.500,00 дин. 

 
Члан 9. 
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Зa потребe израдe Планa детаљне регулацијe 

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

Члан 10. 
 
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 11. 

 

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

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

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-117/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графички прилог – План детаљне регулације Истoчне обилазнице паруновачког моста до улице  
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18 
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) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КОШЕВИ“ 
У КОШЕВИМА 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

"Индустријска зона Кошеви" у Кошевима (у даљем 
тексту: План). 

 
Члан 2. 

               
Подручје обухваћено Планом, налази се између 

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

Граница подручја које обухвата предметни План 
дефинисана је спољном катастарском границом к.п.бр. 
914/1 и 914/3 обе КО Пепељевац.  

Укупна површина подручја Плана износи 
приближно  28 ха 70 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 - (за 

Индустријску зону Кошеви) 
У области развоја привредних делатности за 

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

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

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

„Основни циљеви привредног развоја су: 
 Рационално коришћење и активирање 

просторних могућности постојећих индустријских 
комплекса и радних зона; 

 Подстицај развоју индустријских зона, 
технолошких паркова; бизнис инкубатора, 
комерцијалних и услужних активности  у планираним 
привредно-радним зонама; 

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

Посебни циљеви  привредног развоја су: 
 Активирање постојећих индустријских 

комплекса до постизања оптималног степена 
искоришћености простора 

 Диверзификација активности кроз развој малих 
и средњих предузећа." 

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

 „...У складу са утврђеним потенцијалима и 
ограничењима приведног развоја и развојним 
концепцијама у просторно-планским документима 
вишег реда, циљ просторне организације привредних 
активности је стварање просторних услова за развој 
савремене привредне структуре, са повољним условима 
за нове инвестиције и јачање конкурентности." 

„Остварење наведених циљева подразумева 
реализацију стартешких задатака:  

  Утврђивање оквира привредног развоја уз 
развој и унапређење стратешких организованих 
привредно-радних зона, 

  Афирмација постојећих изграђених 
индустријских комплекса као погодности развоја у 
ширем окружењу; 

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

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план. 

 
Члан 4. 

 
Један од основних принципа планирања, 

коришћења, уређења и заштите је унапређење 
постојећег начина организације и коришћења простора 
(намена простора, биланс површина, јавно и остало 
грађевинско земљиште, регулациона и техничка 
решења система саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре, заштита животне средине, 
градитељског наслеђа и екологија) уз рационално 
коришћење постојећег грађевинског земљишта, 
нарочито кроз флексибилност у одређивању претежне  
и компатибилне намене простора. 

Ово подразумева и примену принципа одрживог 
развоја простора кроз рационално планирање са 
аспекта урбане економије и максимално искоришћење 
потенцијала планског подручја у складу са основним 
правцима просторног развоја града. 

 
Члан 5. 
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Основни циљеви за израду Плана су пре свега 
стварање услова за изградњу  на делимично изграђеном 
простору односно површинама које су неизграђене и 
слободне за реализацију новопланираних садржаја као и: 

- остваривање услова рада планирањем и 
усклађивањем организације простора са принципима 
одрживог развоја, а кроз планиране намене уз примену 
оптималних урбанистичких параметара и заштиту 
животне средине  

 
- унапређење услова пословања, усклађивање са 

прописима ЕУ у циљу ефикасности производње и 
остваривање услова за отварање нових радних места 
(око 3000 радних места у почетној фази), као и 
могућност укључивања ове индустријске зоне у режим 
"Слободне зоне" 

 
- усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 

подручја плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 
98/2013, 132/2014 и 145/2014). 

   
Члан 6. 

 
Дефинисање трајне регулације у границама Плана 

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

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. 

Стварање услова за одређивање површина јавне 
намене и површина за остале намене. 

Парцелација и препарцелација површина јавне 
намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта. 

Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора кроз 
организацију већих зелених површина  и простора у 
служби заштитног зеленила. 

Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење подручја 
Плана са одредбама и елементима Закона о планирању и 
изградњи и Просторног плана града Крушевца. 

           
Члан 7. 

 
Израда Плана детаљне регулације биће завршена у 

року од 60 дана од дана достављања извештаја о 
обављеном раном јавном увиду и прибављања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 8. 

 

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

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

Процењена финансијска  средства за израду  плана 
износе  717. 500,00 дин. 

 
Члан 9. 

 
Приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 

планираних наменa нa животну средину. 
 

Члан 10. 
 
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 11. 

 
У року од 6 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне 
регулације. 

Забрана изградње у року од  6 месеци престаје да 
важи ако се План детаљне регулације усвоји пре истека 
тог рока. 

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-119/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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    Графички прилог –  План детаљне регулације „Индустријска зона Кошеви“ у Кошевима 
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19 
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) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

                    
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ  
У КРУШЕВЦУ    

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Народни универзитет у Крушевцу“ (у даљем тексту: 
План). 

Члан 2.     
              

Подручје обухваћено Планом се налази у централној 
градској зони. Границу Плана са северозападне стране 
чини Улица Мајке Југовића, са североисточне стране Ул. 
Косанчићева, а са југоисточне и југозападне стране граница 
се формира дуж катастарских парцела бр. 898/1 и 901/4 КО 
Крушевац. 

Планом су обухваћене катастарске парцеле које 
припадају КО Крушевац. 

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

Површина обухвата плана износи 0,5 хa.  
 

Члан 3. 
  

 Генерални план Крушевац 2021.год, (″Сл. лист 
општине Крушевац″ 4/05) дефинише овај простор у 
оквиру урбанистичке зоне 3  за коју наводи: 

"Урбанистичка зона захвата централни градски 
простор и разнородних је садржаја. 

Разнородне намене карактеристичне су за 
централни простор града обзиром да је у периоду од 
1965-1980.год сва изградња била усмерена на овај 
градски простор па је оволика разнородност функција 
последица таквог начина градње. У циљу 
рационалнијег коришћења градског простора (посебно 
центра), планира се у овој урбанистичкој зони: 

- знатно повећање површина са мешовитом 
наменом (са 8,6 на 24,40ха) 

- рационалније коришћење простора са садашњом 
наменом  за породично становање у намену за 
вишепородично и мешовито 

- повећање комерцијалних на рачун мешовитих 
намена, што је теже оствариво због затеченог стања 

- простори јавних намена (школе, дечије установе, 
здравствене установе, спортски објекти) могу се 
реконструисати и дограђивати у оквиру сада 
расположивих простора парцела“. 

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

 
Члан 4. 

  
Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора Плана ће се заснивати на принципима 
одрживог  развоја у складу са основним правцима 
просторног развоја града, општом наменом простора 
као основним функционалним садржајима, наменом 
простора за јавно и остало грађевинско земљиште, 
ближим условима и правилима за примену Плана, 
билансима површина основних утврђених намена  
простора, регулационим и техничким решењима 
инфраструктурних система, начином организације и 
заштите животне средине и градитељског наслеђа. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљеви планирања, коришћења, уређења 

и заштите планског простора се заснивају на општим 
урбанистичким критеријумима, циљевима и правцима 
просторног развоја подручја: 

- рационалније коришћење простора у складу са 
диспозицијом локације, 

- унапрећење услова рада, 
- унапређење развоја инфраструктурних система, 
- комплетно остваривање просторних и техничких 

мера на унапређењу животне средине и градитељског 
наслеђа.   

   
Члан 6. 

 
Дефинисање регулације посматраног подручја у 

циљу остваривања амбијенталне целовитости дела 
блока орјентисаног према централног градском тргу- 

Флексибилност у одређивању основне и пратеће 
намене локација и објеката, као и одређивање правила 
за примену Плана путем дефинисања оптималних 
урбанистичких параметара и правила градње. 

Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи, Генералног плана Крушевац 
2021 и Просторног плана града Крушевца. 

Стварање услова за парцелацију и препарцелацију 
грађевинског земљишта. 

Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина. 

           
Члан 7. 

 
Израда Плана детаљне регулације биће завршена у 

року од 60 дана од дана достављања извештаја о 
обављеном раном јавном увиду и прибављања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 
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Члан 8. 
 

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

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

Процењена финансијска  средства за израду  плана 
износе  100. 000,00 дин. 

 
Члан 9. 

 
За потребе израде Плана детаљне регулације не 

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

 
Члан 10. 

 
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 11. 
 
У року од 6 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне 
регулације. 

Забрана изградње у року од  6 месеци престаје да 
важи ако се План детаљне регулације усвоји пре истека 
тог рока. 

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-120/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графички прилог: План детаљне регулације Народни универзитет у Крушевцу   
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20 
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) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА НОВОГ ГРОБЉА У 
КРУШЕВЦУ-ИЗМЕНА БЛОКА Б    

 
Члан 1. 

 
Приступа се измени и допуни Плана детаљне 

регулације проширења Новог гробља у Крушевцу-
измена блока Б ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/11)  
(у даљем тексту: измена и допуна Плана). 

 
Члан 2.         

          
Границом измене и допуне плана Плана 

обухваћено је подручје у оквиру блока Б које је са 
северне и западне стране одређено трасом 
саобраћајнице планиране ПДР-ом стамбеног комплекса 
Равњак 3Б, што је и граница ове измене и допуне Плана 
и границом ПДР-а стамбеног комплекса Равњак 2А. Са 
источне стране се наставља улицом Милосава 
Стојадиновића Османа, а потом са јужне стране 
границом блока А (планираног простора за проширење 
гробља). 

Граница измене и допуне Плана почиње у 
југозападном делу од тромеђе катастарских парцела бр. 
1807, 1806 и 1792/1 (пут) КO Лазарица и у смеру 
казаљке сата иде према северу до тромеђе катастарских 
парцела бр. 1807, 1806 и 1805/2 КО Лазарица. На том 
месту скреће према истоку јужном границом кат. 
парцеле бр. 1805/2 КО Лазарица до тромеђе кат. 
парцела бр. 1806,1804 и 1792/1(пут) КО Лазарица па 
даље у истом правцу северном  границом катастарске 
парцеле бр. 1792/1 КО Лазарица до места наспрам 
тромеђе катастарских парцела бр. 1785/24, 1785/26 и 
1792/1 КО Лазарица (пут) коју сече. Граница  наставља 
према североистоку северном  границом  кат. парцела 
бр. 1785/24, 1785/47 КО Лазарица даље северном  
границом кат. парцеле бр. 1791/1 КО Лазарица и 
северном границом кат. парцела бр. 1784/1, 1784/4, 
1784/3 и 1784/2 КО Лазарица, до тромеђе кат. парцела 
бр. 1784/1, 1792/1(пут) и 2092/1(пут) КО Лазарица, коју 
пресеца као и кат. парцела бр. 1783/3 КО Лазарица 
(према графичком прилогу) до северне границе кат. 
парцела бр. 1783/1 КО Лазарица, којом наставља према 
западу пресецајући пут кат. парцеле бр. 2092/1 КО 
Лазарица, јужном границом кат. парцеле бр. 1784/1 и 
1791/1 КО Лазарица и даље према западу пресецајући 
кат. парцеле бр. 1784/47 (пут), 1785/24, 1785/26, 1785/48 

(пут), 1785/65 и 1792/18 (пут) КО Лазарица до места 
одакле је и почела. 

Планом су обухваћене целе кат. парцеле бр. 1806, 
1791/1, 1784/1, 1784/6, 1784/5, 1784/4, 1784/3, 1784/2 и 
делови следећих кат. парцела бр. 1785/65, 1785/48, 
1785/26, 1785/24, 1785/47, 2092/1, 1783/3 и 1792/2 све у 
КО Лазарица. 

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

 
Члан 3. 

  
Генерални план Крушевац 2021. год. ("Сл. лист 

општине Крушевац" бр. 4/05) дефинише овај простор у 
оквиру урбанистичке зоне 16 са наменом породично 
становање густине до 100-200 ст/ха и планираним 
проширењем градског гробља са формирањем 
заштитне зоне зеленила.             

Подлога за израду плана је оверен катастарско-
топографски план Р 1:5000. 

 
Члан 4. 

  
Основни приципи планирања и уређења простора 

су рационално коришћење земљишта, стварање услова 
за заштиту и унапређење простора и урбаног развоја у 
складу са плановима вишег реда, усаглашавање са 
законима и прописима који регулишу ову област, 
учешће јавности ради усклађивања и координације на 
свим нивоима. 

 
Члан 5. 

 
Циљ израде измене и допуне плана је одређивање 

претежне намене земљишта, дефинисање услова за 
уређење и могућности грађења у складу са наменом 
површина и правцима и коридорима за саобраћајну, 
енергетску, водопривредну, комуналну и другу 
инфраструктуру, а све у складу са смерницама 
утврђеним плановима вишег реда. 

Измене и допуне Плана ће одредити просторно 
уређење, као и правила уређења и грађења за 
урбанистички блок Б, што ће бити  основ за 
реализацију планираних садржаја као и формирање 
појаса заштитног зеленила око планираног проширења 
гробља. 

 
Члан 6. 

 
Простор обухваћен Изменом и допуном Плана је у 

оквиру зоне становања густина до 100-200ст/ха и 
заштитног зеленила. 

Планирано је повећање зоне становања у оквиру 
урбанистичког блока због усаглашавања са постојећим 
катастарским стањем и формирање грађевинских 
парцела, као и дефинисање услова за уређење и 
изградњу. Изменом плана се дефинише појас 
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заштитног зеленила око планираног проширења 
гробља.  

           
 
 

Члан 7. 
 

Израда измена и допуна Плана детаљне регулације 
биће завршена у року од 45 дана од дана достављања 
извештаја о обављеном раном јавном увиду и 
прибављања свих потребних услова и сагласности од 
надлежних органа, установа и јавних предузећа која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту, 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планског документа. 

 
Члан 8. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац, чији 
је оснивач град Крушевац, а коме су поверени ти 
послови од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

Процењена финансијска  средства за израду  плана 
износе  70.000,00 дин. 

 
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. 

 
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 11. 

 
У року од 6 месеци од дана усвајања ове Одлуке, 

забрањује се изградња у обухвату Плана детаљне регулације. 
Забрана изградње у року од  6 месеци престаје да 

важи ако се План детаљне регулације усвоји пре истека 
тог рока. 

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-121/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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Графички прилог - Измене и допуне Плана детаљне регулације проширења Новог гробља  
                у Крушевцу-измена блока Б 

 
 

21 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа “Вододвод  Крушевац“ Крушевац („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на измене и допуне Програма 
пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац за 

2015. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне 

Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац за 2015. годину, које је усвојио Надзорни 
одбор ЈКП "Водовод  Крушевац" на седници од 
13.02.2015. године под бројем 28/2. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-30/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
22 
На основу члана 32. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 4. и 24. 
Одлуке о поступку издавања и формирања  закупнине 
за  коришћење пословног простора ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 – Пречишћен текст, 3/09 и 8/12) и 
члана 19. тачка 13.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ  
ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА 
 

I  - Мења се и допуњује Решење о утврђивању 
висине закупнине за коришћење пословног простора 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/12 и 10/13) тако што 
се у тачки I у табеларном приказу, у колони „ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА И ДРУШТВЕНА ДЕЛАТНОСТ“ бришу 
речи „И ДРУШТВЕНА ДЕЛАТНОСТ“, а у колони 
„ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
КОЈЕ КОРИСТЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА“ додају речи „ И УСТАНОВЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРУШЕВАЦ“.  

 
II  - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 361-6/2015                         ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

23 
На основу члана 19. Статута града Крушевца (“Сл. 

лист града Крушевца” број 8/08 и 5/11),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

25.03.2015. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ″НАТА 

ВЕЉКОВИЋ″ КРУШЕВАЦ 
 

I -  ДАЈЕ СЕ  сагласност на Статут  Предшколске 
установе „Ната Вељковић“ Крушевац, који је донео 
Управни одбор Установе, дана 05.03.2015. године под 
бројем 61/15. 

 
II - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-66/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
24 
На основу члана 209. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС"  бр. 33/97, 31/01 и 30/10) и 
чл. 84. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца 1/13 - Пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

   
З А К Љ У Ч А К 

 
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Одлуци о Градском 

правобранилаштву града Крушевца  ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 6/14), коју је донела Скупштина града 
Крушевца 27. 11. 2014. године  I Број: 020-43/2014, тако 
што у  члану 3. став. 1.  уместо броја    "45." треба да 
стоји   број "32".  
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II - Белешка о исправци из тачке I овог Закључка 
биће уписана у изворник Одлуке. 

 
III - Овај Закључак производи правно дејство од 

дана од кога производи правно дејство Одлука из тачке 
I овог Закључка.  

IV - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-4/2015                         ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
  
25 
На основу члана 209. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97, 31/01 и 30/10) и 84. 
Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца 1/2013 - Пречишћен текст и 10/2013), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној  
дана 25.03.2015. године, донела  је  

   
ЗАКЉУЧАК 

 
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Одлуци о изменама и 

допунама Одлуке о уређењу града („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 3/2014), коју је донела Скупштина града 
Крушевца 18.06.2014. године  I Број: 352-695/2014 , тако 
што у члану 1. став 1.  уместо речи  „ у члану 39. став 3.“ 
треба да стоји: „у члану 69. став 3.“.  

 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Закључка 

биће уписана у изворник Одлуке.  
 
III - Овај Закључак производи правно дејство од 

дана од кога производи правно дејство Одлука из тачке 
I овог Закључка.  

 
IV - Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-341/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
26 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 60. 

став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. став 
1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Дирекција за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2013 - Пречишћен 
текст) и члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац за период 01.01.2014. године до 31.12.2014. 
године.  

 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

степену реализације програма пословања "Дирекције за 
урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац за 2014. годину. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-31/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
27 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 60. 

став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр. 119/12), члана 15. став 1. 
тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа "Водовод Крушевац" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 
19. тачка 35. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац за 2014. 
годину.  

 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

пословању ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац за 
2014. годину. 

 
III -  Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-32/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 

28 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 60. 

став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр. 119/12), члана 15. став 1. 
тачка 3. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа "Крушевац" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 19. 
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тачка 35. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај ЈКП "Крушевац" Крушевац  за 2014. годину.  
 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

степену реализације програма пословања ЈКП 
"Крушевац" Крушевац за 2014. годину. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-33/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
29 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 60. 

став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр. 119/12), члана 15. став 1. 
тачка 3. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа "Градска топлана" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 
19. тачка 35. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела јe 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај ЈКП "Градска топлана"  Крушевац за 2014. 
годину.  

 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

степену реализације програма пословања ЈКП "Градска 
топлана" Крушевац за 2014. годину. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-34/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
30 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 60. 

став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр. 119/12), члана 29. став 1. 
тачка 3. и 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Пословни центар" Крушевац ("Сл. лист града 

Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 19. 
тачка 35. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донело јe 

З А К Љ У Ч А К 
 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај ЈП "Пословни центар" Крушевац за 2014. 
годину.  

 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

степену реализације програма пословања ЈП "Пословни 
центар" Крушевац за 2014. годину. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-35/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
        
31 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 60. став 

1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС", бр. 119/12), члана 25. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа "Радио телевизија Крушевац" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 - 
Пречишћен текст) и члана 19. тачка 35. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донелa јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај ЈП "Радио телевизија Крушевац" Крушевац за 
2014. годину.  

 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

степену реализације програма пословања ЈП "Радио 
телевизија Крушевац" Крушевац за 2014. годину. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-36/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
 
32 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 60. 

став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр. 119/12), члана 8. став 1. 
тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Аеродром Росуље" Крушевац ("Сл. лист града 
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Крушевца", бр. 5/13 - Пречишћен текст)  и члана 19. 
тачка 35. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену 

реализације програма пословања и Финансијски извештај 
ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац за 2014. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-37/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
33 
На основу члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11) и члана 15. 
Одлуке о оснивању "Бизнис инкубатора" доо Крушевац 
("Сл. лист  града  Крушевац" бр. 1/09-Пречишћен текст 
и 8/12)  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној  
дана 25.03.2015.године,  донела је  

 
  З А К Љ У Ч А К  

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансиjским 

извештајем "Бизнис инкубатора" доо Крушевац за 2014. 
годину  који је донео  директор "Бизнис инкубатора" 
доо Крушевац  под бр. 03-07/15 од 13.03.2015. године. 

   
II – Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-38/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
34 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. гласник 

РС“ бр.72/09), члана 4. Одлуке о усаглашавању органи-
зације рада Народне библиотеке Крушевац са Законом о 
јавним службама („Сл.лист града Крушевца“ број 1/09-
Пречишћен текст и 6/10), и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Народне библиотеке Крушевац за 2014. 
годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-67/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
35 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ бр.72/09), члана 4. Одлуке о усаглашавању 
организације рада Крушевачког позоришта у Крушевцу 
са Законом о јавним службама („Сл. лист града 
Крушевца“ број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10), и члана 
19. Статута града Крушевца („Сл. лист града  
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Крушевачког позоришта у Крушевцу за 
2014. годину. 

 
II  - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-68/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
        
36 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ бр.72/09), члана 4. Одлуке о усаглашавању 
организације рада Културног центра у Крушевцу са 
Законом о јавним службама („Сл. лист града 
Крушевца“ број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10), и члана 
19. Статута града Крушевца („Сл. лист града  
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I -  УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра Крушевац за 2014. годину.  
 
II -  Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-69/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
        
37 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“  бр. 72/09), члана 4. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Народног музеја у 
Крушевцу са Законом о јавним службама (,,Сл. лист 
града Крушевца,, број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10)  и 
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члана 19. Статута града  Крушевца („Сл. лист града  
Крушевца“" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној  
25.03.2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Народног музеја Крушевац за 2014. годину. 
 
II  - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-70/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
38 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09), члана 4. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Историјског архива у 
Крушевцу са Законом о јавним службама („Сл. лист 
града Крушевца“ број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10) и 
члана 19. Статута града  Крушевца („Сл. лист града  
Крушевца“бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Историјског архива у Крушевцу за 2014. 
годину. 

 
II  - Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-71/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
39 
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Сл. 

гласник РС“, бр. 24/11), чл. 12. Одлуке о оснивању 
Установе за физичку културу “Спортски центар“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 - 
Пречишћен текст и 6/10) и чл. 19 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  25.03.2015. године, донела је   

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе за физичку културу “Спортски 
центар“ Крушевац за 2014. годину који је усвојио 
Управни одбор на седници 05.03.2015.године.  

 
II  - Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-72/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
40 
На основу члана 57. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“,  бр. 72/09),  члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац  
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 - Пречишћен текст, 
6/10 и 4/13) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године,  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Предшколске установе „Ната Вељковић“ у 
Крушевцу за 2014. годину, који је усвојио Управни 
одбор, на седници од 26.02.2015. године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-73/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
       
41 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за стручно усавршавање Крушевац 
за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор, на 
седници од 27.02.2015. године.  

 
II  - Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-74/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
42 
На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

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

25.03.2015. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 
пословању Фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца за 2014. годину. 

II - Закључак објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-75/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
43 
На основу члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 

Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 
5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању "Дома здравља"  Крушевац за 2014. годину,  
који је усвојио Управни одбор  на седници одржаној 
дана 13.03.2015. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-76/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
   

     
44 
На основу члана 7. став 1 и 2. Одлуке о 

преузимању оснивачких права над здравственом 
установом „Апотека“ Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца", бр.1/09-Пречишћен текст) и члана 19. став 
1. тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр.8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању „Апотеке“ Крушевац за 2014. годину, који је 
усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 
23.02.2015. године. 

 
II -  Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-77/2015                       ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 

 
 
 
45 
На основу чл. 19. Статута  града  Крушевца („Сл. 

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

дана 25.03.2015. године, донела је   
 

З А К Љ У Ч А К  
 
I - Усваја се Извештај о пословању са финансијским 

извештајем Јавне ветеринарске установе ветеринарске 
станице „Крушевац“ за 2014. годину који је усвојен 
Одлуком Управног  одбора бр. 136 од 13.03.2015. године. 

 
II  - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-78/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
46 
На основу члана 209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 24/11), члана 4. став 3. тачка 5. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Центра за социјални 
рад у Крушевцу са Законом о јавним службама 
("Службени лист града Крушевца", бр.1/09-Пречишћен 
текст и 6/11) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр.8/08 и 
5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за социјални рад Крушевац за 2014. 
годину, који је усвојио Управни одбор на седници 
одржаној дана 26.02.2015. године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-79/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   
  
      
47 
На основу члана 10. Одлуке о основању Установе 

″Центар за особе са инвалидитетом″ ("Службени лист 
града Крушевца", бр.1/10 и 2/11), члана 19. став1. тачка 
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33. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ 
Крушевац за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор 
на седници одржаној дана 27.02.2015. године. 

 
II  -  Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-80/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
48 
На основу члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града  Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 
и чл. 12. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
града  Крушевца („Сл. лист града Крушевац“ бр. 1/09-
Пречишћен текст и 7/10) 

Скупштина града  Крушевца, на седници  одржаној  
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
     З А К Љ У Ч А К  

                                                                                                                                                  
I -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски 

извештај Туристичке организације града Крушевца за 
2014. годину који је усвојио Управни одбор Туристичке 
организације града Крушевца, седници   одржаној  дана  
27.02.2015. године. 

 
II  - Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-81/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
49 
На основу члана  19. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 25.03.2015. године, донела  је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за здравље 

града Крушевца бр. 85/15 који је усвојен на седници 
одржаној дана 10.03.2015. године. 

 
II  -  Закључак објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-82/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
50 
На основу члана 19. Статута града Крушевца  ("Сл 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана 6. Одлуке о 
покретању поступка ликвидације Народног универзитета 
у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" бр. 4/14),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.03.2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ ликвидациони извештај Народног 

универзитета у Крушевцу у ликвидацији за 2014. 
годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-83/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

51  
На основу члана 29. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 37. 
и 39. Пословника Скупштине града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 1/13 - Пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
25.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА 
ПИТАЊА 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Савета за 

социјално-економска питања:   
1. Бранислава Бркић 

2. Игор Витић  
 
II - БИРАЈУ СЕ за чланове Савета за социјално-

економска питања:  
1. Валентина Миловановић, инжењер индустријског 

менаџмента из Дедине; 
 
2.   Горан Петровић, машинбравар из Крушевца. 
 
III - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
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I Број: 022-2/2015                         ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
52 
На основу члана 51а. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС,98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 4. Одлуке о 
Главном урбанисти града Крушевца, и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града  
Крушевца ", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I -  ИМЕНУЈЕ СЕ РАДМИЛО НИКОЛИЋ, дипл. 

инжењер архитектуре из Крушевца, за Главног урбанисту 
града Крушевца, на период од четири године. 

 
II - Именовани ће ступити на дужност 01.04.2015. 

године.   
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
                                                                                                                                                                                                                

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-6/2015                         ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
53 
На основу  чл. 19 став 1. тачка 9. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  и чл. 
34 став 1. Статута Јавне ветеринарске установе ветеринарске 
станице "Крушевац" бр. 41 од 18.01.2011. године,  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА              
ЈАВНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ 

ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ „КРУШЕВАЦ“ 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је РАДЕТУ ПАВЛОВИЋУ из 

Крушевца, престала дужност председника Надзорног 
одбора Јавне ветеринарске установе ветеринарскe станицe 
"Крушевац" у Крушевцу, због наступања смрти. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ТАТЈАНА НИКОЛИЋ, дипл. 

инг. пољопривреде из Крушевца, за председника 
Надзорног одбора Јавне ветеринарске установе 
ветеринарскe станице "Крушевац" у Крушевцу. 

 
III -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-84/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
54 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05 и 83/14), 
члана 4. Одлуке о оснивању Историјског архива 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 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаноj 
25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ СВЕТЛАНА ЂУРЂЕВИЋ, 

дипломирани политиколог, дужности члана Управног 
одбора Историјског архива у Крушевцу . 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ВЛАДО ЈЕВТИЋ, инжењер из 

Крушевца, за члана Управног одбора Историјског 
архива. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-85/2015                         ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
  
55 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама (,,Сл. гласник РС“број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 41. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр.  
72/09), члана 4.  Одлуке о оснивању Крушевачког 
позоришта у Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца,, 
број 1/09 – Пречишћен текст  и 6/10) , члана 19. став 1. 
тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА КРУШЕВАЧКОГ 

ПОЗОРИШТА КРУШЕВАЦ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ МИЛЕНИЈА РАКИЋ, 

хемијски техничар из Крушевца, дужности члана 
Управног одбора Крушевачког позоришта у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе. 
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II - ИМЕНУЈЕ СЕ ИВАН ПЕЛАИЋ, проф. 
физичке културе  из Крушевца, представник локалне 
самоуправе, за члана Управног  одбора Крушевачког 
позоришта у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-86/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
  
       
56   
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“ бр.2/2011), чл. 4. Одлуке о 
оснивању Центра за социјални рад у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 1/09 - Пречишћен текст  и измена 
6/11) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ГОРАН РИСТИЋ, проф. 

физичке културе из Јасике, дужности председника 
Управног одбора Центра за социјални рад у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛЕНИЈА РАКИЋ,  хемијски 

техничар из Крушевца, за председника Управног  
одбора Центра за социјални рад у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-87/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
  
 
57 
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 6/11) и члана 19. 
став 1. тачка 9. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЗОРАН ТОМИЋ, дипл. 

економиста из Крушевца,  дужности  члана Управног 
одбора Фонда за подстицање развоја младих талената 
града Крушевца,  на лични захтев.   

II - ИМЕНУЈЕ СЕ ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ, професор  
математике, за члана Управног одбора Фонда за 
подстицање развоја младих талената града Крушевца.  

 
III - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-88/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
58 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања  и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 72/09, 52/11, 55/13) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ МАРКО ТОМИЋ, представник 

локалне самоуправе, дужности члана Школског одбора 
Основне школе "Јован Јовановић Змај"  у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ САША МИЛОЈЕВИЋ, електро-

инжењер из Крушевца, као представник локалне 
самоуправе, за члана Школског одбора Основне школе 
"Јован Јовановић Змај"  у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-89/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

59 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
72/09, 52/11, 55/13) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
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МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ МИКИЦА ЈЕРЕМИЋ, 

дужности члана Школског одбора Медицинске школе  
у Крушевцу,  представник Савета родитеља. 

II - ИМЕНУЈE СЕ ЉИЉАНА СТАНКОВИЋ, 
професор физике и хемије у Техничкој школи у 
Крушевцу, за члана Школског одбора Медицинске 
школе у Крушевцу, као представника Савета родитеља.   

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-90/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
60 
На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" број 72/09, 52/11, 55/13) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ВАСА ПЕЛАГИЋ“ У ПАДЕЖУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбора Основне школе "Васа Пелагић" у Падежу због 
наступања услова из чл. 54. став 11. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то:  

 
1. МОМЧИЛО ИЛИЋ, пољопривредник из 

Крвавице, представник локалне самоуправе, 
 
2. ТИХИ СТОЈАНОВИЋ, пољопривредник из 

Падежа, представник локалне самоуправе. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Школског  одбора 

Основне школе "Васа Пелагић"  у Падежу и то:  
 
1. ДРАГОЉУБ АНТИЋ, вк радник из Вратара, 

као представник локалне самоуправе и   
 

2. НЕБОЈША ВАСИЋ, из Падежа, као представник 
локалне самоуправе.   

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-91/2015                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

 
 
 
 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 

 
61 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  
Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

дана 15.01.2015. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Звонимиру Гилићу престао 

мандат члана Комисије за давање мишљења на Програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта града Крушевца, због наступања смрти. 

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Градимир Ђурђевић регистровани 

пољопривредни произвођач из села Буци за члана 
Комисије за давање мишљења на Програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
града Крушевца. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-1/15                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
62  
На основу члана 60. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  119/2012),  
члана 15. ст. 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац („"Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и 
члана 48. тачка 12. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, дана 15.01.2015. 
године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Измене Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Дирекцији за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, коју је 
донео  в.д. директора под II/1 бр. 34 од 09.01.2015. године. 

    
II  -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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III Број: 023-5/15                    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
63 
На  основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09), и члана 3. и 5. 
Одлуке о образовању Комисије за планове града 
Крушевца ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 9/06 и 
"Сл. лист града Крушевца" бр. 9/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 02.02.2015. године године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

 I - РАЗРЕШАВА СЕ БРАНИСЛАВА БРКИЋ, дипл 
правник дужности члана Комисије за планове града 
Крушевца . 

 
 II - ИМЕНУЈЕ СЕ МАРИЈА АГАТОНОВИЋ, 

студент Правног факултета из Крушевца, за члана 
Комисије за планове града Крушевца,  

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-25/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

64 
На основу члана 38. став 5. Закона о Удружењима 

("Службени гласник РС" бр 51/09), члана 48. Статута града 
Кру-шевца („Службени лист града Крушевца“, број 8/08 и 
5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној данa 09.02.2015. године, донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
о измени и допуни Правилника о критеријумима и 

поступку доделе средстава из буџета града 
Крушевца за суфинансирање и финансирање 
програма и пројеката од јавног интереса 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о критеријумима и поступку доделе 

средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса 
(„Службени лист града Крушевца" број 7/10 и 1/13), у 
члану 1. иза речи "(у даљем тексту: Град)", додају се 
речи "односно из средстава корисника буџета". 

 
Члан 2. 

 
У члану 4. став 2. тачка 1. мења се и гласи:  
„1) социјалне заштите, 
2) борачко-инвалидске заштите, 
3) заштите лица са инвалидитетом, 

4) заштите интерно расељених и избеглих лица, 
5) друштвене бриге о старима“ 
 
Тачка 2 постаје тачка 6, а остале тачке се померају 

за одговарајуће бројеве. 
Члан 3. 

 
У члану 8. иза речи „Комисије“ додаје се текст 

"осим за област заштите лица са инвалидитетом, који 
расписује установа Центар за особе са инвалидитетом." 

 
Члан 4. 

 
У члану 13. став 3. иза речи "буџета града" додају 

се речи "односно из средстава корисника буџета". 
После става 3. додаје се став 4. који гласи: "За 

програме и пројекте у области заштите лица са 
инвалидитетом Одлуку о избору Комисија за избор 
програма и пројеката доставља Установи Центар за 
особе са инвалидитетом у року од 15 дана од дана 
закључења конкурса ради доношења Решења о 
суфинансирању и финансирању програма односно 
пројеката." 

 
Став 4. постаје став 5. 
 

Члан 5. 
 

У члану 14. став 1 иза речи "Града Крушевца" 
додаје се текст "осим за области заштите лица са 
инвалидитетом где уговоре о суфинансирању и 
финансирању програма односно пројеката, закључује 
Установа Центар за особе са инвалидитетом ." 

 
Члан 6. 

 
Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-10/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11) и члана 
9. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.02.2015. 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 
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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,  
4/13 и 6/14), у тачки II, став 1, алинеја 1 иза речи 
„градоначелника“ додаје се текст који гласи: "осим у 
области заштите лица са инвалидитетом где одлуку о 
расписивању конкурса доноси Установа „Центар за 
особе са инвалидитетом“. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-11/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца  („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11) и тачке 2. Одлуке 
o приступању изради Стратегије за унапређивање 
положаја Ромa града Крушевца за период 2015-2020. 
године, број 022-110/14 од  25.03.2014. године („Сл. лист 
града Крушевца“ број 2/09),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.02.2015. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ГРАДА 
КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. – 2020. 
ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ  Аца Лапчевић, запослен у 

Школској  управи,  дужности председника Комисије за 
израду Стратегије за унапређивање положаја Рома 
града у области образовања, због подношења оставке. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Слободанка Ракоњац, ПУ „Ната 

Вељковић“ за председника Комисије за израду 
Стратегије за унапређивање положаја Рома града 
Крушевца у области образовања. 

 
III - ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Петровић, кв радник из 

Крушевца за члана Комисије за израду Стратегије за 
унапређивање положаја Рома града Крушевца у 
области образовања. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-20/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. став 1. тачка 16. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист  града Крушевца" број 8/08 и 5/11) 
и тачке 2. Одлуке о усвајању Европске повеље о 
равноправности полова на локалном нивоу ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 1/2014) 

Градско веће града Крушевца, на седници  
одржаној дана 11.03.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о образовању Радне групе за израду Локалног 

акционог плана за унапређење родне 
равноправности на територији града Крушевца 

 
I - Образује се Радна група за израду Локалног 

акционог плана за унапређење родне равноправности  на 
територији града Крушевца  у саставу:  

1. Jасмина Палуровић, заменик градоначелника, 
председник  

2. Мирјана  Златановић, помоћник градоначелника за 
друштвене делатности 

3. Јелена Милановић, Савет за родну 
равноправност  

4. Светлана Миленковић, Савет за родну 
равноправност,  

5. Јелена Ђорђевић, одборник Скупштине града,  
6. Драгана Баришић, народни посланик 
7. Ирена Зарић, Центар за социјални рад 
8. Марјан Савић, Полицијска управа Крушевац 
9. Сузана Младеновић, заменик директора 

Филијале Националне службе запошљавања Крушевац, 
10. Марија Весковић, Регионална привредна комора 
11. Љубинка Шутановац, Дом здравља 
12. Катарина Милосављевић, Општа болница Крушевац 
13. Благица Радоњић, Општа болница Крушевац 
14. Милица Ђорђевић, Школска управа 
15. Зорица Савић Николић, Веће савеза синдиката 

за град Крушевац 
16. Весна Анђелић, начелник Одељења за инвестиције, 

привреду и заштиту животне средине. 
17. Јасна Себић, Oдељење за Скупштинске послове  
18. Весна Живковић, Канцеларија за младе, 
19. Милош Вишњић, Одељење за друштвене 

делатности 
20. Славица Ракић, Удружење "Романи цикна" 
21. Адријана Коцић, Алтернативни центар за девојке 
22. Милкана Павловић, Удружење жена "Пешчаник" 
23. Љубинка Јовановић, ПУ "Ната Вељковић". 
 
II - Задатак Радне групе је да  изради Нацрт Локалног 

акционог плана за унапређење родне равноправности  до 
краја октобра 2015. године, спроведе јавну расправу и 
исти достави Градском већу града Крушевца.  

Основ израде Локалног акционог плана је 
Европска повеља о родној равноправности на локалном 
нивоу и Национална стратегија за унапређење положаја 
жена и родне равноправности.  
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III - Стручне послове и координацију Радне групе 
за израду Локалног акционог плана за унапређење 
родне равноправности Града Крушевца обављаће 
Одељење за скупштинске послове, у сарадњи са другим 
организационим јединицама Градске управе Крушевац. 

IV - Радна група за израду Локалног акционог 
плана за унапређење родне равноправности ради 
формирања и прикупљања релевантних показатеља и 
података  и израду анализе, може да фомира и радне 
групе за посебне области, које ће бити обухваћене 
Локалним акционим планом, а које ће чинити 
представници надлежних организационих јединица 
Градске управе, стручне јавности и организација 
цивилног друштва, сходно области која ће бити 
обухваћена Планом.  

 
V -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-28/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр.8/08 и 5/11) и члана 21. 
Одлуке о Градском правобранилаштву града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/14) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.03.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији радних места у 
Градском правобранилаштву града Крушевца 
бр.12/2015 од 06.03.2015. године,  који је донео Градски 
правобранилац града Крушевца. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном  листу 

града Крушевца“. 
                                         

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-2/15                    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 3. став 6. и 7. Закона о раду ("Сл. 

гласник РС" бр.  24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014),  члана 8. ст. 2. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа "Аеродром Росуље"  Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 5/2013 – Пречишћен текст) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, дана 11.03.2015. 
године донело  је  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I - Даје се сагласност на Правилника о раду ЈП 
"Аеродром Росуље" Крушевац, који је донео директор  
под бр. 202-1/14 од 28.11.2014. године и на који је 
Надзорни одбор дао сагласност Одлуком бр. 202/14 од 
28.11.2014. године, с тим да се чланови 9. и 10., 
Правилника о раду ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац 
ускладе  са одредбама Закона о раду. 

 
II-   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-12/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 
10/13 и 142/14), члана 7. Одлуке о оснивању буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) а уз претходну сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 
320-00-01810/2015-09 од 06.03.2015. године, 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 17.03.2015. године, донело је 

 
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Поглавље 1: Опште информације 
 
1.1. Анализа постојећег стања  
  
УВОД 
 
1.1.1. Географске и административне 
          карактеристике  
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Србије и захвата најјужнији крај панонског обода и 
перипанонске Србије. Крушевачка котлина која 
обухвата композитну долину Западне Мораве простире 
се између Левча и Темнића на северу, Жупе, Копаоника 
и Јастрепца на југу, краљевачке котлине и ибарске 
долине на западу. Градско подручје обухвата површину 
од 854 км2 (учешће у укупној површини Србије је 1%) и 
административно се граничи са општинама Расинског 
округа (Ћићевац, Варварин, Трстеник, Александровац и 
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Брус). На територији града Крушевца живи 128.752 
становника, од чега 56% у урбаној зони и 44% у 
руралној зони. Има 101 насељено место, 54 месне 
заједнице и седиште је Расинског округа. Просечна 
густина насељености је 150 становника/км2. 

  
1.1.2.  Природни услови и животна средина  
 
Доминантна природна карактеристика крушевачког 

краја је свакако котлина која је ограђена ободима 
Копаоника, Јастрепца, Буковика, Јухора и Гледићких 
планина.  На подручју града Крушевца заступљен је прави 
мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 
специфичних педогенетских чинилаца, који су ставили 
свој печат на изглед, особине, производне и потенцијалне 
вредности земљишта. Речне терасе и алувијалне равни 
покривене су најплоднијим земљиштем чија дебљина 
износи до 1,5м. Испод њега налази се шљунковити и 
песковити речни и језерски материјал који је пропустљив 
за воду и на тај начин утиче да ово земљиште буде 
повољно за наводњавање. Основни типови земљишта који 
су формирани, могу се  према најновијим истраживањима 
сврстати у следеће категорије: плодна, средње и слабо 
плодна и неплодна земљишта. Врсте земљишта које се 
сврставају у једну од наведених категорија су  
колувијално, хумусно-силикатно земљиште, смоница, 
еутрично смеђе, лесивирално-илимеризовано земљиште, 
псеудоглеј, флувијално или алувијално земљиште и 
флувијално-ливадско земљиште. 

Територија Крушевца захвата најјужнији део 
панонског обода и перипанонске Србије, већим делом у 
котлини (долина Западне Мораве и Расине), тако да је 
изражен значајан степен континенталности, који се 
одликује умерено-континенталним обележјима климе 
са извесним специфичностима, које се манифестују као 
елементи микроклиме. Доминантни климатски тип овог 
подручја је умерено континентални тип, са израженим 
годишњим добима, од којих је прва половина јесени 
сува и топла, а зиме су релативно благе. Просечна 
годишња температура ваздуха на подручју Крушевца 
износи 10,8°C. Најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -0,8°C, а најтоплији јули са 20,7°C. 
Годишња амплитуда температуре износи 21,6°C, што 
заједно са ова два екстрема даје клими Крушевца 
континентално обележје. 

Имајући у виду одређен геолошки састав, 
дисецираност терена као и климатске карактеристике, 
може се закључити да се подручје града Крушевца 
одликује веома густом мрежом водотокова и то 
нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Највећи 
део слива припада Западној Морави, а сасвим мали 
Јужној и Великој Морави, а сви токови су површински. 
Расина је најдужа река која протиче кроз територију 
града у дужини од 70 км, а улива се у Западну Мораву. 
Посебан хидролошки потенцијал представља вештачко 
језеро „Ћелије“, које се налази узводно на Расини. 
Водом из вештачке акумулације снабдева се Крушевац, 
Трстеник, Варварин, Александровац и Ћићевац, као и 
многа места у њиховој долини. 

Територија града Крушевца обилује значајним 
појавама минералних, термоминералних и термалних вода, 
што пружа велике могућности за њихова коришћење, што 
чини основ за развој терапијских, туристичких и спортско 

рекреативних објеката. Постоје истражена балнеолошка 
својства за 11 минералних извора. 

Богатство и разноврсност биљног и животињског 
света у нашем крају долази и због посебних, погодних 
услова, које за живот биљака и животиња има 
Копаоник, као наша најпитомија планина. Говорећи са 
аспекта значаја биодиверзитета, треба рећи да се на 
територији нашег града налазе врло специфична 
подручја која су државног али и светског значаја.Ту се 
пре свега мисли на резерват беле брезе “Прокоп“ који 
се налази на Јастрепцу. Флористички састав шумских и 
ливадских заједница Јастрепца обилује ретким  
ендемичним биљкама,  међу њима се налазе и врсте од 
међународног значаја као што су планински јавор, 
кострика, зеленика, петопрсница, граб, пасји зуб, 
минђушица, бључт, врњак, салеп, каћунак и др. 
Јастребац је увек био богат разноврсном дивљачи, тако 
да данас постоји модерно уређено ловиште, насељено 
европским јеленом и дивљим свињама, а поред њих 
могу се наћи зечеви, јазавци, куне и др. Заштићене 
дивљачи су зец и срндаћ, а незаштићене вук, лисица, 
јазавац, веверица и куна. У шумском комплексу 
настањене су и разне врсте пернате дивљњачи (сива 
чапља, бела и црна рода, фазан, јаребица, дивљи голуб, 
грлица, дивља патка, сова и шљука). 

Посебни природни, али и привредни потенцијал 
представља шумски фонд. На територији града 
Крушевца површина под шумом је 25.965,42 ха, што 
представља 30,41% у односу на укупну површину 
територије града. Од укупне површине  под шумама у 
државној својини је 48%, у приватној својини 52%. 
Степен шумовитости је 30%, а просечна дрвна маса је 
45.078 м3. Пошумљене површине у претходној години 
26,90 ха. Најзаступљенија врста је буква са учешћем од 
67% у запремини. Остале дрвенасте врсте су китњак 
(5%), граб (3,5%), црни бор (5%), смрча (3,5%), јела 
(1%), клен млеч, горски јавор, јасен, бреза, липа, јасика, 
бели бор, дуглазија, цер, сладун, вајмутов бор и ариш. 

 
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ 
ПОДРУЧЈИМА 
 
1.1.1.  Демографске карактеристике  
           и трендови  
 
На територији града Крушевца живи 128.752 

становника што чини 1,79% популације Републике 
Србије. У руралном подручју живи 70.007 становника 
(54%), а у градском подручју 58.745 становника (46%). 
Просечна густина насељености је 150 становника/км2. 
У поређењу са подациома пописа из 2002. године број 
становника је смањен и то већим  делом у сеоским 
насељима. 

У посматраном периоду од 2002-2011 године 
постоји тенденција опадања природног прираштаја 
становника,  што је такође више изражено у сеоској 
средини, због одласка младих у град, због чега је сеоско 
подручје захватила депопулација.  

Старосна структура је неповољна, али чињеница да 
је преко трећине руралног становништва у 
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најпродуктивнијем животном периоду је довољан 
предуслов за развој.  

   

 
     

СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Попис 2002. године 
 

Пол Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

С 131.368 28.325 34.199 38.391 29.662 
М 63.757 14.446 16.942 18.948 13.093 
Ж 67.611 13.879 17.257 19.441 16.569 

 
Попис 2011. године 
 

Пол Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

С 128.752 25.534 33.299 36.798 33.121 
М 62.802 13.124 16.962 17.924 14.792 
Ж 65.950 12.410 16.337 18.874 18.329 

 
 
Једна од кључних демографских карактеристика града Крушевца је и све неповољнија старосна структура. 

Промена старосне структуре у периоду 2002-2011. године указују на наставак процеса пада учешћа младих, уз 
истовремено повећање удела старих лица. Параметри старосне структуре сеоског становништва још су 
неповољнији.  

Полна структура становништва зависи од полне структуре рођене деце, миграционих кретања, диферецијалне 
смртности и становништва према полу, структуре привредне делатности у граду и приградским насељима. На 
полну структуру становништва најјаче су деловале миграције становништва и структура делатности у одређеним 
интервалима. Према резултатима Пописа из 2011. године на тертиторији Крушевца од укупно 128.752 становника, 
48,78% становника је мушког, а  51,22 %  је женског пола.  

Образованост становништва у руралном подручју је на нижем нивоу у односу на градском. Ако се направи 
поређење са подацима из последња два пописа становништва може се закључити да се смањује број неписмених 
лица, чему је допринело обавезно основно образовање. У образовној структури најзаступљенија су лица са 
средњом стручном спремом. Раст удела лица са завршеним средњошколским образовањем одвијао се на рачун 
смањења удела учешћа лица са нижим образовањем. 

 
СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ  

И ПОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
Попис 2002. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне  
спреме 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више и 
високо 

образовање 
Непознато 

С 111.559 7.413 27.597 44.562 11.888 1.062 

М 53.664 1.170 13.274 24.237 6.496 600 

Ж 57.895 6.243 14.323 20.325 5.392 462 
 
 

Попис 2011. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне  
спреме 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више и 
високо 

образовање 
Непознато 

С 110.346 3.536 24.596 51.868 16.550 346 

М 53.343 504 11.934 27.688 8.388 139 
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Ж 57.003 3.032 12.662 24.180 8.162 207 
СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ У 

РУРАЛНОМ  ПОДРУЧЈУ 
 

Попис 2002. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне  
спреме 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више и 
високо 

образовање 
Непознато 

С 62.857 6.089 17.831 19.564 2.624 673 

М 30.774 880 9.482 11.396 1.445 392 

Ж 32.083 5.209 8.349 8.168 1.179 281 
 
Попис 2011. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне  
спреме 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више и 
високо 

образовање 
Непознато 

С 60.420 2.821 16.888 25.127 4.356 167 

М 29.918 369 8.853 14.166 2.278 79 

Ж 30.502 2.452 8.035 10.961 2.078 88 
 

 
Миграциона кретања становништва са сеоског у 

градско подручје најизразитије се испољава кроз 
дневне миграције (радници, ђаци, студенти и остали 
путници). Присутне су и привремене миграције где 
спада померање радне снаге, углавном 
неквалификоване ради обављања послова у 
пољопривреди, грађевинарству и сл. У сезонске 
мигранте спадају и туристи (сеоски туризам), 
посетиоци Рибарске бање и др. 

 
1.1.4. Диверзификација руралне економије  
 
Кретање основних индикатора тржишта рада 

показује да посматрано на републичком нивоу нема 
значајнијих разлика током последње деценије на 
релацији урбано-рурално. Рурална популација радног 
узраста има више стопе активности и запослености јер 
руралне средине пружају већу могућност запошљавања 
ниже образованих лица. 

У сектору пољопривреде, шумарства и 
водопривреде ради укупно 30.831 становника на 
пољопривредним газдинствима и привредним 
друштвима, предузећима, установама, задругама, 
организацијам, а 1.486 ради на другим профитабилним 
активностима (нпр.прерада пољопривредних 
производа, рурални туризам, активности у шумарству, 
обрада дрвета, народна радиност и др.) 

Родне неједнакости у домену економске 
партиципације су веома изражене међу руралном 
популацијом. Од укупног броја запослених становника 
у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде 
44,58% су жене, а 55,42% мушкарци. Међу женама је 
мање учешће активних лица, мање запослених и мање 

оних који раде ван пољопривреде, него међу 
мушкарцима.  

Пољопривреда као примарна делатност није у 
довољној мери успела да искористи постојеће 
потенцијале за организацију производње. Природне 
услове нису увек пратили одређени друштвено 
економски чиниоци, а пре свега сигурност у пласману 
готових производа. 

У циљу подстицања младих да остану да живе и 
раде у сеоским подручјима, потребно је повећати 
атрактивност ових подручја за инвестиције. Важан 
приоритет за рурални развој је обнова и развој руралне 
инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, енергет-
ске и социјалне). 

Стварање стимулативног  амбијента од стране 
државе за развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва у руралним подручјима доприноси 
диверзификацији руралне економије и задржавању 
младих на селу, у пољопривредним и 
непољопривредним занимањима. У том смислу 
потребно је осмислити што квалитетнију стратегију 
пореских олакшица, субвенција, кредита под повољним 
условима и друго. 

Међу програмима који се могу реализовати, истичу 
се производња прерађевина од воћа и поврћа, 
производња сокова, производња вина и ракија, 
производња млечних производа, узгајање, прерада и 
паковање лековитог биља и шумских плодова и друго. 

Такође је потребно радити на развијању 
задругарства и других облика удруживања 
пољопривредних газдинстава и њиховим повезивању, 
како би задругарство постало генератор локално 
економског развоја. 
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Евидентно је и постојање енергетског потенцијала 
у обновљивим изворима енергије (коришћење биомасе, 
биогаса, енергије сунца и др.) али су у највећој мери 
неискоришћени. 

Већина руралног становништва, осим 
пољопривреде, има мало других извора дохотка. У 
руралним подручјима развој пољопривреде има 
ограничене могућности, па се због тога тражи 
могућност алтернативног начина запошљавања. Ту 
посебан значај може да има развој других економских 
(непољопривредних) активности на пољопривредним 
газдинствима, као и развој различитих врста 
активности и сервиса који нису тесно везани за 
пољопривреду. Генерално гледано, постоји знатан 
потенцијал у туризму руралног подручја, који је само 
делимично искоришћен. Подршком додатним 
могућностима запошљавања могу се у неким срединама 
зауставити негативни трендови депопулације и 
напуштање села. Диверзификација активности на 
газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи 
развој руралних подручја, и њоме се може придонети 
бољем уравнотежењу регионалног развоја у 
економском и социјалном смислу.  

Добар географски положај, повољна клима, извори 
термалних и геотермалних вода, дуга традиција и 
изузетно богата културна баштина представљају добру 
основу за развој руралног туризма на територији града 
Крушевца. 

Град Крушевац је изузетно богат културним 
дешавањима и привредно туристичким 
манифестацијама. У току године релевантне установе и 
удружења реализују и учествују у великом броју 
манифестација, програма, смотри, такмичења и акција, 
са јасно одређеним програмским садржајима, 
базираним на очувању и презентовању стваралачких и 
традиционалних вредности српског народа и свих 
других народности који живе на територији нашег 
града као и државе Србије. 

Кроз своје ангажовање становници руралног 
подручја своје знање, умешност и љубав према, како 
аматерском тако и према највишим дометима 
уметничког стварања, исказују уз помоћ многих 
појединаца, друштава и организација, па самим тим 
долази до значајног помака у развоју исте. 

Специфичност ангажовања становништва руралног 
подручја се огледа у томе да од 17 културно - 
туристичких манифестација које су мапиране на карти 
ТО Србије, 11 се реализују на руралном подручју, а 
неке од значајнијих су: 

 - Такмичење села, Смотра дечијег изворног 
народног стваралаштва, Фестивал драмских аматера 
Расинског округа (ФЕДРАРО), Међуокружни Сабор 
изворног народног стваралаштва (Падешки кладенац), 
Музичка манифестација ''Станислав Бинички'', 
Звездано Здравиње, Бистричко коло, Радојкино коло, 
Јагодијада, Ломнички ђердани, Дани Преображења, 
Беловодска розета, Дани Вукашина Вулета Јевтића, 
Саборни дани Св. Деспота Стефана Лазаревића, које су 
тек неке од манифестација које обележавају рад и 
деловање сеоског становништва. У свим овим 
програмима учествује велики број извођача свих 
старосних и социјалних категорија, пред великим 
бројем гледалаца. 

Град Крушевац се такође може похвалити и 
бројним удружењима која имају за циљ промоцију 
рукотворина, очување традиционалних начина израде 
одевних предмета, сувенира и предмета за опремање 
ентеријера, као и за подстицање производње 
рукотворина као перспективне, али недовољно 
развијене привредне активности.  Такође, кроз њихов 
рад се  едукују домаћице у циљу искоришћења 
њихових потенцијала у циљу остваривања 
материјалних прихода пољопривредних газдинстава 
(производња разних рукотворина, домаћих 
прерађивачких производа на старински начин – слатко, 
џем). 

 
1.1.5. Рурална инфраструктура 
 
На територији града укупна дужина путева износи 

495,462 км, од чега су државни путеви I реда 54,530 км, 
државни путеви II  реда 116,990 км и општински путеви 
295,532 км. Поред пoстојеће путне мреже којом су сва 
сеоска насеља повезана са градом, постоји и добро 
организовани јавни приградски аутобуски превоз, који 
има преко 50   приградских линија.  

На Расини  је изграђена  вештачка акумулација 
Ћелије које има примарну намену изворишта 
регионалног система водоснабевања. Укупно је 
прикључено на водоводну мрежу 35.353 домаћинства. 
Преко 67% сеоских насеља је прикључен на регионални 
систем водоснабдевања.  

На канализациону мрежу је прикључено 24.433 
домаћинства. Од сеоских подручја на канализациону 
мрежу су прикључена насељена места Паруновац, 
Капиџија, Дедина, Читлук, Липовац и Мудраковац, а 
своју канализациону мрежу имају Јасика, Штитари и 
Велики Купци. 

На подручју града не постоје постројења за 
производњу електричне енергије, већ се као главни 
извор електричне енергије за читаво подручје користи 
TS 220/110 Kv „Крушевац 1“,трафо станице 110/35/10 
“Крушевац 2“ (Дедина), 110/35/10 „Крушевац 4“ („14 
октобар“). Електричном енергијом је покривено цело 
подручје града. 

Укупно има 26 пошти и 44.093 телефонских 
претплатника. Системом фиксне и мобилне телефоније 
покривено је цело подручје града. 

Образовна инфраструктура на руралном подручју 
обухвата 51 васпитне групе у којима се реализује 
припремни предшколски програм и програм рада са 
децом од 3-5,5 година, као и специјални програми и 10 
основних  школа . 

Приступ интернету и јавном информисању је 
засупљена на целој територији града. 
 Управљање отпадом на територији града Крушевца 
није у потпуности решено, и један је од приоритета у 
наредном периоду. Постоји депонија у Срњу која није 
санитарно уређена. Од 101 насељеног места, смеће се 
организовано износи у преко 10 места.  

 
АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
1.1.6. Стање пољопривредних ресурса  
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Град Крушевац има дугогодишње искуство и 
традицију у пољопривредној производњи и развоју 
сточарства, ратарства, повртарства, воћарства, воћних 
садница, лозних калемова, винове лозе и садница ружа, 
цвећа и хортикултурног биља, што представља добру 
подлогу за даље улагање у њен развој. Имајући у обзир 
да значајан проценат становништва живи на селу, 
тачније 44% од укупне популације града, очување села, 
поспешивање развоја пољопривредне производње и 
прераде су веома битни за отварање нових радних 
места у пољопривреди и останак младих на селу. 

Најбитније предности у пољопривредној производњи  
града Крушевца су: расположиво пољопривредно 
земљиште, повољни климатски услови, повољни 
агроеколошки услови, заинтересованост 
пољопривредника за примену нових технологија у 
пољопривреди, постојање инфраструктуре на селу 
(вода, струја, пут, телефон), природни ресурси-
постојање извора минералних и геотермалних вода и 
постојање великог броја фарми. 

 
1.1.6.1. Земљиште  
 
На  подручју града Крушевца заступљен је прави 

мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 
специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, 
геоморфолошких, хидролошких, климатских и 
биогеографских). 

Речне терасе и алувијалне равни покривене су 
најплоднијим земљиштем (неносним материјалом) чија 
дебљина износи 1,5 м. Испод њега налази се 
шљунковити и песковити речни и језерски материјал 
који је пропустљив за воду и на тај начин утиче да ово 
земљиште буде повољно за наводњавање. 

Основни типови који су формирани, могу се према 
најновијим истраживањима сврстати у следеће 
категорије: плодна, средње и слабо плодна и неплодна 
земљишта. 

На подручју града Крушевца јасно су издвојене 
следеће врсте земљишта: колувијално, хумусно-
силикатно, смоница, еутрично смеђе земљиште, 
лесивирално-илимеризовано земљиште, псеудоглеј, 
флувијално или алувијално земљиште и флувијално 
ливадско земљиште. 

Територија града Крушевца простире се на 
површини од 85.397 ха, од чега се пољопривредно 
земљиште простире на 34.977 ха, а под шумама 
25.965,42 ха.  Учешће коришћеног пољоприврдног 
земљишта је 37,46 % у укупној површини града.   

 
Структура пољопривредног земљишта (ха) 
 
-оранице и баште   22.317 ха               
-воћњаци                   1.831 ха 
-виногради                1.956 ха 
-ливаде и пашњаци  5.185 ха 
-остало                       3.688 ха 
 
Територија града је рејон ратарских култура, 

повртарства и виноградарства у равничарском и 
брдско-планинском подручју и пашњака у планинском 
делу. 

Долина Западне Мораве и Расине, као и Рибарске 
реке и других мањих речица и потока, представљају 
плодне оранице и баште, које заузимају највећи 
проценат од укупних пољопривредних површина. 
Поред равничарског и један део брежуљкастог рејона је 
под ораничним површинама. Брежуљкасто и брдско 
подручје представља воћарско-виноградарски рејон, а 
брдско-планински део представља подручје ливада и 
пашњака. 

До сада изграђених система за наводњавање има 
врло мало у читавом западно моравском подручју, а 
изграђени су упоредно са системима за одбрану од 
поплава и регулацију река. 

У територији Крушевца у периоду 1957-1962. 
године изграђен је хидросистем "Крушевац" за 
наводњавање површине од 1.100 ха. Овим комплексом 
обухваћено је пољопривредно земљиште  од Читлука 
до реке Расине и од железничке  пруге Сталаћ-Пожега 
до Западне Мораве. Систем никада није коришћен у 
пуној мери и сада је сасвим ван употребе, у 
запуштеном стању. 

Најчешћи вид наводњавања земљишта на 
територији града у садашњим условима није се битније 
применило у задњих 50 година осим у већој примени 
техничких средстава где су некадашње долапе 
замениле моторне црпке, малих и средњих капацитета 
и то најчешће у долинама водотока. 

Најчешћи начини наводњавања су: браздама и 
системом кап по кап, док се орошавање ређе 
примењује. 

При свему наведеном треба водити рачуна да се 
међу наведеним површинама за наводњавање налазе и 
површине које треба  одводњавати (земљишта поред 
Западне Мораве и Расине), односно земљишта 
угрожена површинским и подземним водама. 

На одводњавању земљишта је најмање урађено па 
значајан део површина остао забарен и неискоришћен, 
али постоје спорадични системи дренажа за мале 
пољопривредне површине, које нису од великог 
значаја.  

Пољопривредно земљиште у државној својини 
простире се на површини од 954,77 ха, од тог 152,63 ха 
се тренутно даје у закуп. 

 
1.1.6.2. Вишегодишњи засади  
 
Квалитет пољопривредног земљишта и клима на 

територији града Крушевца веома су повољни за 
производња воћа и то: јабучастог, коштичавог, 
језграстог, јагодастог, као и за производњу воћних 
садница и лозних калемова. Производња  је заступљена 
највише у долини Западне Мораве, Расине, долини 
Пепељуше и подјастребачким селима.   

Производња воћа, воћних садница и лозних 
калемова  је веома значајна за локалну самоуправу, јер 
највећи део ове производње извезе се у земље 
југоисточне Европе. 

Укупна површина под воћњацима је1.831 ха и то: 
-јабучасто воће          433 ха 
-коштичаво воће      1097 ха 
-језграсто воће           130 ха 
-јагодасто воће             52 ха 
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-остало                        119 ха 
 
Укупна површина под виноградима је 1.956 ха, а 

од тога 277 ха стоних сорти. 
Велики број произвођача има екстензивну 

производњу воћа, али последњих година све је више 
засада под интезивном производњом, а посебно 
производња јабучастог коштичавог и јагодастог  воћа. 

Производња лозних калемова и воћних садница  на 
подручју Крушевца има традицију дужу од једног века 
и лоцирана је у приобаљу Западне Мораве. 
Захваљујући дугој традицији, изузетно повољним 
климатским и земљишним условима и увођењу 
најсавременијих научних достигнућа овде се годишње 
произведе 3 милиона лозних калемова и 6 милиона 
воћних садница. Поред подизања плантажних воћњака 
и винограда на подручју Србије, садни материјал са 
овог подручја извози се у земље југоисточне Европе, 
Русију, Украјину, Молдавију и др. Последњих година 
произвођачи садног материјала са подручја крушевачке 
регије интезивно прелазе на производњу 
сертификованог безвирусног садног материјала., што 
им омогућавају сопствени матични засади базног 
материјала .  

Производња хортикултурног биља је посебно 
развијена у долини Рибарске реке, у Великом 
Шиљеговцу и његовој околини. Укупно има преко 
2.000.000 садница хортикултурног биља различите 
старости,  које се  извозе  у Босну, Русију, Украјини... 

Производња садница ружа и цвећа је развијена у 
долини Западне Мораве. Укупно се годишње произведе 
око 1.000.000 садница ружа и цвећа које се извозе у 
Русију, Украјину... 

 
1.1.6.3. Сточни фонд  
 
Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 
долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. Доминантно је заступљена сименталска раса 
говеда (95%), а мањи проценат холштајн-фризијска 
раса и мелези. Активно је преко 200 фарми (тов јунади, 
краве музаре, одгој приплодних јуница, свиња...). Ово 
подручје је у старој Југославији производило 17% од 
укупне производње говеда.  

 
УКУПАН СТОЧНИ ФОНД ПО ГРАНАМА 
СТОЧАРСТВА 
 
1. Говедарство        16.903  
2. Свињарство         49.146  
3. Овчарство            15.067 
4. Козарство              3.564  
5. Живинарство     406.382  
6. Пчеларство          12.677 
 

Сточарска производња се наслања на производњу 
кукуруза, луцерке, детелине, осталог крмног биља и 
испаше на ливадама и пашњацима. Сточарска 
производња у односу на пратећу производњу сточне 
хране је самодовољна само у погледу кабасте хране 
(силажа кукуруза и осталих легуминоза, сена луцерке, 
детелине и осталих трава), док у погледу потрошње 
житарица у добром делу зависна од производње у 
другим крајевима.  

У производњи говеда највише има крава музара 
8.347, стеоних јуница 788, говеда у тову 1.811 и др. 

У производњи свиња преовађују мелези свих раса.  
На територији града нема великих газдинстава 

специјализованих за овчарство и козарство. Преко 10 
газдинстава има преко 50 грла. Целокупни систем 
производње заснива се на традиционалном узгоју.  

У овчарству преовлађује племените расе оваца, а 
најзаступљенија је виртемберг раса преко 50%, а 
остатак чине сјеничка омплемењена il-d-france раса.  

У козарству преовађује алпино раса преко 80%, а 
остатак српска бела раса. 

Природна богатства и географски положај 
крушевачког краја испод Јастрепца, Копаоника и 
Мојсињских планина за пчеларство су изузетно 
повољни, што указује и велики број произвођача меда 
који имају 12.677 кошница на територији града 
Крушевца. Годишње се произведе око 400-450 т меда 
од чега се скоро половина извезе. Последњих 5 година 
од како пласман меда доживљава експанзију пчелари 
показују интересовање за повећањем броја кошница и 
проширењем пчелињака, а појављују се и ново 
заинтересовани млади произвођачи који у пчеларству 
виде своју егзистенцију.  

 
1.1.6.4. Механизација, опрема и објекти  
 
Пољопривредна механизација  на пољопривредним 

газдинствима је застарела. Средња и мала газдинства 
газдинства су опремљена половном механизацијом, 
која је технолошки превазиђена на газдинствима 
земаља са развијеном пољопривредом. На територији 
града има: 

 
- трактора .................... 17.068 
- комбајна ...................       678 
- прикључних машина  32.804 
 
Опремљеност објеката за смештај стоке је 

неуједначен и зависи од степена специјализације и 
величине стада. Мали број пољопривредних 
газдинстава су током последње деценије имала значајне 
инвестиције у унапређењу стандарда, изградњу и 
проширење постојећих капацитета. Ови објекти су 
технички добро опремљени и испуњавају захтеве 
предвиђене стандардима о добробити животиња. И 
поред тога, управљање стајњаком и његово 
складиштење остаје један од кључних проблема са 
којим се суочава већина газдинстава. 
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Опремљеност пољопривредних газдинстава 
објектима за складиштење репроматеријала и 
финализацију пољопривредних производа је слаба. 
Углавном се користе постојећи економски објекти  и 
помоћни објекти на газдинству. 

На територији града има 
 
- Пољопривредних објеката (за смештај стоке,   

пољопривредних производа на газдинству и                
пољопривредних машина и опреме) 39.742  

- Хладњача          27 
- Сушара              26 
- Стакленика       22 
- Пластеника  1.396 
 
1.1.6.5. Радна снага 
 
На територији града Крушевца има укупно 12.664 

пољопривредних  газдинстава, при чему је највећи део 
од 99,22% односи на породична пољопривредна 
газдинства. Највећи број пољопривредних газдинстава, 
7.868 (62%), има једног или два члана газдинства или 
стално запосленог. Газдинства са три до четири члана 
који обављају пољопривредну делатност  у укупном 
броју  учествују са  32% . Од укупног броја чланова и 
стално запослених на газдинству 45% су жене. 

Укупно остварених радних јединица ангажоване 
радне снаге у пољопривреди износи 12.412, од тога 
95,25% остварују носиоци газдинства, чланови 
породице, рођаци и стално запослени на газдинству, а 
3% остварује сезонска радна снага.    

На руралном подручју укупно има 70.007 
становника (54,38%), од тога 35.123 жена (50,17%) и 
34.884 мушкараца (49,83%). Просечна старост 
становноштва је 42,7 година. Највећи број становника 
има од 55-59 година 11.552 (16,51%), а  а непунолетно 
становништво од 0-19 година 13.445 (19,20%).  

Од укупно 60.420 становника старости 15 и више 
година највећи број становника 25.127 (41,59%)  има 
средње образовање, 16.888 (27,95%) основно 
образовање, 2.138 (3,54%) више образовање и 2.218 
високо образовање (3,67%).  

Пољопривредне активности на породичном 
газдинству обављају искључиво чланови породице и 
рођаци док стално запослених  у оквиру ове категорије 
газдинства готово и да нема.   

Највећи број носилаца породичних газдинстава 
уједно су управници - менаџери на газдинствима. Што 
се тиче нивоа њихове обучености из области 
пољопривредне производње 63,18% имају само 
пољопривредно искуство стечено праксом, док само 
2,67% имају стечено средње и високо стручно  
образовње из области пољопривреде. 

 
1.1.6.6. Структура пољопривредних  
              газдинстава 
 
На терирорији града укупан број пољопривредних 

газдинстава је 12.664, што представља 30,93% у 
укупном броју домаћинстава на подручју града. 

Највећи број пољопривредних газдинстава 33,82% 
користи 1ха  пољопривредног земљишта, а најмањи 
број газдинстава 8,47% користи 5-10 ха. 

 
 

 
СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ  

КОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 1 ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha  

ПГ 4.283 3.049 3.978 1.073  

ha 2.467 4.454 12.693 7.105  
  
 

На територији града има укупно 30.351 грла стоке, од тога највећи број газдинстава 87,79%  има 4 условних 
грла стоке, а најмањи број газдинстава 0,08 % има преко 100 грла.  

 
 

СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  
ПРЕМА БРОЈУ УСЛОВНИХ ГРЛА 

 

ГРЛА 4 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 100-499 

ПГ 11.118 1.164 188 60 94 30 10 
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1.1.6.7. Производња пољопривредних  
             производа  
 
На подручју града Крушевца највише је 

заступљена ратарска производња на 66% од укупне 
површине, воћарство на 5,73% и виноградарска 
производња на 6,12%. Сточарство такође има врло 
важну улогу у стварању вредности пољопривредне 
производње. Крушевачко подручје у не тако далекој 
прошлости било  једно од најразвијенијих, посебно из 
области говедарске производње, а данас је та ситуација 
нешто другачија. Међутим иако у смањеном обиму, 
подручје града Крушевца, посебно територија Рибарске 
реке заузима значајну улогу у овој области производње. 

На територији града има 16.903 говеда, 49.146 
свиње, 15.067 оваца, 3.564 коза, 406.382 различите 
врсте живине и 12.677 кошнице пчела. 

Житарице, првенствено кукуруз и пшеница се гаје 
на 43,40% од укупне површине. Принос пшенице на 
напред наведеној површини је 17.043 т, са просечним 
приносом од 4.311 кг/ха,  а принос кукуруза је 62.259 т 
са просечним приносом од 4.795 кг/ха.   

Крмно биље се гаји на 16,21% од укупне површине. 
Принос детелине на напред наведеној површини је  13.451 т 
са  просечним приносом од 3.584 кг/ха, луцерке 11.613 т са 
просечним приносом 3.631 кг/ха  и др. 

Воће се гаји на 5,31% од укупне површине. Принос 
јабуке на напред наведеној површини је  1.056 т са 
просечним  приносом од  11,5 кг по стаблу и шљиве 
10.741 т са просечним приносом  14,4 кг по стаблу. 

Виногради заузимају 6,12% укупне територије са 
приносом од 8.671 т или просечно 0,95 кг по једном чокоту. 

Значајну улогу у стварању вредности 
пољопривредне производње има и повртарска 
производња, и то производња паприке на површини од 
180 ха са процењим просечним приносом од 15-20 т/ха, 
парадајза на површини од 40 ха са процењим 
просечним приносом од 20 т/ха, купус и кељ на 
површини од 31 ха са процењеним просечним 
приносом од 30-40 т/ха, шаргарепе  на површини од 3 
ха  са процењеним просечним приносом 30т/ха , а 
посебно у последње време је у експанзији производња 
јагода на површини од  160 ха са процењеним 
просечним приносом од 10-15 т/ха. 

 
1.1.6.8. Земљорадничке задруге и  
             удружења пољопривредника  
 
На подручју Крушевца постоји организована 

тржишна производња кроз земљорадничке задруге 
којих  има 18, од којих само једна задруга има 
дугогодишње искуство, и успела је да не доживи 
судбину већине задруга током 90-тих година. Развој ове 

гране је неопходан да би пољопривредни произвођачи 
били конкурентни на тржишту. 

 
Пословање земљорадничких задруга усмерено је на 

гајење воћа, воћних садница и лозних калемова, поврћа 
као и саветодавне активности. Недостатак складишних 
капацитета и обртних средстава за финансирање откупа 
главне су проблеми у њиховом раду. 

 
Осим земљорадничких задруга на територији града 

постоје 11 пољопривредних удружења у свим 
областима пољопривредне производње: 3 удружења 
одгајивача говеда сименталске расе, 2 удружење 
сточара, 2 удружења произвођача јагодастог воћа, 2 
удружења произвођача лозних калемова и воћних 
садница. 2 удружења пчелара. Улога удружења је веома 
значајна за унапређење пољопривредне производње, а 
посебно у делу модернизације и едукације 
пољопривредних произвођача, као и повољности код 
набавке импута за пољопривредну производњу и 
пласмана пољопривредних производа.  

 
1.1.6.9. Трансфер знања и информација  
 
Облици стицања нових знања - стручног 

усавршавања пољопривредних произвођача су 
различити и реализују се  преко стручне службе 
Градске управе града Крушевца, Пољопривредне 
саветодавне и стручне службе Крушевац, Института за 
крмно биље Крушевац, Регионалне привредне коморе 
Крушевац, бројних саветодаваца, и других стручних 
лица. Осим семинара организујују се и студијска 
путовања у земљи и иностранству. До сада су 
произвођачи обишли Пољопривредни сајам у Риду, 
Аустрија, и Болоњи, Италија,  посетили велики број 
пољопривредних газдинстава  у Хрватској, Словенији, 
Аустрији, Немачкој и Италији. 

 
Овај начин стицања знања и информација је 

допринео унапређењу пољопривредне производње, у 
свим областима, што је допринело  повећању  квалитета и 
квантитета производње, као и увођењем савременог 
асортимента увозом сертификованог материјала у 
воћарској производњи, подизање савремених засада и 
правилном употребом средстава за заштиту биља. 

Осим напред наведених облика стицања нових 
знања и информација, локални медији имају значајан 
допринос, путем специјализованих емисија за 
пољопривреднике, у којима осим едукације 
произвођачи могу да сазнају за све мере подршке за 
развој пољопривредне производње и рурални развој 
које  спроводе Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине и град Крушевац. 
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1.1. Врсте (структура) мера и планирани износи  
 

Табеларни приказ планираних мера у програму 
 
 

Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања 

Р. 
бр. 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за меру 
(укупан износ 
по мери у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. РЕГРЕСИ 100.1. 8.500.000 / 20-50%  

 

Регрес за премију 
осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и 
животиње 

100.1.1 500.000 / 20% 50.000 

 
Регрес за репродуктивни 
материјал (вештачко 
осемењавање) 

100.1.2 8.000.000 / 70% 1.200 

2. КРЕДИТНА ПОДРШКА 100.2. 1.500.000 / 100% / 

 УКУПНО  10.000.000  

 
 
 

Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја 

Р. 
бр. Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за меру 
(укупан износ 
по мери у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 
по јединици 

мере 
(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику 

(%) 
(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. 

 
Инвестиције у физичка 
средства пољопривредних 
газдинстава 

101 8.300.000 / 30% 
70.000 

 

2. 

 
Унапређење рада 
постојећих и 
успостављање нових 
организација 
пољопривредних 
произвођача и 
прерађивача 

102 500.000 / 90% 200.000 

3. 

 
Трансфер знања  и развој 
саветодавства-
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 
 

305 4.200.000 / 30-100% / 
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 УКУПНО  13.000.000    

 
Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС 

 
 

Тебела 1.2.4. Финансијски оквир програма 
 

Буџет 

 
Вредност у 

РСД  
 

Учешће у 
% 

Учешће буџета Програма  мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у укупном 
буџету АП/ЈЛС  
 

 0,91 

Укупан износ буџета за реализацију Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
 

23.000.000 / 

Буџет за мере директних плаћања  10.000.000 43,48% 

Буџет за подршку мерама руралног развоја   13.000.000 56,52% 
 
 
 
1.3. Циљна група и значај промене која 
       се очекује за кориснике након примене 
       Програма  
 
Програмом мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за територију града Крушевца утврђује се структура 
мера, односно намена и начин коришћења средстава за 
2015. годину, у укупном износу од 23.000.000 динара, 
која су опредељена Одлуком о буџету града Крушевца 
за 2015. годину  („Службени лист града Крушевца бр. 
1/15). Корисници мера подршке су регистрована 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и 
предузетници са територије града Крушевца, уписане у 
Национални регистар пољопривредних газдинстава, 
удружења и асоцијације пољопривредних произвођача, 
физичка лица, правна лица и предузетници, чије 
делатности су у оквиру трансфера знања и развоја 
саветодавства, промоције развојних потенцијала и 
потреба села. 

Реализацијом мера које су  наведене у Програму 
подстиче се  

 модернизација пољопривредне производње  
 пораст квалитета и квантитета производње 
 побољшање конкурентности пољопривредних 

газдинстава 
 увођење нових технологија и иновација, и 

отварање нових тржишних могућности 
 подизање техничко-технолошких, маркетиншко-                 

-менаџментских знања и способности везаних за 
пољопривредну производњу, прераду, пласман 
производа и развој села и осталим аспектима, који ће 

утицати на побољшање квалитета живота на  сеоским 
подручијима.  

 удруживање пољопривредних произвођача 
1.4. Информисање корисника о 
       могућностима које Програм пружа  
 
Корисници мера које су дефинисане Програмом 

биће информисани путем Конкурса који ће бити на 
сајту града Крушевца, као и путем трибина и 
предавања, пољопривредних стручних служби, 
локалних медија и у Служби за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца. 

 
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор 
       реализације Програма  
 
Служба за пољопривреду Градске управе града 

Крушевца обавља послове на изради предлога 
Програма и реализацији мера након усвајања истог. 
Током периода реализације Програма, мониторинг и 
евалуацију вршиће Служба за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца .и  други органи и стручна тела 
Града Крушевца: Градско веће-доношење Програма, 
одлука, давање сагласности на критеријуме, усвајање 
годишњег  извештаја, Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца–даје предлог одлука о 
захтевима по појединим мерама, доноси критеријуме о 
коришћењу средстава фонда и др. Одељење за 
финансије и Одељење за јавне набавке извршавају 
задатке из своје надлежности, као и комисије  које се 
формирају у периоду реализације Програма. 

На основу систематизованих података комисија и 
крајњих корисника, Служба за пољопривреду прати 
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годишњу реализацију, остварене резултате и ефекте 
спроведених мера Програма и даје предлог о даљем 
спровођењу истих или увођењу нових мера подршке. 

 

 
 
 

Поглавље 2: Преглед мера  
 
2.1 Преглед мера директних плаћања: 

 

Шифра       Мерe подршке 

100. ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 

100.1.  РЕГРЕСИ 

100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње 

100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

100.2.  КРЕДИТНА ПОДРШКА 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 
 
 
 

2.2. Преглед мера подршке руралном развоју: 
 

 
А. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  

КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ  
СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 

 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 101 Инвестиције у физичка средства пољопривредних   газдинстава 

 
 

Шифра 
инвестиције 

Листа могућих инвестиција у оквиру мере 

 

101.1.6. 
Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд.) 

101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака 

101.1.8. 
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и 
везаном систему држања 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 

101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

Сектор  
Месо 

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.2.4. 
Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију 
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд), електричне ограде и термо – појилице 
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Сектор  
Воће, грожђе, 
поврће 
(укључујући 
печурке) и цвеће 

101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних 
(са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и 
постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за 
тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију 
садног материјала 

101.3.2. 
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и 
машина за резидбу, тарупирање и бербу 

101.3.3. 

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, 
производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и 
производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за 
воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, 
машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за 
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са 
микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; 
набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; 
набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање) 

101.3.4. 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску 
производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и 
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за 
пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних 
фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко 
осветљавање, система за наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 
расада) за пластенике и стакленике 

101.3.5. 

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног 
материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, 
хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и 
капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња 
центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са 
хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, 
грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање, 
полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 
палета за дугорочно складиштење производа 

Сектор  
Остали усеви 
(житарице, 
индустријско, 
ароматично и 
зачинско биље и 
др.) 

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 

101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. 
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и 
корова 

101.4.7. Набавка опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање квалитета зрнастих 
производа

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље 

Сектор 
Пчеларство 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 102 
Унапређење рада постојећих и успостављање нових организација 
пољопривредних произвођача и прерађивача 
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В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 305 

 
Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у области 
пољопривреде и руралног развоја  
 

 
 

 
Шифра 

инвестиције 
 

Листа могућих инвестиција у оквиру мере 

 

305.1. Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности 

305.2. 

 
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 
 

 
 
3. Опис мера 
 
3.1. Назив мере: РЕГРЕСИ 

 

       Шифра  мере: 100.1. 
     
 
3.1.1. Образложење 
 
Мера подршке за унапређење примарне 

пољопривредне производње путем регреса за премију 
осигурања за  усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње и регреса за вештачко 
осемењавање крава подстиче се пораст квалитета и 
квантитета производње на локалном нивоу, а у складу 
са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-
2024 и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Због великог утицаја промене климе, а ради 
очувања квалитета, предвидљивости и одрживости 
пољопривредне производње осигурање представља 
неопходан начин очувања истог. До сада је мали број 
пољопривредних газдинстава осигуравао своју 
производњу, тако да су због временских неприлика 
пољопривредници претрпели велике штете. У вези са 
напред наведеним регресирање премије осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње подстиче се пораст квалитета и квантитета 
пољопривредне производње. 

 Регресирање вештачког осемењавања крава је 
инвестиција која има за циљ унапређење говедарства на 
територији града Крушевца. Производња говеда је 
развијена у долини Рибарске реке, Расине и Западне 
Мораве  и има дугу традицију. Говедарство у долини 
Рибарске реке је било најразвијеније у Србији, са 

највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. На територији града укупно има 16.903 
говеда, од чега 8.347 крава музара. Овом производњом 
доминирају мали произвођачи и општи проблем сада 
представља одрживост ове производње као и низак 
генетски потенцијал говеда, тако да је регресирање 
вештачког осемењавања крава, инвестиција која ће 
утицати на побољшање стања у говедарству. 

 
3.1.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава 

и побољшање продуктивности и квалитета 
пољопривредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Регресирање премије осигурања за усеве, плодове, 

вишегодишње засаде, расаднике и животиње- Очување 
одрживости пољопривредне производње. 

Регресирање вештачког осемењавања крава –
Одрживост квантитета у говедарству и унапређење 
генетског потенцијала, које ће добринети повећању 
квалитета и квантитета млека и меса; 

 
3.1.3. Веза са мерама Националног програма  
          за рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није применљиво. 
  
3.1.4. Крајњи корисници 
 



 26.03.2015.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                       105 
 

 

Крајњи корисници су физичка лица-носиоци  
комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства, 
уписана у Национални  регистар  пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом  и са пребивалиштем и 
производњом на територији града Крушевца. 

 
3.1.5. Економска одрживост 
 
Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже 

економску одрживост. 
3.1.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Регистровано комерцијално пољопривредно 

газдинство уписано у Национални регистар  
пољопривредних газдинстава, са активним статусом и 
да је корисник са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца  

- Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
3.1.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
  
3.1.8.    Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести 
ције 

Назив инвестиције Износ 

100.1.1. 

 
Регрес за премију осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње 

500.000

100.1.2. 

 
Регрес за репродуктивни 
материјал (вештачко осемењавање 
крава) 
 

8.000.000

 
3.1.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
3.1.10. Интензитет помоћи 
 
Регресирање премије осигурања за  усеве, плодове, 

вишегодишње засаде, расаднике и животиње -20% од 
укупног износа премије, а максимално 50.000динара. 

Регресирање вештачког осемењавања крава-Износ 
регреса је 70% од укупног износа инвестиције, а 
максимално 1.200 динара по грлу говеда само за прво 
осемењавање. 

 
3.1.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр.  Назив показатеља 

  

1. Број пољопривредних газдинстава која су 
остварила регрес /број полиса  

 
2.

 
Број пољопривредних газдинстава која су 
остварила регрес за вештачко осемењавање крава 
 
3.1.12. Административна процедура 
 
Мере ће бити спроведене од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиције које ће се финасирати у 
оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за 
подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2015. године. 

Реализација регресирања премије осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње  се спроводи на следећи начин: Након 
усвајања Програма мера, Градоначелник расписује 
Конкурс  на основу утврђених критеријума. Уз захтев 
се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца 
захтева, извод из регистра пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално) које издаје 
Управа за трезор, копија полисе осигурања издата од 
стране друштва за осигурање код кога је подносилац 
осигуран у периоду од 01. новембра претходне до 31. 
октобра текуће године, потврда о извршеном плаћању 
укупне премије осигурања и фотокопија наменског 
текућег рачуна. Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца у оквиру Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца утврђује да ли су испуњени прописани 
услови за остваривање права на коришћење регреса за 
премију осигурања и доноси предлог одлуке о ислати 
средстава. Исплата регреса за премију осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње врши се уплатом на наменски текући рачун 
корисника, на основу решења Градоначелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

Реализација регесирања вештачког осемењавања 
крава се спроводи на следећи начин: Након усвајања 
Програма мера, Градоначелник расписује Конкурс  на 
основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: 
фотокопија личне карте подносиоца захтева, извод из 
регистра пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално), извод из регистра пољопривредног 
газдинства (подаци о члановима пољопривредног 
газдинства) које издаје Управа за трезор, потврда о 
вештачком осемењавању надлежне ветеринарске 
службе са фискалним рачуном или копијом фискалног 
рачуна овереног од издаваоца рачуна и фотокопију 
наменског текућег рачуна. Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца у оквиру 
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца утврђује да ли су испуњени прописани 
услови за остваривање права на коришћење регреса за 
вештачко осемењавање крава и доноси предлог одлуке 
о ислати средстава. Исплата регреса за вештачко 
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осемењавање крава врши се уплатом на наменски 
текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

Део средстава за регресирање вештачког 
осемењавања крава користиће се за измирење обавеза 
из 2014. године по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2014. годину. 

3.2. Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА 
 

Шифра мере: 100.2. 
 
3.2.1. Образложење 
  
Мера подршке за унапређење примарне 

пољопривредне производње и прераде путем кредитне 
подршке подстиче се пораст квалитета и квантитета 
производње на локалном нивоу, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-
2024 и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Кредитна подршка има за циљ унапређење 
пољопривредне производње у свим областима 
пољопривредне производње на територији града 
Крушевца.  

Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велики 
износ новчаних средстава сваке године, било да се ради у 
улагању новца у репроматеријал, или у улагању у нове 
засаде, основно стадо, наводњавање, механизацију и остале 
инвестиције у пољопривредну производњу и прераду. 
Константни извори финансирања су не само предуслов за 
повећање производње, већ и за одржавање већ постојећег 
нивоа производње. Свако пољопривредно газдинство које 
жели да успешно послује пољопривредни кредит види као 
могућност обезбеђења готовог новца и повећања профита. 

Кредитна подршка путем финансирања камате за 
пољопривредне кредите представља меру којом се 
пољопривредним газдинствима омогућава лакши 
приступ коришћењу кредита код пословних банака и на 
тај начин се стварају повољнији економски услови за 
обезбеђење неопходних импута за постојећу 
производњу и за инвестиционе активности за 
започињање и унапређење пољопривредне производње. 

 
3.2.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне 
производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Модернизација производње и унапређење 

квалитета производа у свим областима пољопривредне 
производње, повећање површина под засадима и 
повећање сточног фонда  

 
3.2.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР) 

 
Није применљиво. 
 
3.2.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци  

комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства, 
правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца,уписана у Национални  регистар  пољопривре-
дних газдинстава, са активним статусом  и са пребива-
лиштем и производњом на територији града Крушевца. 

 
3.2.5. Економска одрживост 
 
Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже 

економску одрживост. 
 
3.2.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Регистровано активно пољопривредно газдинство 

уписано у Национални  регистар  пољопривредних 
газдинстава, и да је корисник са пребивалиштем и са 
производњом на територији града Крушевца 

- Потписана изјаву да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
3.2.7. Специфични критеријуми 
 
Корисник средстава мора да поседује у закупу или 

власништву пољопривредно земљиште  у областима: 
 сточарства (ради производње ратарских 

култура за исхрану стоке) и то: 
 у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
 за тов јунади -  мин.3 ха; 
 у  свињарству – мин. 1.5 ха; 
 у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха; 
 у пчеларству – мин. 10 друштава; 
 у живинарству–регистрована фарма са доде-

љеним ветеринарским контролним бројем у  
Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине-Управа за ветерину 

 биљне производње: 
 у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
 за производњу  јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха 
 за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
 

2. повртарства: 
 за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
 за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 
 
3.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра
инве 
стиције

Назив инвестиције Износ

100.2.1. Суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите 1.500.000

 
Финансирање камата за 
пољопривредне кредите на 24 
месеци 

750.000
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Финансирање камата за 
пољопривредне кредите на 36 
месеци 
 

750.000

 
3.2.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
3.2.10. Интензитет помоћи 
 
Исплата целокупног износа  камате за кредите од 

1000-2999 евра у динарској противвредности,  са роком 
отплате од 24 месеци, са грејс периодом од 6 месеци. 

Исплата целокупног износа  камате за кредите од 
3000-7000 евра у динарској противвредности, са роком 
отплате од 36 месеци, са грејс периодом од 6 месеци 

 
3.2.11. Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр. 

 
Назив показатеља 

 
 

1. 

 
 
Број пољопривредних газдинстава која су 
остварила кредите код банке 

 
 
3.2.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Одељење за јавне набавке у сарадњи 
са Службом за пољопривреду Градске управе града 
Крушевца извршиће избор пословне банке са 
најповољнијим условима кредитирања путем поступка 
јавне набавке и закључиће се уговор са изабраном 
банком. Након закључења Уговора са банком, 
расписује се конкурс за исплату камата на кредите које 
додељује пословна банка.   Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2015. године. 

Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте 
подносиоца захтева/извод из АПР (за правна лица и 
предузетнике), потврду о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално), извод из регистра пољопривредних 
газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) и 
извод са подацима о структури биљне производње и 
структури сточног фонда (за унапређење и развој 
сточарске производње) које издаје Управа за трезор и 
уверење о измиреном порезу са задњим тромесечјем за 
правна лица и предузетнике. Достављени захтеви ће 
бити административно проверени од стране  Службе за 
пољопривреду Градске управе града Крушевца и 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, у смислу комплетности, административне 
усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви 
који испуњавају услове, биће рангирани по редоследу 
подношења захтева и достављани банци (која је 
изабрана у поступку јавне набавке) у даљу процедуру. 

Исплата средстава врши се на основу одлуке 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши 
одабир корисника средстава, једном месечно, и 
извештаја банке о испуњености услова за добијање 
кредита. 

 
 3.3. Назив мере: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА 

                 СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
                 ГАЗДИНСТАВА 
 

Шифра мере: 101 
 
3.3.1. Образложење 
 
Основне карактеристике пољопривреде на 

територији града Крушевца су уситњеност поседа, мали 
број грла стоке у пољопривредним газдинствима, 
неадекватан производни и смештајни објекти, слаба 
примена савремених технологија производње и увођење 
новог сортимента и застарела пољопривредна 
механизација 

Мера инвестиције у физичка средства 
пољопривредних газдинстава подржава мала и средња 
пољопривредна газдинства у циљу унапређења 
средстава и процеса производње, продуктивности, 
конкурентности, као и технолошког оспособљавања 
газдинстава, а све ради постизања веће економске 
ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и 
дугорочне одрживости, а у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и 
Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Општи проблем представља недостатак 
пољопривредне опреме и застарела механизација. 
Пољопривредна газдинства, због неповољног 
економског и социјалног стања нису у могућности да 
сама обезбеде довољно средстава за модернизаццију 
производње. Велики број газдинстава има низак 
интензитет производње, тако даје овај вид подршке 
неопходан услов за одрживост ове производње. 

Куповином савремене опреме и механизације, 
заснивање нових производних засада и улагањем у 
складишне и прерађивачке капацитете на 
пољопривредним газдинствима могуће је побољшати 
економске аспекте деловања. 

 
Преглед по секторима: 
 
Сектор млеко и месо 
 
Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 
долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине.. Доминантно је заступљена сименталска 
раса говеда (95%), а мањи проценат холштајн-
фризијска раса и мелези. Активно је преко 200 фарми 
(тов јунади, краве музаре, одгој приплодних јуница, 
свиња...).  
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У сточарској производњи доминирају мали 
проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. 
Општи проблем предствља производња  сточне хране, 
адаптација објеката и недостатак савремене 
пољопривредне опреме и механизације што доводи до 
непрофитабилног пословања произвођача. На 
територији града Крушевца укупно има 16.903 грла у 
говедарству, од тога  8.466 крава, 49.146 у свињарству, 
16.067 у овчарству   3.564 у козарству и 406.382 
различите врсте живине. Велики број газдинстава има 
низак интензитет производње, тако даје овај вид 
подршке неопходан услов за одрживост ове 
производње. 

Најзначајнија грана сточарске производње је 
млекарство. Постоји мали број газдинстава са више од 
10 музних крава, а у већем броју газдинстава од 3-5 
краве. Газдинства која су се определила за ову 
производњу суочавају се са недостатком земљишта за 
производњу хране за животиње.  

Велики број газдинстава се бави товом јунади, а 
посебно је овај вид производње развијен у долини 
Рибарске реке. Ово подручје је у старој Југославији 
производило 17% од укупне производње јунади. 

 
Сектор-воће, грожђе и поврће 
 
Производња воћа, а посебно јагодастог воћа 

(јагода, малина, купина и у последње време боровница) 
је једна од битних грана пољопривредне производње. 
На територији града Крушевца под воћем је засађено 
1.831 ха. Унапређење производње у овој области 
захтева увођење савременог асортимента, подизање 
савремених засада и изградњу складишних и 
прерађивачких капацитета, што овом мером 
постижемо. 

Просечна површина засада воћа по газдинству је 
25 ари. Само 45% засада су интезивни засади у којима 
се примењују адекватне агротехничке мере. Структура 
сортимента, недостатак специјализоване механизације 
и опреме и недовољно површина које се наводњавају 
смањену продуктивност производње. Производња воћа, 
а посебно јагодастог воћа (јагода, малина, купина и у 
последње време боровница) је једна од битних грана 
пољопривредне производње.  

Пчеларство представља малу, али изузетно 
атрактивну пољопривредну делатност, која последњих 
година почиње да се тржишно усмерава у правцу 
прихватања услова и стандарда ЕУ. На територији 
града Крушевца укупно има 12.677 кошница пчела. 
Најзначајније извозно тржиште су земље чланице ЕУ 
(Немачка, Италија и Аустрија), затим земље ЦЕФТА 
споразума (Македонија, Црна Гора и БиХ). Лоши 
климатски услови су нанели велику штету у 
пчеларству, тако да ова подршка значајно може 
утицати да одржи и унапреди ова производња.  

 
Сектор-остали усеви 
 

У структури биљне производње највише је 
заступљена ратарска производња, која чини више од 
половине вредности пољопривредне производње. 
Најзаступљеније културе које се гаје су кукуруз и 
пшеница, а на мањим површинама се производе остале 
житарице крмно биље. Површине под житима остале су 
углавном непромењене. Овом мером се постиже 
унапређење и модернизација ратарске производње. 

 
3.3.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава, 

смањење трошкова производње, унапређење техничко-
технолошке опремљености и побољшање квалитета 
пољопривредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Унапређење стања механизације и опреме за 

пољопривредну производњу и прераду, повећање 
наводњаваних површина системом кап по кап, 
повећање ефикасности, конкурентности и одрживости 
пољопривредне производње.  

 
3.3.3. Веза са мерама Националног програма за 
рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није применљиво. 
 
3.3.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци  

комерцијалног породичног пољопривредног  
газдинства, уписана у Национални регистар  
пољопривредних газдинстава, са активним статусом  и 
са пребивалиштем и производњом на територији града 
Крушевца. 

 
3.3.5. Економска одрживост 
 
Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже 

економску одрживост. 
 
3.3.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Регистровано активно пољопривредно газдинство 

са територије града Крушевца,уписана у Национални  
регистар пољопривредних газдинстава, са пребива-
лиштем и производњом на територији града Крушевца 

- Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

  
3.3.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 



 26.03.2015.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                       109 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра 

инвестиције 
                          Назив инвестиције Износ 

101.1.6. 

 
Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд.) 

8.300.000,00 

101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака 

101.1.8. 
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и 
везаном систему држања 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 

101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.2.4. 
Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију 
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд), електричне ограде и термо – појилице 

101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, 
као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и 
средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и 
мултипликацију садног материјала 

101.3.2. 
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, 
подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу 

101.3.3. 

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, 
производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и 
производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка 
механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних 
машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних 
прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; 
набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 
расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; 
набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и 
прскалица за наводњавање) 

101.3.4. 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску 
производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску 
производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору 
(набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних 
вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање 
пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 
расада) за пластенике и стакленике 

101.3.5. 

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног 
материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег 
капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња 
хладњача и капацитета за чување и припрему за отпремање садног 
материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и 
поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку 
опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за 
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паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, 
оцену и паковање производа, као и набавка палета за дугорочно 
складиштење производа 

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 

101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. 
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и 
корова 

101.4.7. 
Набавка опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање квалитета 
зрнастих производа 

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 
 

3.3.9. Критеријуми селекције 

Нема бодовања, већ се средства одобравају корисницима по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
3.3.10. Интензитет помоћи 
 
За све инвестиције у оквиру ове мере 30% од укупног износа средстава за набавку, а максимално до 70.000,00 

динара.  
 
3.3.11. Индикатори/показатељи 

  
Р. 
бр. 

 
Назив показатеља 

 
1. 

 
Број пољопривредних газдинстава која су остварила подстицаје за унапређење конкурентности 
и достизање стандарда квалитета 

2. Број пољопривредних газдинстава која су модернизовала производњу-опрема 

3. Број пољопривредних газдинстава која су подигли засаде воћа 
 
 
 3.3.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе града Крушевца. Инвестиције које ће се финасирати у 

оквиру ове мере биће спроведене кроз конкурс  који расписује Градоначелник. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2015. године. 

Реализација ове мере се спроводи на следећи начин: Након усвајања Програма мера, Градоначелник расписује 
Конкурс  на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца захтева, 
потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), извод из регистра 
пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) и извод са подацима о структури биљне 
производње које издаје Управа за трезор, фотокопија фискалног и блок рачуна–оригинал на увид и фотокопија 
гарантног листа за инвестицију која подлеже гаранцији и фотокопију наменског текућег рачуна. Достављени 
захтеви ће бити административно проверени од стране Службе за пољопривреду Градске управе града Крушевца и 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, у смислу комплетности, административне 
усаглашености и прихватљивости инвестиције. Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца у 
оквиру Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца утврђује да ли су испуњени 
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прописани услови за остваривање права на коришћење и доноси предлог одлуке о ислати средстава. Исплата 
средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења Градоначелника, а на предлог 
Комисије, која врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих 
захтева. 

Део средстава за ову меру искористиће се за измирење обавеза из 2014. године по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца за 2014. годину. 

 3. 4. Назив мере:  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПОСТОЈЕЋИХ И УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ 
                                 ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И  
                                  ПРЕРАЂИВАЧА 

 

Шифра мере: 102 
 
3.4.1. Образложење 
 
Ова мером се унапређује рад постојећих и успостављају се нове организације пољопривредних произвођача и 

прерађивача. 
На подручју Крушевца постоји организована тржишна производња кроз земљорадничке задруге којих  има 18, 

од којих само једна задруга има дугогодишње искуство и успела је да не доживи судбину већине задруга током 90-
тих година. Развој ове гране је неопходан да би пољопривредни произвођачи били конкурентни на тржишту. 

Пословање земљорадничких задруга усмерено је на гајење воћа, воћних садница и лозних калемова, поврћа 
као и саветодавне активности. Недостатак складишних капацитета и обртних средстава за финансирање откупа 
главне су проблеми у њиховом раду. 

 Осим земљорадничких задруга на територији града постоје 11 пољопривредних удружења у свим 
областима пољопривредне производње: 3 удружења одгајивача говеда сименталске расе, 2 удружење сточара, 2 
удружења произвођача јагодастог воћа, 2 удружења произвођача лозних калемова и воћних садница. 2 удружењa 
пчелара. Улога удружења је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, а посебно у делу 
модернизације и едукације пољопривредних произвођача, као и повољности код набавке импута за 
пољопривредну производњу и пласмана пољопривредних производа, заједничко коришћење опреме, заједничко 
истраживање тржишта и заједнички пласман робе и друге активности које заједно треба да допринесу 
прилагођавања захтевима тржишта, развоју производње и пласмана, што све треба да доведе до унапређења 
конкурентности. 

 
3.4.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Унапређење рада постојећих или формирање нових организација произвођача и прерађивача. 
 
Специфични циљеви:  
 
-Побољшање конкурентности чланова организационих група и увођење нових профитабилних производњи на 

газдинствима фармера чланова организационих група; 
-Јачање капацитета за апсорпцију предприступних фондова 
-Унапређење система иновирања на газдинствима удружених фармера. 
 
3.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није применљиво. 
 
3.4.4. Крајњи корисници 
 
Удружења из области пољопривредне производње и  друге асоцијације пољопривредних произвођача. 
 
3.4.5. Економска одрживост 
 
Није применљиво. 
 
3.4.6. Општи критеријуми за кориснике 
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  -Корисник мора да је уписан у регистар удружења у АПР 
  -Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима. 
 
3.4.7. Специфични критеријуми 
 
 За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште критеријуме. 
3.4.8.  Листа инвестиција у оквиру мере  
 
            Нема инвестиција у оквиру ове мере 
 
3.4.9. Критеријуми селекције 
 

Р. 
бр. Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 
Пројекат подржава од 3-5  чланова удружења или др. организација 
пољопривредних произвођача 

да/не 10/0 

2. 
Пројекат подржава преко 5 чланова удружења или др. организација 
пољопривредних произвођача 

да/не 20/0 

3. Подносилац захтева има искуство у управљању пројектима да/не 10/0 
 
Рангирање корисника средстава ће бити на основу бодовања до утрошка средстава. 
 
3.4.10. Интензитет помоћи 
 
Износ подстицаја по кориснику је до 90%  од укупног износа средстава, а максимално 200.000 динара. 
 
3.4.11. Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр. 

 
Назив показатеља 

 
1. 

 
Број чланова удружења која су обухваћена мером.

 
 
3.4.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе града Крушевца, а на основу Конкурса који расписује 

Градоначелник. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2015. године. 
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Службе за пољопривреду Градске управе 

града Крушевца и Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви 
су, биће бодовани и финансирани до висине средстава назначени за ову меру. Исплата средстава врши се на 
основу решења Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника средстава (бодовање), 
једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
3.5. Назив мере:  ТРАНСФЕР ЗНАЊА И РАЗВОЈ САВЕТОДАВСТВА-УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУКА  

            У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

Шифра мере: 305 
 
3.5.1. Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопривреде и руралних подручја и  заснована на праћењу нових 

технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и информацција, а у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

 Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без стручне помоћи 
примењују иновације у производњи, пласману, маркетингу и другим активностима везаним за развој руралних 
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средина.Највећи број носиоца породичних газдинстава уједно су управници - менаџери на газдинствима. Што се 
тиче нивоа  њихове обучености из области пољопривредне производње 63,18% имају само пољопривредно 
искуство стечено праксом, док само 2,67%  имају стечено средње и високо стручно образовање из области 
пољопривреде. 

Трансфер знања у области пољопривреде одвијаће се путем различитих врста обука организованих од стране 
образовних, научноистраживачких институција, Пољопривредне саветодавне и стручне службе, стручних лица из 
области пољопривреде, као и студијских путовања у земљи и иностранству. Средства  за ову меру опредељена су за 
организацију стручних скупова, креирање нових знања у складу са стварним потребама крајњих корисника, 
имплементацију постојећих знања и трансфер знања међусобним повезивањем креатора знања и њиховим 
повезивањем са пољопривредним произвођачима, малим и средњим предузећима и другим актерима руралне 
заједнице, подршку пословима прогнозе биљних болести, подршку организацији студијских путовања, посетама 
сајмовима и манифестацијама из области пољопривреде и руралног развоја, као и учешће на стручним и 
промотивним скуповима и за финансирање других активности које су везане за стручно и техничко унапређење 
сеоског становништва, пољопривредних произвођача, пољопривредних стручњака и радника ресорне службе 
Градске управе у делу обезбеђења трошкова организованог превоза и смештаја.  

 
Промоцијом  развојних потенцијала и потребе села подржаће се активности везане за подизање нивоа пласмана 

производа и услуга, као и активности везане за развој села у свим аспектима, који ће утицати на побољшање 
квалитета живота сеоског становништва. У оквиру ове инвестиције средства ће  се користити за: 

 
- финансирање и организацију Пољопривредног сајма у Крушевцу, у оквиру кога се одржава и Регионална 

сточарска изложба;  
 
- учешће пољопривредних произвођача, пољопривредних удружења, стручних служби, представника прераде и 

представника ресорне службе Градске управе на сајмовима пољопривреде у земљи и иностранству; 
 
-финансирање израде и објављивање  едукативног, информативног и промо  материјала  (брошура, флајера, 

каталога и друго); 
 
-набавка стручне литературе и претплату на стручне часописе за кориснике на територији града. 
 
3.5.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Повећање доступности и квалитета знања, повећање конкурентности пољопривредне производње као и 

промоција развојних потенцијала и потребе села. 
 
Специфични циљеви:  
 
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва, примена нових технологија и иновација и 

унапређење институција укључених у систем креирања и трансфера знања. 
 
3.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није применљиво. 
 
3.5.4. Крајњи корисници 
 
Пољопривредни произвођачи, саветодавне службе, консултантске куће, научне установе и правна лица и 

предузетници која су регистрована за делатност везане за спровођење ове мере. 
 
3.5.5. Економска одрживост 
 
Није применљиво. 
 
3.5.6. Општи критеријуми за кориснике 
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- Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних субјеката, Регистар научно-
истраживачких установа, Регистар удружења и др.) 

 
3.5.7. Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште критеријуме. 
3.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвестиције Назив инвестиције Износ 

305.1. Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и 
показне активности 1.400.000,00 

305.2. Информативне активности сајмови, изложбе, 
манифестације, студијска путовања 2.800.000,00 

 
 
3.5.9.Критеријуми селекције 
 
У оквиру инвестиције 305.1-Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности , 

критеријуми селекције се примењују само за развојне и иновативне пројекте у пољопривреди. (међусобно 
повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са пољопривредним произвођачима, малим и средњим 
предузећима и другим актерима руралне заједнице).и то: 

 
Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. Искуство у раду до 5 година у сличним пословима да/не 10/0 

2. Искуство у раду од 5-15 година у сличним пословима да/не 25/0 

3. Носилац посла је физичко лице да/не 10/0 

4. Носилац посла је институција да/не 15/0 
 

За остале активности у оквиру инвестиције  305.1. се не примењују критеријуми селекције с обзиром да није 
предвиђено рангирање потенцијалних корисника. 

 
За инвестицију 305.2- Информативне активности, сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања , 

критеријуми селекције се не примењују с обзиром да није предвиђено рангирање потенцијалних корисника. 
 
3.5.10. Интензитет помоћи 
 
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају од 30-100% учешћа. 
 

     3.5.11. Индикатори/показатељи 

 

Редни 
број 

 
                Назив показатеља 

 

1. Број реализованих уговора 

2. Број едукованих пољопривредника 

3. Каталог излагача 

4. Број спроведених  демонстрација иновација 
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3.5.12. Административна процедура 
 
Средства за меру-Трансфер знања и развој саветодавства-Унапређење обука у области пољопривреде и 

руралног развоја, одобрава Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, на основу поднетих 
захтева и предлога. Комисија ће предлоге одлука о опредељивању средстава доносити у складу са следећим 
принципима: да су потенцијални корисници пољопривредници, сеоско становништво, асоцијације 
пољопривредника, стручњаци локалног агросектора који ће резултате стручног усавршавања користити за даљи 
рурални развој на подручју града Крушевца и да ће подржати активности везане за подизање нивоа пласмана 
производа и услуга, као и активности везане за развој села, који ће утицати на побољшљње квалитета живота 
сеоског становништва. 

Подршку развојним и иновативним пројектима у пољопривреди, који се налазе у оквиру инвестиције 305.1 -
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности реализоваће се од стране Градске 
управе града Крушевца, кроз конкурс  који расписује Градоначелник.  

Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Службе за пољопривреду Градске управе 
града Крушевца и Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Исплата средстава врши се уплатом на текући 
рачун корисника, на основу решења Градоначелника, а на предлог Комисије. 

Део средстава за стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности искористиће се 
за измирење обавеза из 2014. године по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Крушевца за 2014. годину. 

 
Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање 
 
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма 

 

Назив показатеља 

 
Јединица
мере 

 

Вредност, опис 
показатеља 

Година
Извор 
податка 

ОПШТИ ПОДАЦИ     

Административни и географски положај     

Аутономна покрајина назив  /  Устав РС 

Регион назив Шумадија и Западна Србија 2012 рзс* 

Област назив Расинска 2012 рзс* 

Град или општина назив Крушевац 2012 рзс* 

Површина км² 854 2012 рзс* 

Број насеља број 101 2012 рзс* 

Број катастарских општина број 92 2012 рзс* 
Подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)1 

број 8  Правилник 

Демографски показатељи 

Број становника број 128.752 2011 рзс** 

Број домаћинстава  број 40.947 2011 рзс* 
Густина насељености (број становника / 
површина, км²) 

ст/km² 150   

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100 – 100) 

% -2 2011 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС % -5,42 2011 рзс** 

                                                                                                          
1 Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва 
насељена места на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о 
подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу 
окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС 
посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће 
околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.  
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Учешће становништва млађег од 15 година  % 14,30 2011 рзс** 

Учешће становништва старијег од 65 година % 17,74 2011 рзс** 

Просечна старост година 42,7  рзс* 

Индекс старења2   1,30  рзс* 
Без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем 

% 2,74 2012 рзс* 

Основно образовање % 19,11 2012 рзс* 

Средње образовање % 40,29 2012 рзс* 

Више и високо образовање % 12,86 2012 рзс* 

Учешће пољопривредног у укупном становништву % 54  процена 

 

Природни услови 

    

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 
планински) 

опис Равничарски, брежуљкасти 
и мањим делом брдско 
планински  

 интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и 
бонитетна класа3 

опис Алувијално земљиште и 
смоница од 1-6 класе 
преовлађују 

 интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...) опис Умерено-континентална 
клима 

 интерни 

Просечна количина падавина  мм 647,5   интерни 

Средња годишња температура  ºC 10,8  интерни 
Хидрографија (површинске и подземне воде) опис Површинске воде:Западна 

и Јужна Морава, Расина 
Подземне воде: преко 11 
извора минералних, 
термоминерталних  и  
термалних вода 
 

 интерни 

Површина под шумом ha 25.965,42 2012 рзс* 
Учешће површина под шумом у укупној површини 
АП/ЈЛС 

% 30,41 2012 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години ha 26,90 2012 рзс* 

Посечена дрвна маса m³ 45.078 2012 рзс* 

 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса     

Укупан број пољопривредних газдинстава: број 12.664 2012 рзс*** 
Број регистрованих пољопривредних газдинстава 
(РПГ): 

број 6.956 
 Управа за 

трезор4 

- породична пољопривредна газдинства % 6.925   

- правна лица и предузетници % 31   

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) ha 31.986 2012 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС % 37,46 2012  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и ha, Оранице и баште.......22.317 2012 рзс*** 

                                                                                                          
2 Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  
 
 
 
3 Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014). 
4 Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
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пашњаци, остало5  % (69,78%) 

Воћнаци......................  1.831 

(5,73%) 

Виногради................... 1.956 

(6,12%) 

Ливаде и  

пашњаци..................... 5.185 

(16,21%) 

Остало..........................3.688 

(11,53%) 

 
 
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 
остало6 

 
ha, % 

 
Жита...........................15.545 
(48,6%)  
 
Индустријско биље.....26,00 
(0,09%) 
 
Поврће............................ 503 
(1,58%)  
 
Крмно биље................ 5.345 
(16,71%)  
 
Остало............................ 658 
(2,06%) 
 

 
2012 

 
рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству ha 2,53 2012 рзс*** 

 
Обухваћеност пољопривредног земљишта 
комасацијом 

 
ha 

 
Није пољопривредно 
земљиште обухваћено 
комасацијом 
 

  
интерни 

 
Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања 

 
ha 

 
Није обухваћено земљиште 
ниједним видом 
удруживања 
 

  
интерни 

Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ број 2.066 2012 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ ha Немамо тај податак  интерни 

Наводњавана површина КПЗ ha 1.007 2012 рзс*** 
Површина пољ.земљишта у државној својини на 
територији АП7 ha 954,77 2015 интерни 
Површина пољ.земљишта у државној својини која 
се даје у закуп: ha 152,63 2015 интерни 

                                                                                                          
5 Окућница, расадници и др. 
 
 
 
 
 
 
6 Цвеће и украсно биље, угари и др. 
7 Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење. 
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физичка лица: правна лица  % 6.48:0 2014 интерни 
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице 
пчела 

број Говеда.........................16.903 
 
Свиње.........................49.146 
 
Овце............................15.067 
 
Козе..............................3.564 
 
Живина.....................406.382  
Кошнице пчела..........12.677 
 

2012 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине број Трактора.....................17.068 

Комбајна.........................678 
 
Прикључних 
машина.......................32.804 

2012 рзс*** 

Пољопривредни објекти8 број 39.742 2012 рзс*** 
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници број Хладњаче......................... 27 

Сушаре............................. 26 

Стакленика....................... 22 

Пластеника...................1.396 

2012 рзс*** 

 
Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за 
заштиту биља 

 
ha, број 
ПГ 

 
Минерална ђубрива  21.456 
(11.141ПГ) 
 
Стајњак.........................6.297 
(6930ПГ)  
 
Средства за заштиту 
биља.......................... 14.898 
(9841ПГ) 

 
2012 

 
рзс*** 

Чланови газдинства9 и стално запослени на 
газдинству: број 30.831 2012 рзс*** 
(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / 
предузетника) % 99,23:0,77 2012 рзс*** 

Годишње радне јединице10 број 12.412 2012 рзс*** 
Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника11 

број 18 Земљорадничких 
задруга 
 
10 Пољопривредних 
удружења 

 интерни 

Производња пољопривредних производа12: количина    
- биљна производња тона -Кукуруз ....................62.259 

-Пшеница...................17.043 

-Кромпир....................12.355 

-Ливаде...................... 11.866 

-Шљива......................10.741 

-Грожђе........................8.671 

 рзс*** 

                                                                                                          
8 Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и 
силоси), и пољопривредних машина и опреме.   

9 Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
10 Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на 
газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних 
дана у години.  

11 Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно 
функционалних на територији АП/ЈЛС 
12 Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС. 
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-Јабука..........................1.056 

 
- сточарска производња т, лит., 

ком. 
Млеко, месо, јаја, вуна, мед. 
Немамо податак о количини. 
 

 интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура     

Дужина путева13 км 495,462 2012 рзс* 
Поште и телефонски претплатници број Поште................................26 

Преплатника..............44.093 
2012 рзс* 

Водопривредна инфраструктура     

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу број 35.353 2012 рзс* 
Домаћинства прикључена на канализациону 
мрежу 

број 24.433 2012 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.m³ 8.609 2012 рзс* 

Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ Нема 2012 рзс* 

Енергетска инфраструктура     
Производња и снабдевање електричном 
енергијом14 

број На подручју града не 
постоје постројења за 
производњу електричне 
енергије 

 интерни 

Социјална инфраструктура     
Објекти образовне инфраструктуре15  број Предшколске установе......54 

Основне и средње школе...69  
Високе школе и 
факултети..............................3 
Специјална школа................1  
 

2012/
13 

рзс* 

Број становника на једног лекара број 331 2012 рзс* 

Број корисника социјалне заштите број 13.637 2012 рзс* 

Диверзификација руралне економије     

Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и 
водопривреде16 

број 30.831 (30.593+238) 2012 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне 
активности17 

број 1.486 2012 рзс*** 

                                                                                                          
13 Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве). 
14 Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне 
енергије на територији АП/ЈЛС. 
15 Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС. 
16 На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама 
     и др. 
17 Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр. прерада пољопривредних производа, рурални туризам, 

активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и 
др.). 



120                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   26.03.2015.  

 

Туристи и просечан број ноћења туриста18 на 
територији АП/ЈЛС 

број Туриста.......................27.295 
 
Просечан број ноћења 
домаћих 
туриста............................ 4,5 
 
Просечан број ноћења 
страних 
туриста............................ 1,8 
 

2012 рзс* 

Трансфер знања и информација     

Пољопривредна саветодавна стручна служба да / не Да  интерни 
 
Пољопривредна газдинства укључена у 
саветодавни систем19 

 
број 

 
-250 одабраних ПГ која се 
прате више пута годишње 
 
-Преко 1000  ПГ која је 
присуствовало 
предавањима, трибинама и 
радионицама 
 

 ПССС 

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  

РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  

РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, 

www.webrzs.stat.gov.rs 
 
 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“.  

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-10/15        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
18 Домаћи и страни.  
19 Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих 

пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на 
групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.   
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71 
На  основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09),  чл.  3. и 5. 
Одлуке о образовању Комисије за планове града 
Крушевца („Сл. лист општине Крушевац“ бр. 9/06 и 
„Сл. лист града Крушевца“ бр. 9/08), чл. 48. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 
5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 17.03.2015. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Комисије 
за планове града Крушевца и то: 

 
1. ЈАСМИНА БАБИЋ, дипл. правник; 
 
2. ЗВОНКО МАРКОВИЋ, дипл. инг.архитектуре 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за планове 

града Крушевца, и то:  
 
1. НЕМАЊА ЈОВАНОВИЋ, мастер инж. 

архитектуре; 
 
2. РАДМИЛО НИКОЛИЋ, дипл. инж. архитектуре. 
 
III – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-96/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
72 
На основу члана 28. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), члана 15. 
став 2. алинеја 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Водовод Крушевац“ Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – Пречишћен 
текст) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.03.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Водовод Крушевац“, број 28/3 од 13.02.2015. године, 
којом се врши повећање цене за испоручену пијаћу воду и 
цене услуга одвођења отпадних вода за 12,5%. 

 
 
 

Утврђују се цене воде и канализације: 
 

1. Грађани:   
 - вода 41,02 дин/м3

 - канализација 14,74 дин/м3

  Укупно: 55,76 дин/м3

2. Привреда:    
 - вода 98,44 дин/м3

 - канализација 16,80 дин/м3

  Укупно: 115,24 дин/м3

3. Школе и 
установе:

 

 - вода 19,95 дин/м3

 - канализација 5,81 дин/м3

  Укупно: 25,76 дин/м3

4. Потрошачи у 
општини 
Александровац - вода 

 
 31,92 дин/м3

5. Потрошачи у 
насељеном  
месту Стопања - вода 31,32 дин/м3

6. Цркве и 
манастири - вода 25,75 дин/м3

 

Утврђене цене су исказане без пореза на додату 
вредност (ПДВ-а). 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 038-2/15                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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73 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 9. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.03.2015. године, донело је 

 
О Д Л У К У  

о издвајању средстава за инвестиције у физичка 
средства пољопривредних газдинстава 

 
I – Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца издвоје средства у износу 
од 8.300.000,00 динара за субвенционисање инвестиција у 
физичка средства пољопривредних газдинстава. 

 
II – Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање инвестиција у физичка средства 
пољопривредних газдинстава, које ће донети Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца.  

 
III – Део средстава за ову меру искористиће се за 

измирење обавеза из 2014. године,  по Програму мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног града Крушевца за 2014. годину. 

 
IV – Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-54/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

74 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр.8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.03.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за  избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за субвенционисање инвестиција 
у физичка средства пољопривредних газдинстава. 

 
II – Ово  Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-14/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р.
 
* 

*              * 
На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
(«Службени лист града Крушевца» број 12/09, 2/10, 
4/13 и 1/14) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2015. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 19.03.2015. године донела је   

  

Критеријуме  
за  избор корисника средстава буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде  
- за субвенционисање инвестиција у физичка 

средства пољопривредних газдинстава 
  

1. Овим критеријумима ближе се прописују  
услови за субвенционисање инвестиција у физичка 
средства пољопривредних газдинстава, начин 
остваривања права на подстицаје, као и максимални 
износи подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава  за субвенцио-

нисање  инвестиција у физичка средства пољопривре-
дних газдинстава по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2015. годину, имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, уписана у Национални 
регистар пољопривредних газдинстава, са активним 
статусом и са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца, а која  нису поднела  
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.  

 
3.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама 

у пољопривреди и то: 
 
Шифра 
инве- 
стиције 

Назив инвестиције 

 
101.1.6. Набавка опреме и механизације за припрему, 

дистрибуцију и складиштење концентроване и 
кабасте сточне хране на газдинству (сено, 
силажа, сенажа, итд.) 

101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, 
одлагање и апликацију стајњака 

101.1.8. Набавка опреме за мужу или затворених 
система за мужу у слободном и везаном 
систему држања 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 
101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење 

млека  

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса 

101.2.4. Набавка опреме и механизације за припрему, 
руковање и дистрибуцију концентроване и 
кабасте сточне хране на газдинству (сено, 
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силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 
термо – појилице 
 

101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) производних (са насло-
ном) и матичних засада воћака, хмеља и винове 
лозе, као и постављање противградних мрежа, 
објеката и набавка опреме и средстава за 
тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 
конзервацију и мултипликацију садног 
материјала 
 

101.3.2. Набавка воћарско-виноградарских трактора до 
100 kW, риголера, подривача и машина за 
резидбу, тарупирање и бербу 
 

101.3.3. Набака механизације и опреме за сетву, садњу, 
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за 
воћарску и виноградарску производњу, 
производњу садног материјала и повртарску 
производњу (укључујући и производњу расада 
и цвећарство) на отвореном пољу; набавка 
механизације за воћарско-виноградарску 
производњу (набавка прецизних машина за 
сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или атомизера за 
заштиту од болести, корова и штеточина; 
набавка система са микропрскалицама за 
заштиту воћњака, винограда и расадника од 
измрзавања; набавка противградних мрежа и 
пратеће опреме; набавка система кап по кап; 
набавка пластичних фолија, агротекстила и 
прскалица за наводњавање) 
 

101.3.4. Изградња стакленика и набавка опреме и/или 
материјала за повртарску производњу и 
производњу јагодастог воћа, као и 
расадничарску производњу и цвећарство у 
заштићеном и полузаштићеном простору 
(набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, високо квалитетних 
вишегодишњих, вишеслојних фолија за 
пластенике, система за загревање пластеника, 
система за вештачко осветљавање, система за 
наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим 
ђубривима и столова за производњу расада) за 
пластенике и стакленике 
 

101.3.5. Изградња капацитета за скупљање и 
складиштење воћа, грожђа, садног материјала и 
поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача 
већег капацитета, хладњача за дугорочно 
складиштење производа; изградња хладњача и 
капацитета за чување и припрему за отпремање 
садног материјала; изградња центара за 
скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за 
тржиште са хладњачама мањег капацитета, као 
и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и 
поврћа за тржиште и опреме за паковање и 
набавка машина за прање, полирање, чишћење, 
сортирање, оцену и паковање производа, као и 
набавка палета за дугорочно складиштење 
производа 
 

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 

101.4.5. Набавка сејалица 
101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту 

биљака од болести, штеточина и корова
101.4.7. Набавка опреме за утврђивање услова чувања и 

утврђивање квалитета зрнастих производа 
101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и 

лековито биље 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 
101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт 

пчелињих друштава 
 
4.  Интезитет помоћи за све инвестиције у оквиру 

ове мере је 30% од укупног износа средстава за 
набавку, а максимално до 70.000,00 динара. 

 
5.  Потребна документација за подносиоце захтева: 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве; 
3) Потврда о активном статусу у регистару 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) 
– Управа за трезор, филијала Крушевац, 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о члановима пољопривредног газдинства) –
Управе за трезор, филијала Крушевац;  

5) Фотокопија фискалног и блок рачуна –
оригинал на увид и фотокопија гарантног листа за 
инвестицију која подлеже гаранцији; 

6) Фотокопија наменског текућег рачуна 
подносиоца захтева; 

7) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
6. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца–за субвенционисање 
инвестиција у физичка средства пољопривредних 
газдинстава.  

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2015. године. 

 
7. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   
8. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 9/15                                       Председник Комисије
У Крушевцу,                                  Саша Анђелковић, с.р. 
19.03.2015. године                                                      
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75 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 9. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09,  2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 24.03.2015. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за исплату камата на кредите 

које додељује пословна банка 
 

I – Да се из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца издвоје средства 
у износу од  1.500.000,00 динара за исплату камата на 
кредите које додељује пословна банка. 

 
II – Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату 
камата на кредите које додељује пословна банка, које 
ће донети Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца.  

 
III – Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-53/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Сл.лист града Крушевца“ бр.8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09,  2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.03.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату камата на кредите 
које додељује пословна банка.  

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-13/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
* 

*              * 
 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  
буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр.12/09, 
2/10, 4/13 и 1/14) и Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2015. годину, 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 19.03.2015. године, донела је 

 
 
 
 

Критеријуме 
 

за избор корисника средстава буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за исплату 

камата на кредите које додељује пословна банка 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују  

услови за подстицаје унапређења примарне 
пољопривредне производње и прераде путем 
директних плаћања - за исплату камата на кредите које 
додељује пословна банка и начин остваривања права на 
подстицаје. 

 
2.  Право на коришћење средстава Фонда за 

исплату камата на кредите које додељује пословна 
банка, по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2015. годину имају физичка лица-
носиоци комерцијалног породичног пољопривредног  
газдинства, правна лица и предузетници са територије 
града Крушевца, уписана у Национални регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом и 
са пребивалиштем и производњом на територији града 
Крушевца, а који нису поднели захтев за исто улагање 
у другим јавним фондовима. 

 
3. Средства буџетског фонда су намењена за 

исплату камата корисницима који испуњавају услове 
конкурса и пословне банке која одобрава кредит. 

 
Кредит који додељују пословне банке користиће се 

за: 
 унапређење и развој сточарске производње; 
 унапређење и развој биљне производње; 
 за куповину пољопривредне механизације и 

опреме за пољопривредну производњу и прераду; 
 за куповину система и опреме за наводњавање; 
 за изградњу или адаптацију пољопривредних и 

прерађивачких објеката;  
 за унапређење пластеничке производње 
 за куповину пољопривредног земљишта 
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4.   Корисник средстава мора да поседује у закупу 
или власништву пољопривредно земљиште у 
областима: 

 сточарства (ради производње ратарских 
култура за исхрану стоке) и то: 

 у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
 за тов јунади -  мин. 3 ха; 
 у  свињарству – мин. 1.5 ха; 
 у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха; 
 у пчеларству – мин. 10 друштава; 
 у живинарству–регистрована фарма са 

додељеним ветеринарским контролним бројем у  
Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине-Управа за ветерину 

 биљне производње: 
 у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
 за производњу  јагодичастог воћа – мин.  0,2 ха 
 за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
 
 

3. повртарства: 
 за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
 за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 
 
5.  Услови кредитирања: 
 Износ средстава за исплату камата на кредите  

које додељује пословна банка ........... 750.000,00 динара 
 
Исплата камата на кредите са роком отплате 2 

године (24 месецa), грејс период 6 месеци, са   
валутном клаузулом у еврима (примењивати девизни 
средњи крус НБС), месечна отплата кредита коју 
пословна банка додељује регистрованим 
пољопривредним газдинствима. 

Износ кредита који додељује пословна банка ће 
бити од 1000 до 2999 евра. 

 
 Износ средстава за исплату камата на кредите  

које додељује пословна банка ........... 750.000,00 динара 
 
Исплата камата на кредите са роком отплате 3 

године (36 месеци), грејс период 6 месеци, са  валутном 
клаузулом у еврима (примењивати девизни средњи 
крус НБС), месечна отплата кредита коју пословна 
банка додељује регистрованим пољопривредним 
газдинствима. 

Износ кредита који додељују пословне банке ће 
бити од 3000 до 7000 евра. 

 
 Трошкови камате која је обрачуната за читав 

период коришћења кредита падају на терет средстава 
буџетског фонда. Корисници кредита се на овај начин 
бескаматно финансирају. 

 
6.  Потребна документација за Конкурс:   
 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца 

захтева/извод из АПР-а (за правна лица и 
предузетнике); 

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално)-Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о пољопривредном газдинству); 

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње и структури сточног фонда (за унапређење 
и развој сточарске производње) - Управа за трезор, 
филијала Крушевац; 

6)  Уверење о измиреном порезу закључно са 
задњим  тромесечјем (за правна лица и предузетнике). 

7)  Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
7. Градоначелник расписује Kонкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за исплату камата на 
кредите које додељује пословна банка. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2015. године. 

Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

8. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 
непотпуном конкурсном документацијом. 

 
9. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу одлуке 
Градоначелника, а на предлог Комисије,  која врши 
одабир корисника средстава, једном месечно, и извештаја 
банке о испуњености услова за добијање кредита. 

 
Бр. 7/15                                   Председник Комисије 
У Крушевцу                           Саша Анђелковић, с.р.
         

  
 

 
77 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10,4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 24.03.2015. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за регресирање трошкова 

вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца 

 
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од  8.000.000 динара за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца и то: 

- 4.026.000,00 динара за регресирање вештачког 
осемењавања крава у 2015. години и 

- 3.974.000,00 динара за измирење обавеза из 2014. 
године по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2014. годину. 
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II - Наведена средства за регресирање вештачког 

осемењавања крава у 2015. години утрошиће се на 
основу Критеријума за избор корисника средстава 
буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
за регресирање трошкова вештачког осемењавања 
крава на територији града Крушевца, које ће донети 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-52/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
78 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) члана 10. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 12/09, 
2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца  на седници 
одржаној дана 24.03.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за  избор 

корисника средстава буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца. 

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-12/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
* 

*              * 
 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2015.годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 19.03.2015. године, донела је   

 
Критеријуме 

 

за  избор корисника средстава буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за регресирање 

трошкова вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују  

услови за подстицаје унапређења примарне 
пољопривредне производње и прераде путем 
директних плаћања - за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца и начин остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава  за подстицаје 

унапређења примарне пољопривредне производње и 
прераде путем директних плаћања - за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца имају физичка лица-носиоци 
комерцијалних породичног пољопривредног 
газдинства, уписана у Национални регистар пољо-
привредних газдинстава, са активним статусом и са 
пребивалиштем и производњом на територији града 
Крушевца. 

Грла за која се подноси захтев за коришћење 
регреса за вештачко осемењавање крава могу да буду у 
власништву подносиоца захтева или у власништву 
члана пољопривредног газдинства. 

 
3. Износ регреса за вештачко осемењавање крава 

је 70% од укупног износа инвестиције,а максимално 
1.200 динара по грлу само за прво осемењавање 

 
4. Потребна документација за подносиоце 

захтева: 
1) Пријава;  
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Потврда о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) 
-Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о члановима пољопривредног газдинства) -
Управа за трезор, филијала Крушевац;  

5) Потврда о вештачком осемењавању надлежне 
ветеринарске службе са фискалним рачуном или 
копијом фискалног рачуна овереног од издаваоца 
рачуна  

6) Фотокопија наменског текућег рачуна 
подносиоца захтева; 

7) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима 

 
5. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2015. године. 

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
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7. Исплата регреса за вештачко осемењавање 
крава врши се уплатом на наменски текући рачун 
корисника, на основу решења Градоначелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 5/15                                Председник Комисије  
У Крушевцу                           Саша Анђелковић, с.р. 
                                                                   
 
 
 
 
79 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана 9. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 24.03.2015. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за исплату регреса  
за премију осигурања за усеве, плодове, 

вишегодишње засаде, расаднике  
и животиње 

 
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 500.000,00 динара за исплату регреса за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату 
регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње, које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-51/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
80 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.03.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату регреса за премију 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-11/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

        
* 

*              * 
На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2015. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 19.03.2015. године, донела је   

 
Критеријуме  

за избор  корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за исплату 
регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују  услови 

за подстицаје унапређења примарне пољопривредне 
производње и прераде путем директних плаћања - за 
исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње и начин 
остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава Буџетског фонда 

за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
за ислату регреса за премију осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње 
имају физичка лица - носиоци комерцијалних 
породичних пољопривредних газдинстава, уписана у 
Национални регистар пољопривредних газдинства са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији града Крушевца. 

 
3. Физичко лице-носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинстава има право на коришћење 
средстава за регресирање осигурања у износу од 20 % 
од висине премије осигурања, а максимално 50.000 
динара.  

 
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
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1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Потврда о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) 
- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Фотокопија наменског текућег рачуна 
корисника; 

5) Оверена копија полисе осигурања издате од 
стране друштва за осигурање од кога је подносилац 
захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне 
до 31. октобра текуће године. 

6) Потврда о извршеном плаћању премије 
осигурања; 

7) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
5. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за исплату регреса за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње. 

 Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2015. године. 

 Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   
7. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 3/15                               Председник Комисије  
У Крушевцу                          Саша Анђелковић, с.р. 
                                                                      
 
 
 
81 
На основу члана 3. став 3. Одлуке о 

паркиралиштима („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
1/2009-пречишћен текст, 12/2009, 8/2012 и 3/2014) и чл. 
48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.03.2015. године,  донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА  

НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

 
I - МЕЊА СЕ и ДОПУЊУЈЕ Решење о одређивању 

паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање 
моторних возила ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
8/2012-пречишћен текст и 2/2013, 8/2013 и 3/2014 и 
6/2014) тако што се у ставу I: 

 
а) тачка 2.1 мења да гласи:  
 

„2.1. Улица Бријанова, од Улице Караџићеве до 
Улице Стевана Синђелића левом страном, од Улице 
Балканске до Улице Караџићеве и од Улице Југ 
Богданове до Улице Железничке десном страном 
подужно паркирање на коловозу;“  

б) после тачке 7. додаје нова тачка 7.1 која гласи:  
„7.1 Газиместански трг, левом страном од колског 

прилаза станици за снабдевање горивом до Улице цара 
Лазара за подужно паркирање на коловозу;“ 

 
в) после тачке 25. додаје нова тачка 25.1 која гласи:  
„25.1 Улица Станислава Биничког, од Улице 

Таковске десном страном 5 паркинг места, а након тога 
левом страном до Улице Чупићеве, све за подужно 
паркирање на коловозу;“ 

  
II - Постављање саобраћајних знакова извршити на 

основу пројеката саобраћајне сигнализације, а сходно 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 
III - Ово решење ступа на снагу даном доношења 

на Градском већу. 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-265/15              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
82 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 
142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца"  бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 11.03.2015. 
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 - 
Средства резерви, глава 1, функционална 
класификација 130, економска класификација 499110, 
позиција 111 – Средства резерви - стална резерва, 
одобрава се укупно 740.578 динара, извора 
финансирања 01, распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, шифра програма 0602, програмска активност 
0005,  економска класификација 484100, позиција 122 - 
Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се за 740.578 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 740.578 динара, 
служиће за исплату остатка рачуна отпремнице бр.     
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11-07/2014 од 08.07.2014. године издатог од СЗР 
„Алекс градња“ Крушевац. 

Укупан рачун износи 3.785.240 динара, од чега је у 
2014. години исплаћено 3.044.662 динара а остатак се 
измирује овим решењем. 

Наведени рачун се односи на набавку и уградњу 
цеви, превоз шљунка и рад камиона на отклањању 
последица од елементарних непогода у периоду од 
02.06.2014.године до 07.07.2014. године на локалним 
путевима (Бован, Жабаре, Вучак, Лазарица), каналима 
(Црквина, Модрица, Петина, Сушица, Пољаци, Бован, 
Жабаре) и пропустима (Кобиље, Наупарска река), по 
уговору о извођењу радова са СЗР „Алекс градња“ 
Крушевац бр. 404-732/II од 25.09.2012. године, анексу 1 
бр. 404-55/II од 03.03.2015. године и записнику са прве 
ванредне седнице Градског штаба за ванредне 
ситуације бр. 579/2014-06 од 19.04.2014. године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-42/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
                                                                                                                    
83 
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 26.02.2015. 
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 
66.045 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 19 – OШ „Владислав Савић Јан“ 
Паруновац, шифра програма 2002 (Програм 9: Основно 
образовање), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Владислав Савић Јан“ 
Паруновац), економска класификација 463100, позиција 
439 – Текући трансфери осталим нивоима власти 
(нивоу Републике), повећава се за 66.045 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 66.045 динара користе се за 
непланирану исплату солидарне помоћи запосленом 
Зорану Ђурићу за боловање дуже од 3 месеца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-30/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
84 
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 26.02.2015. 
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 - Средства 
резерве - Текућа резерва, одобрава се укупно 25.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа Крушевац, 
Програм 0602 (Програм 15: Локална самоуправа), 
програмска активност 001 (ПА: резерва опште услуге),    
економска класификација 414300, позиција 36, конто 
414314 – Отпремнине и помоћи, повећава се за 25.000 
динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
солидарне помоћи због смрти члана породице Радице 
Стојадиновић, раднице Месне канцеларије „Велики 
Шиљеговац“. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-31/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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85 
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 26.02.2015. 
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 
55.728 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 1 – Градска управа, програм 

0602 (Програм 15: Локална самоуправа), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Градске управе), 
економска класификација 414300, позиција 36 – 
Отпремнине и помоћи, повећава се за 55.728 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 55.728 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти оца Лазара Јовановића, запосленог у Градској 
управи, у износу од 19.910 динара и исплату солидарне 
помоћи породици због смрти запосленог Бранка 
Обрадовића, у износу од 35.818 динара. 

 
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: 401-29/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
86 
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 11.03.2015. 
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 18.500 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 29 – OШ „Свети Сава“ Читлук, 
шифра програма 2002 (Програм 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Свети Сава“ Читлук), економска 
класификација 463100, позиција 456 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (нивоу Републике), повећава се за 
18.500 динара (конто 425116-Централно грејање). 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 18.500 динара користе 
се за непланирану исплату испоруке и уградње 
високонапонског трафоа на нафтном горионику (замена 
трафоа и сервис горионика) по рачуну бр. 022/2015 од 
02.03.2015. године, издатог од С.З.Р. „ЕЛАС“ сервис, 
Крушар-Ћуприја. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-43/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
87 
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 24.03.2015. 
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 1.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 40 – МАШИНСКО-
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, шифра програма 2003 
(Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Машинско-
електротехничке школе), позиција 487 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 1.000 динара и отвара конто 414411 – 
Помоћ у медицинском лечењу, на износ од 1.000 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења су потребна средства за отварање 
конта за исплату солидарне помоћи запосленом за 
боловање дуже од 3 месеца. 

 
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: 401-49/15                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
88 
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 24.03.2015. 
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 1.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 48 – ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА, шифра 
програма 1502 (Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), 
програмска активност 0001 (ПА: Управљање развојем 
туризма), после позиције 524, уводи се позиција 524/1 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова, економска 

класификација 483100, конто 483111-Новчане казне и 
пенали по решењу судова, на износ од 1.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
трошкова извршног поступка по Закључку бр. 608 
И.ИВК-14533/2014 од 22.12.2014. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-47/15                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
89 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 26.02.2015. 
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 900.200 
динара, извор финансирања 08 – Уплатом на уплатни 
рачун и сада износе 2.805.604.284 динара, од тога:  

Уплатом СТР „Михајловић“ Параћин у износу од 
20.000 динара по Уговору о донацији број 404-4/II од 
15.01.2015. године и Изводу стања и промена средстава 
бр. 6 од 13.01.2015.. године, „Крушевацпут“ а.д. 
Крушевац у износу од 300.000 динара, по Уговору о 
донацији бр. 404-1/II од 12.01.2015. године и Изводу 
стања и промена средстава бр. 5 од 12.01.2015. године, 
ПД „Расина Енергогас“ д.о.о. Крушевац у износу од 
250.000 динара по Уговору о донацији број 404-3/II од 
13.01.2015. године и Изводу стања и промена средстава 
бр. 5 од 12.01.2015. године и ХИ „Жупа“ а.д. Крушевац у 
износу од 200.000 динара по Уговору о донацији број 
404-2/II од 12.01.2015. године и Изводу стања и промена 
средстава бр. 5 од 12.01.2015. године и Уговора ХИ 
„Жупа“ у износу од 130.200 динара, по Уговору о 
донацији бр. 404-34/II од 25.02.2015. године и Изводу 
стања и промена средстава бр. 33 од 23.02.2015. год. и 34 
од 24.02.2015. године на име извођења музичког 
програма Агенције за музичко сценску делатност 
MUSIC PLAY Београд са извођачем Жељком 
Самарџићем за укупно 1.415.200 динара са ПДВ-ом, од 
тога 515.000 динара у моменту потписивања уговора 
уплаћен аванс а остатак од 900.200 динара са ПДВ-ом у 
2015. години. 
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Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 900.200 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.805.604.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
900.200 динара и сада износе 2.534.900.200 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 900.200 динара и сада 
износе 900.200 динара.  

Други извори прихода сада износе 270.704.084 
динара. 

Средства у износу од 900.200 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се у 15. Програм локалне 
самоуправе 0602, пројекат 27 – „Концерт за Српску 
нову годину“ корисник Градоначелник 10005, функција 
111 – Извршни и законодавни органи, извор 08 – 
Донације од невладиних организација и појединаца на: 

- новоотворену позицију 29.1, конто 424221 – 
Услуге културе (услуге образовања, културе и спорта) 
на износ 900.200 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: 400-3/15                    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
  
 
 
 
 
 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
90 
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. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС и 
98/2013-одлука УС),  

Градскa управа града Крушевца, дана 09.09.2014. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА(ППОВ) 

ГРАДА КРУШЕВЦА“  
У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града 
Крушевца“ у Крушевцу (у даљем тексту ПДР) на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Стратешка процена ПДР–а се ради истовремено са 

израдом ПДР–а ради обезбеђивања заштите животне 
средине и одрживог развоја, a у поступку припреме и 
доношења ПДР – а.         

ПДР-ом се ближе дефинишу и разрађују планска 
решења из стратешких планских докумената и стварају 
услови за реализацију Пројекта“ ОСВ у Србији, 
Програм 3-фаза 2-отпадне воде“, односно изградња 
централног  постројења за пречишћавање отпадних 
вода града, које укључује комуналне, индустријске и 
атмосферске  отпадне воде са подручја плана града 
Крушевца. 

Намена простора утврђена је плановима  вишег 
реда (Просторни план града Крушевца, Генерални план 
Крушевца, Стратегија локалног  одрживог развоја.)          

План обухвата  површину од око 9,50ха,а налази се 
на крајњем северу градског простора,између северне 
обилазнице(будући аутопут Појате – Прељина, Е-762) и 
одбрамбеног насипа Западне Мораве.  

 
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 ПДа, као и у  
Мишљењу Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-241/14-09 од  18.08.2014. 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 ће се посебно бавити следећим 
питањима животне средине и одрживог развоја: 
обезбеђењем одрживог и безбедног одлагања и третман 
отпадних вода, побољшање животних услова 
становништва и заштита вода у оквиру интегралног  
система управљања водама, и циљу одржавања и 
унапређења водног режима. 

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 
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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 

предвиђених 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 стартешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стартешку процену.  
У оквиру полазних основа стратешке процене 

утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца 
животне средине (вода, ваздух, земљиште) у границама 
предметног плана. 

 
Члан 6. 

 
Израда статешке процене биће заснована на 

просторно планској документацији из области заштите 
животне средине и одрживог развоја и другој 
релевантној документацији, као и на резултатима 
досадашњих истрживања у области заштите животне 
средине, одрживог развоја и просторног планирања. 

У случају непостојања релевантних података, 
извршиће се циљана мерења у складу са законом. 

 
Члан 7. 

 
Јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и 

установе надлежне за послове заштите животне средине, 
заштите природе, заштите споменика културе, 
инфраструктуре, пољопривреде, шумарства, водопри-
вреде 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.  

Средства 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 Одлука је саставни део Одлуке  о изради ПДР-

а „Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 
града Крушевца“ у Крушевцу и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                
IV Број: 350-549/2014 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
91 
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), 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 23.03.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОД ЧИТЛУКА 
ДО СПОЈА НА КОЛЕКТОР „Ц“ И КОЛЕКТОРА 
ОТПАДНИХ ВОДА „Ц“ ОД ЈАСИЧКОГ ПУТА ДО 
УЛИВА У КОЛЕКТОР „А“ У КРУШЕВЦУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације колектора отпадних 
вода од Читлука до споја на колектор“Ц“ и колектора 
отпадних вода“Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор 
„А“ у Крушевцу, (у даљем тексту: План детаљне 
регулације) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Израдом Плана детаљне регулације колектора 

отпадних вода од Читлука до споја на колектор “Ц“ и 
колектора отпадних вода “Ц“ од Јасичког пута до улива 
у колектор „А“ у Крушевцу,врши се усклађивање даљег 
урбаног развоја и уређења подручја плана. 

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 6,5  ха и налази 
се на крајњем северу градског простора,дуж трасе 
северне обилазнице Крушевца (будући аутопут Појате-
прељина Е-761) на око 40м од осовине постојећег пута 
у укупној дужини од око 5,4км 

 
Члан 3. 
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Планом се дефинишу и разрађују планска решења 
из стратешких планских докумената и стварају услови 
за изградњу колектора као дела канализационе мреже и 
реализацију пројекта прикупљања и пречишћавања 
отпадних вода у Крушевцу. 

Намена простора на подручју  Плана утврђена је 
плановима вишег реда (Просторни план града 
Крушевца и Генерални план Крушевца, Стратегија 
локалног одрживог развоја...), а разрада стратешких 
планских опредељења посебним планским и 
студијским документима (Студија изводљивости) 
прорачунима и анализама у циљу реализације планског 
постојења у складу са прописима и претходно 
прибављених  услова овлашћених предузећа. 

  
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2. и 3. ове 

Одлуке, критеријума за одређивање могућих 
карактеристика значајнијих утицаја на животну 
средину и образложења о неизради стратешке процене 
утицаја за израду Плана детаљне регулације колектора 
отпадних вода од Читлука до споја на колектор“Ц“ и 
колектора отпадних вода “Ц“ од Јасичког пута до улива 
у колектор „А“ у Крушевцу, обрађивача ЈП „Дирекција 
за урбанизам и изградњу“ Крушевац бр. I-613 од 
24.02.2015. год., као и на основу мишљења Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Служба за заштиту животне средине бр. 501-43/2015-09 
од 17.03.2015. године, оцењено је да не постоји 
могућност значајнијих утицаја на животну средину, 
тако да је одлучено да се не приступа изради стратешке 
процене утицаја изради Плана детаљне регулације 
колекторра отпадних вода од Читлука до споја на 
колектор “Ц“ и колектора отпадних вода “Ц“ од 
Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник Р.С“, бр. 135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације колектора отпадних вода од 
Читлука до споја на колектор “Ц“ и колектора отпадних 
вода “Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у 
Крушевцу и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

                                                                                
IV Број: 350-105/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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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 20.03.2015. 
године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРИ АЕРОДРОМ-ФАЗА 1 У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације Стари Аеродром-фаза 1 у 
Крушевцу (у даљем тексту ПДР) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Стратешка процена ПДР–а се ради истовремено са 

израдом ПДР–а ради обезбеђивања заштите животне 
средине и одрживог развоја, a у поступку припреме и 
доношења ПДР – а.         

ПДР-ом се ближе дефинишу и разрађују планска 
решења и стартешка планска опредељења из планова 
вишег реда,у циљу развоја саобраћајног система на 
подручју града, чиме се одржава континуитет концепта 
дефинисаног стартешком планском документацијом и 
омогућује реализација дефинисаних стратешких 
развојних опредељења. 

Намена простора утврђена је плановима вишег 
реда (Генерални план Крушевца).        

   
План обухвата  површину од око 28,50ха. 
План детаљне регулације ради се за простор у  

јужном делу града између два важна путна правца-
путни правац Крушевац-Јастребац и путни правац 
Крушевац-Брус. У непосредном је контакту (западна 
страна) са спомен парком Слободиште као и објектима 
комерцијалних и услужних делатности.Са севера и 
истока предметно подручје наслања се на зону 
породичног и вишепородичног становања средњих 
густина,док је јужни део предметног подручја планиран 
за мешовиту намену, спортско рекереативни центар и 
комерцијалне делатности. 

Границу подручја са северне стране чини Улица 
Кнеза Милоша, са источне старне ул. Аеродромска (ул. 
Љубе Трипковића), са западне стране Бруски пут, док 
се са јужне стране граница формира дуж катастарске 
границе  парцеле  бр. 2637/1. 

Планом су обухваћене катастарске парцеле које 
припадају КО Крушевац. 

 
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 
животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-45/2015-09 од  12.03.2015. године. 

 
Члан 4. 

 
У оквиру стратешке процене разматраће се 

постојеће стање животне средине,утицај планираних 
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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 
обухватати 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 
извештеја о стартешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стратешку 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 стратешке процене биће заснована на 

просторно планској документацији из области заштите 
животне средине и одрживог развоја и другој 
релевантној документацији, као и на резултатима 
досадашњих истрживања у области заштите животне 
средине, одрживог развоја и просторног планирања. 

У случају непостојања релевантних података, 
извршиће се циљана мерења у складу са законом. 

 
Члан 7. 

 
Јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и 

установе надлежне за послове заштите животне средине, 
заштите природе, заштите споменика културе, 
инфраструктуре, пољопривреде, шумарства, водопривреде 
и др. органи и организације су дужне да у року од 15 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке, доставе све 
расположиве податке, услове и документацију из делокруга 
свог рада носиоцу израде стратешке процене. 

 
Члан 8. 

 
За 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.  

Средства 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 Одлука је саставни део Одлуке  о изради 

Плана детаљне регулације Стари Аеродром-фаза 1 у 
Крушевцу и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

                                                                                
IV Број: 350-99/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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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 23.03.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ИСТОЧНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ 

(ОД ПАРУНОВАЧКОГ МОСТА  ДО УЛИЦЕ 
КНЕЗА МИЛОША) И НАСТАВКА УЛИЦЕ КНЕЗА 

МИЛОША У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације Источне обилазнице (од 
Паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) и 
наставка улице Кнеза Милоша (у даљем тексту ПДР) на 
животну средину. 
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Члан 2. 
 
Стратешка процена ПДР–а се ради истовремено са 

израдом ПДР–а ради обезбеђивања заштите животне 
средине и одрживог развоја, a у поступку припреме и 
доношења ПДР–а.         

ПДР-ом се ближе дефинишу и разрађују планска 
решења и стартешка планска опредељења из планов а 
вишег реда, у циљу развоја саобраћајног система на 
подручју града, чиме се одржава континуитет концепта 
дефинисаног стартешком планском документацијом и 
омогућује реализација дефинисаних стратешких 
развојних опредељења. 

Намена простора утврђена је плановима  вишег 
реда (Генерални план Крушевца).          

План обухвата  површину од око 6,90ха, и подручје 
дефинисано као појас експропријације раније рађеном 
планском документацијом за реализацију источне 
обилазнице, као и све парцеле чији ће се делови наћи у 
зони експропријације за изградњу наставка Улице 
Кнеза Милоша. 

Планом су обухваћени делови кат. парцела које 
припадају катастарским општинама Крушевац, Бивоље 
и Паруновац. 

 
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 ПДР-а, као и у  
Мишљењу Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-44/2015-09 од 17.03.2015. 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 
обухватати обавезне елементе утврђене у чл.12 став 2 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
срeдину ("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 
предвиђених за смањење негативних утицаја  на 
животну средину; 

4. смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину; 

5. програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма (мониторинг); 

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке  процене; 

7. приказ начина одлучивања,опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена у план или 
програм; 

8. закључке до којих је дошло током израде 
извештеја о стратешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стратешку 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 истраживања 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.  

Средства 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 
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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 Одлука је саставни део Одлуке  о изради 

Плана детаљне регулације Источне обилазнице (од 
Паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) и 
наставка улице Кнеза Милоша у Крушевцу и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                
IV Број: 350-106/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
 
 
94 
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 20.03.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ИДУСТРИЈСКА ЗОНА КОШЕВИ У КОШЕВИМА  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације Индустријске зоне Кошеви у 
Кошевима (у даљем тексту ПДР) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Стратешка процена ПДР–а се ради истовремено са 

израдом ПДР–а ради обезбеђивања заштите животне 
средине и одрживог развоја, a у поступку припреме и 
доношења ПДР–а.         

ПДР-ом се ближе дефинишу правила и стварају 
услови за планиране нове садржаје, за које постоје 
потребе на тржишту, интересовање инвеститора и 
флексибилност у одређивању намена које се могу  
реализовати у оквиру планиране намене-индустрије. 

Намена простора утврђена је плановима  вишег 
реда, а разрада у циљу реализације планираних намена 
у складу са прописима и на основу Закона о планирању 
и изградњи, као и претходно прибављених услова 
овлашћених предузећа. 

План обухвата површину од око 28,70ха, а налази 
се између насеља  Читлук и Кошеви, поред железничке 

пруге Сталаћ-Пожега, у контакту са магистралним 
путним правцем,односно државним путем првог Б реда 
бр.23 (Крушевац-Краљево). 

 
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 ПДР-а, као и у  
Мишљењу Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-46/2015-09  од  12.03.2015. 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 
обухватити обавезне елементе утврђене у чл.12 став 2 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
срдину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 
88/2010). 

Обавезни елементи извештаја о стратешкој 
процени су: 

1. полазне основе стратешке процене; 
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и 

избор индикатора; 
3. процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја на 
животну средину; 

4. смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину; 

5. програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма (мониторинг); 

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке  процене; 

7. приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена у план или 
програм; 

8. закључке до којих је дошло током израде 
извештеја о стратешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стратешку процену. 
 
У оквиру полазних основа стратешке процене 

утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца 



138                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   26.03.2015.  

 

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 истраживања 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.  

Средства 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. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке  о изради 

Плана детаљне регулације „Индустријска зона Кошеви“ 
у Кошевима и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

                                                                                
IV Број: 350-102/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
 
95 
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 20.03.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације „Народни 
универзитет у Крушевцу“ на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације ближе се дефинишу и 

разрађују планска решења из Генералног плана Крушевца 
2021. („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 4/05). 

План се налази у централној градској зони и 
разнородних је садржаја, планирано као зона мешовите 
намене.  

План обухвата површину од око 0,50hа у 
централној градској зони са просечном густином преко 
200становника/ha. Границу Плана са северозападне 
стране чини ул. Мајке Југовића, са североисточне ул. 
Косанчићева, а са југоисточне и југозападне стране 
граница се формира дуж кат. пар. бр. 898/1 и 901/4. 

 
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. 

овог решења, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на животну 
средину за ПДР „Народни универзитет у Крушевцу“, као 
и на основу Мишљења бр. 501-41/15-09 од 17.03.2015. 
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 
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средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Народни универзитет у Крушевцу“ 
на животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Народни универзитет у 
Крушевцу“ и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

                                                                                
IV Број: 350-101/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
 
96 
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 20.03.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА 
НОВОГ ГРОБЉА У КРУШЕВЦУ- ИЗМЕНА 

БЛОКА Б НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације  
„Проширења Новог гробља у Крушевцу“ – измена 
блока Б на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор који се налази у обухвату предметног 

Плана, дефинисан је урбанистичким планом ПДР 
„Проширење Новог гробља у Крушевцу“, а измене се 
раде у делу блока Б и односе се на незнатно проширење 
зоне становања ради усаглашавања са постојећим 
катастарским стањем и садржи правила уређења и 
правила изградње, као основ за реализацију 
планираних садржаја. Простор обухваћен Изменом и 
допуном Плана је у оквиру зоне становања густине до 
100/200 становника/ha и заштитног зеленила.        

 План обухвата површину око 2,00hа, у оквиру 
Генералног плана Крушевац 2021 („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 4/05) зоне заштитног зеленила, са 
изграђеним  објектима породичног становања. 

ПДР „Проширења Новог гробља у Крушевцу“ је 
донела Скупштина града Крушевца дана 25.08.2011. год. за 
који је израђен Извештај о стратешкој процени утицаја 

ПДР „Проширење Новог гробља“ у Крушевцу на животну 
средину, урађен од стране „ECOlogica Urbo“доо из 
Крагујевца, на који је Група за екологију- Одсек за 
финансије, привреду и екологију Градске управе Крушевац 
дала сагласност, бр. 501-147/11-04 од 10.06.2011. год.  

  
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. 

Наиме, планом се дефинишу правила уређења, 
правила грађења, мере и услови заштите животне 
средине од различитих видова загађења и деградације, 
спровођење активности на заштити и уређењу, који 
треба значајно да утичу на побољшање квалитета 
живота становништва, чиме се смањују ризици по 
људко здравље и животну средину. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

Одлуке, Образложења и критеријума за одређивање 
могућих утицаја на животну средину за ПДР „Прошерења 
Новог гробља у Крушевцу“ – измена блока Б, као и на 
основу Мишљења, бр. 501-42/15-09  од 17.03.2015.године, 
Службе за заштиту животне средине, Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не постоји 
могућност значајнијих утицаја на животну средину, тако 
да је одлучено да се не приступа изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне Плана детаљне 
регулације  „Проширења Новог гробља у Крушевцу“ – 
измена блока Б 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 Измени и 

допуни Плана детаљне регулације  „Проширења Новог 
гробља у Крушевцу“ и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

                                                                                
IV Број: 350-100/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 

97 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 20.01.2015. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011, …) тако да:  

- у члану 5. ставу 1. тачка 45. мења се да гласи: 
„45. Улица Караџићева, испред раскрснице са 

Улицом Југ Богдановом и испред раскрснице са 
Улицом Стевана Синђелића;“  

- у члану 5. ставу 1. тачка 46. мења се да гласи: 
"46. Улица кнеза Милоша, испред раскрснице са 

Улицом Бруски пут, испред и иза раскрснице са Улицом 
Аеродромском и Булеваром Николе Пашића, иза Улице 
Херцеговачке, иза Улице Варшавске, испред Улице 
војводе Петра Бојовића и испред Улице Гаврила 
Принципа;" 

II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 
изградњу ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, изради саобраћајни 
пројекат у складу са режимом саобраћаја утврђеним у 
ставу 1. диспозитива овог Решења и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                      

IV Број: 344-59/2015 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
98 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 26.02.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 ... 
6/2013) тако што се у чл. 4. ставу 1. после тачке 8. 
додаје нова тачка 8.1. која гласи: 

 
 "8.1. Улица XII пешадијски пук, од Улице 

поручника Божидара до Улице Видовданске;" 
 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

изградњу ЈП Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачки 1. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради даље процедуре. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                                    

IV Број: 344-177/2015 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
99 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности на основу чл. 21. 
став 1. и 2. Одлуке о јавном линијском превозу путника 
на територији Града Крушевца ("Службени лист gрада 
Крушевца", бр. 1/09-Пречишћен текст, 8/2012 и 2/2014), 
дана 10.03.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о измени и допуни Решења о одређивању 
стајалишта која могу да се користе 
у међумесном превозу путника 

 
I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о 

одређивању стајалишта која могу да се користе у 
међумесном превозу путника ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 6/2014) у ставу I, у наслову в), тако што 
се после тачке 5. додаје нова тачка 5.1. која гласи: 

 
"5.1 Липовац 2", 

 
а у тачки 6. текст "Липовац 2", мења се тако да 

гласи: "Липовац 3". 
 

II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

                                                                                    
IV Број: 344-198/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
100 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности на основу чл. 21. 
став 1. и 2. Одлуке о јавном линијском превозу путника 
на територији Града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/09-Пречишћен текст, 8/2012 и 3/2014), 
дана 25.03.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени и допуни Решења о одређивању 

стајалишта која могу да се користе 
у међумесном превозу путника 

 
I - МЕЊА СЕ и ДОПУЊУЈЕ Решење о одређивању 

стајалишта која могу да се користе у међумесном 
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превозу путника ("Службени лист града Крушевца", бр. 
6/2014 и 1/2015): 

- у ставу I, у наслову ж), тако што се испред тачке 
1. додаје нова тачка 1.1. која гласи: 

 
"1.1 Јасика 2.1", 

 
- у ставу I, у наслову з), тако што се после тачке 3. 

додаје нова тачка 3.1. која гласи: 
 

"3.1 Шанац 2", 
 

а у тачки 4. текст "Шанац 2", мења се тако да 
гласи: "Шанац 3". 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                                   
IV Број: 344-273/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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