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ОБРАЋАЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

У низу стратешких докумената које је донео град Крушевац, израдом Локалног програма 

заштите животне средине града Крушевца за период 2015. до 2025. наставља се континуитет 

и ствара основа за унапређење квалитета живота грађана. 

Програм заштите животне средине представља резултат заједничког рада локалне 

самоуправе, представника јавних предузећа и установа, као и осталих организација и 

удружења, која су препознала заштиту животне средине као битан елемент у даљем развоју 

локалне заједнице. 

Овим Програмом сагледава се постојеће стање животне средине и утврђује се низ активности 

које ће се остваривати у периоду од 2015. до 2025. године. Циљ Програма је да се са усвојеним 

активностима ублаже, санирају и отклоне негативне последице дугогодишњег занемаривања 

бриге о животној средини, као и да се превентивно делује на спречавање даље деградације 

нашег природног окружења. У овом озбиљном и континуираном задатку, поред званичних 

институција неопходна је подршка и учешће сви наших суграђана, јер све велике промене 

почињу малим корацима. 

Град Крушевац, поред Новог Сада и Новог Бечеја, je међу првим градовима у Србији који je 

испунио обавезу прописану Законом о заштити животне средине1 и израдио Програм заштите 

животне средине у оквиру програма „ЕU EXCHANGE 4“, а у сарадњи са Сталном конференцијом 

градова и општина - Савеза градова и општина Србије на чијој подршци се посебно 

захваљујем. 

У Крушевцу 

 Драги Несторовић 

 градоначелник 

  

                                                             
1 „Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11 
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На основу чланa 68. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС'', број 135/04, 36/09, 

36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, број 8/08 и 5/11) 

Скупштина Града Крушевца на____________седници од ________2015.године, доноси 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2024. ГОДИНЕ 

1. УВОД 

1.1 Надлежности локалне самоуправе у заштити животне средине 

Устав РС утврђује да су „јединице локалне самоуправе2 надлежне у питањима која се, на 

сврсисходан начин, могу остваривати унутар јединице локалне самоуправе“ (члан 177),3 а која 

су питања од локалног значаја одређује се законом (исто као и када се ради о питањима од 

републичког, односно покрајинског значаја). Јединице локалне самоуправе су општине, 

градови и град Београд (члан 188. Устава РС). 

Надлежност општина у области животне средине дефинисана је чланом 190. Устава РС којим 

је прописано да општина, преко својих органа, у складу са законом обавља различите послове, 

између осталог, стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других 

непогода; заштити културних добара од значаја за општину; заштити, унапређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта. Ово поред тога што уређује и обезбеђује обављање 

бројних других делатности, доноси свој урбанистички план и програм развоја општине, стара 

се о јавном информисању итд.  

Да би се на прави начин разумеле, надлежности локалне самоуправе у области животне 

средине се морају посматрати у контексту укупних решења која садрже прописи којима се 

регулише положај и улога локалне самоуправе, а нарочито у контексту решења садржаних у 

Закону о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07). Истовремено, треба имати у 

виду да су „концепт од којег се полазило при уређивању система локалне самоуправе Законом, 

као и његова конкретна операционализација и разрада, у свему у складу са Европском 

повељом о локалној самоуправи.“4  

У делу ЗЛС којим се регулише надлежност општине предвиђено је да се општина5, преко 

својих органа, у складу с Уставом и законом, између осталог: „11) стара о заштити животне 

средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите 

животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким 

документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за 

заштиту и унапређење животне средине“ (члан 20). Једна од кључних надлежности ЈЛС, која 

                                                             
2 Јединице локалне самоуправе су општине, градови и град Београд (члан 188. Устава РС). 
3 На истом месту се прописује да су аутономне покрајине надлежне „у питањима која се, на сврсисходан 
начин, могу остваривати унутар аутономне покрајине, у којима није надлежна Република Србија.“  
4 Влатковић, М., Ђокић, Б., Оп. Цит. стр. 358. 
5 Члан 18 Закона уређује општину као основну територијалну јединицу локалне самоуправе. Општина 
би требало да има најмање 10.000 становника, иако било из историјских разлога или неких других 
разлога постоје и мање општине. Члан 23 овог Закона уређује град као јединицу локалне самоуправе 
када има више од 100.000 становника, али опет постоје случајеви када и мање општине имају статус 
града. Статус града Београда је предмет посебног закона. 
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је у индиректној вези са заштитом животне средине , прописана је и тачком 5. члана 20. где је 

предвиђено да „општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, уређује и 

обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода - одржавање чистоће у градовима 

и насељима, одржавање депонија, као и организационе, материјалне и друге услове за њихово 

обављање”6. 

Као поверене општина обавља „поједине послове инспекцијског надзора из области, 

просвете, здравства, заштите животне средине7, рударства, промета робе и услуга, 

пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу са законом“ 

(члан 22).8 Осим тога, РС може законом поверити јединицама локалне самоуправе поједина 

питања из своје надлежности, као што су извршавање закона и других прописа, а ЈЛС су дужне 

и одговорне да извршавају ове послове као поверене и то квалитетно и ефикасно (члан 52. 

тачка 5. и члан 6).9 Органи Републике врше надзор над законитошћу рада и аката органа ЈЛС, 

у складу с Уставом и законом (члан 78. став 2).10 

Законом о комуналним делатностима 

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11) дефинисано је да комуналне 

делатности обухватају: 1) снабдевање водом за пиће; 2) пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода; 3) производња и дистрибуција топлотне енергије; 4) 

управљање комуналним отпадом; 5) градски и приградски превоз путника; 6) управљање 

гробљима и погребне услуге; 7) управљање јавним паркиралиштима; 8) обезбеђивање јавног 

осветљења; 9) управљање пијацама; 10) одржавање улица и путева; 11) одржавање чистоће 

                                                             
6 Из претходне реченице се може видети да се наведеним законом пречишћавање и одвођење отпадних 
вода и одржавање депонија не подводе под исту област. Уопште, међу стручњацима и практичарима у 
овласти заштите животне средине постоје неслагања у погледу тога да ли је нпр. управљање отпадом 
превасходно комунална делатност или делатност из домена заштите животне средине (прим. аутора). 
7 Иако су велике надлежности локалних самоуправа над заштитом животне средине заступљене у 
већини земаља чланица ЕУ, па се тако могу посматрати као европски стандард, утисак је да је 
преношење надлежности на локални ниво урађено превише брзо и без одговарајуће припреме 
локалних самоуправа. Стога се од надлежних у локалним самоуправама често може чути да “је држава 
све што није могла да реши пренела на локални ниво”. (прим. аутора). 
8 У вези са „повереним пословима“ треба имати у виду да се ради о пословима који су „по својим 
карактеристикама“ послови централних органа. Они их „поверавају законом, не преносе их у 
надлежност локалних органа, поверавање увек прате јасна и изузетно снажна надзорна и усмеравајућа 
овлашћења централних органа“. Влатковић, М., Ђокић, Б., оп. цит. стр. 75. 
9 У складу са чланом 4 Закона, Република Србије може да повери јединицама локалне самоуправе 
поједине предмете из своје надлежности „За вршење поверених надлежности средства обезбеђује 
Република Србија или аутономна покрајина, зависно од тога ко је поверио надлежности.“  
10 На основу члана 28. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, број 20/92, 48/93, 53/93, 67/93 и 
48/94), а који се примењује сходно члану 93. Закона о државној управи („Сл. Гласник РС”, број 79/05), 
када је вршење појединих инспекцијских послова поверено органима општине, града Београда, градова 
и аутономних покрајина, републичким инспектор има, у односу на те органе, право и дужност да: издаје 
обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа и за вршење послова, као и да 
контролише њихово извршавање; остварује непосредан надзор над њиховим радом; врши непосредан 
инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима ако их органи не врше; одузме 
овлашћење поједином инспектору и предложи утврђивање одговорности у органу општине, града 
Београда, градова и аутономних покрајина, који послове не обавља благовремено, стручно, законито и 
савесно; организује заједничке акције са инспекторима у органима општине, града Београда, градова и 
аутономних покрајина, увек кад то потребе захтевају; тражи извештаје, податке и обавештења о 
вршењу поверених послова инспекцијског надзора. Међутим, треба констатовати да сам ЗЛС не 
прописује обавезу тражења и давања извештаја о вршењу поверених послова државне управе, „што се 
сматра мањкавошћу“. Влатковић, М., Ђокић, Б., оп. цит. стр. 272. 
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на површинама јавне намене; 12) одржавање јавних зелених површина; 13) димничарске 

услуге; 14) делатност зоо-хигијене (члан 2). 

Ради коришћења, чувања и одржавања средстава за обављање комуналних делатности, 

одржавања чистоће и заштите животне средине ЈЛС може да пропише опште услове 

одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење (члан 4. став 2).  

Влада изузетно може одлучити да на подручјима која су законом стављена под посебну 

заштиту, туристичком простору и другим подручјима од посебног значаја, управљач 

обезбеђује обављање комуналне делатности.  

Влада прописује услове обављања комуналне делатности на овим подручјима, ради одрживог 

коришћења и управљања природним ресурсима као и спречавања, отклањања и смањења 

негативних утицаја по животну средину. Јединица локалне самоуправе може својом одлуком, 

у складу са статутом, предвидети да градска општина, месна заједница или други облик месне 

самоуправе обавља одређене послове у вези са обезбеђивањем услова за обављање 

комуналних делатности.11 Према одредбама члана 6. Закона ЈЛС је дужна да се у поступку 

поверавања обављања комуналних делатности руководи начелима конкуренције, 

економичности, ефикасности и заштите животне средине. 

Национални програм заштите животне средине јасно се одређује према питању надлежности 

локалне самоуправе тако што се констатује да је „свака јединица локалне самоуправе 

одговорна за квалитетно и ефикасно обављање како изворних, тако и поверених послова. 

Изворни послови су они које јединица локалне самоуправе, на основу Устава и закона обавља 

у функцији остваривања локалне самоуправе. Другим речима, то су послови који су од 

непосредног интереса за грађане, и као такви су законом утврђени као изворни послови. 

Према законима којима се уређује локална самоуправа и комуналне делатности, општина се 

стара о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 

вредности и заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у 

складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима, обавља послове 

пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће у градовима и 

насељима, одржавање депонија, и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење 

животне средине.”12 

Прописи у области животне средине и надлежност локалне самоуправе 

Као што је напред наведено, Законом о локалној самоуправи се утврђују послови из 

надлежности градова и општина, али те надлежности нису регулисане овим законима већ 

тзв., секторским законима, односно законима из појединих области. Једна од таквих области 

у којој се прописују надлежности локалне самоуправе је и област животне средине.  

Већина важећих закона у области заштите животне средине садржи одредбе које се односе на 

надлежности локалне самоуправе. То је општа и уједно једна он најзначајнијих 

карактеристика прописа у области животне средине усвојених у РС у последњих неколико 

година, а који су донети, између осталог, у циљу усаглашавања са релевантним прописима 

                                                             
11 Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се: 1) не ометају 
други корисници и не угрожава животна средина; 2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији 
обављања одређене комуналне делатности (члан 18).  
12 НПЗЖС, стр. 19. 
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ЕУ). Могло би се рећи да је овај процес започет доношењем четири системска закона у области 

животне средине из 2004. године, а настављен доношењем сета закона из 2009. године.  
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Закон о заштити животне средине 

Значајан део одредби ЗЗЖС се односи на ЈЛС. Неке одредбе ЗЗЖС имају општи карактер и 

односе се и на ЈЛС, док се једним делом одредаба експлицитно прописују овлашћења и обавезе 

ЈЛС.  

Према одредбама члана 5. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 

измене 36/09 и 72/09) у остваривању система заштите животне средине и ЈЛС, поред осталих 

субјеката, одговорна је за сваку активност којом се мења или се може променити стање и 

услови у животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у 

складу са законом. Обавеза је ЈЛС да обезбеђују интеграцију заштите и унапређивања животне 

средине у све секторске политике спровођењем међусобно усаглашених планова и програма 

и применом прописа кроз систем дозвола, техничких и других стандарда и норматива, 

финансирањем, подстицајним и другим мерама заштите животне средине (члан 9. тачка 1. 

Закона о заштити животне средине). 

На основу члана 109. Закона о заштити животне средине, ЈЛС поверени су, између осталог, и 

послови вршења инспекцијског надзора над извршавањем послова поверених овим законом 

и прописима донетих на основу овог закона. 

Осим тога, ЈЛС имају и бројне друге надлежности (овлашћења и обавезе) по основу Закона о 

заштити животне средине. ЈЛС у оквиру надлежности утврђених овим и посебним законом, 

доносе своје планове и програме управљања природним ресурсима и добрима, у складу са 

стратешким документима из члана 12. овог закона и својим специфичностима (члан 13). У 

делу који се односи на превентивне мере ЈЛС учествује у поступку припреме и доношења 

планова (просторни и урбанистички планови и други планови (планови уређења и основе 

коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловно-привредне основе и 

програми унапређења рибарства на рибарским подручјима и други планови), на начин 

одређен законом. (члан 33). 

ЈЛС даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине на захтев органа 

надлежног за припрему и доношење плана, а на основу услова и мишљења надлежних 

стручних организација (члан 34). ЈЛС дужна је да прибави претходну сагласност надлежног 

органа аутономне покрајине на предлог акта којим се одређује статус угрожене животне 

средине и приоритети за санацију и ремедијацију за подручја од локалног значаја на 

територији аутономне покрајине (члан 43).13  

ЈЛС, као и државни органи и органи аутономне покрајине, доносе програм заштите животне 

средине на својој територији, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са 

Националним програмом и плановима из члана 65. и 66. овог закона и својим интересима и 

специфичностима (члан 68). 

ЈЛС доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у складу са програмом 

мониторинга који доноси Влада, на основу посебних закона (члан 69). Локални регистар 

извора загађивања животне средине води надлежни орган јединице локалне самоуправе 

                                                             
13 Иначе, Влада утврђује критеријуме за одређивање статуса угрожене животне средине и за 
утврђивање приоритета за санацију и ремедијацију. На основу критеријума из става 1. овог члана, 
статус угрожене животне средине и приоритете за санацију и ремедијацију за подручје од значаја за 
Републику Србију одређује министарство, уз прибављено мишљење других надлежних органа, а за 
подручје од локалног значаја одређује јединица локалне самоуправе (члан 43. Став 1 и 2). 
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(члан 75 став 3), а надлежни орган ЈЛС (исто као и надлежни орган аутономне покрајине) 

дужан је да Агенцији за заштиту животне средине тромесечно доставља податке за израду 

извештаја о стању животне средине у Републици, који Влада једанпут годишње подноси 

Народној скупштини, и то за прво, друго и треће тромесечје најкасније у року од два месеца 

по истеку тромесечја, а за последње тромесечје до 31. јануара; (члан 76). 

ЈЛС објављује Извештај о стању животне средине у службеним гласилима јединице локалне 

самоуправе (члан 76. став 4),14 и има одређене обавезе у вези са „редовним, благовременим, 

потпуним и објективним, обавештавањем јавности о стању животне средине, односно о 

појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа загађујућих материја и емисије, као и 

мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље 

људи.“ (члан 78). 

ЈЛС има обавезу да „обезбеди финансирање и остваривање циљева заштите животне средине, 

у складу са овим законом и у оквиру својих овлашћења“ (члан 83), док се један део права и 

обавеза односи на накнаде прописане ЗЗЖС (члан 84, 85, 85а, 87). Осим тога, ЈЛС су обавези да 

отворе буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем (члан 100). 

Закон о процени утицаја на животну средину 

Један део активности ЈЛС односи се на послове у вези са проценом утицаја на животну 

средину.15 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, број 135/04 и 

измене 36/09) прописује да се одређени послови спровођења поступка процене утицаја на 

животну средину за одређене пројекте16 поверавају ЈЛС. То су пројекти за чије одобрење за 

изградњу издаје орган ЈЛС и то: 

‒ Одлучивање и издавање решења о потреби процене утицаја пројекта на животну 

средину и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја пројеката 

на животну средину, 

                                                             
14 Међутим, у Извештају о спровођењу АК, указано је да се “објављивање извештаја о стању животне 
средине од стране локалних самоуправа већином не поштује“. Извештај о спровођењу АК, 32. 
15 „Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне средине заснована 
на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са 
циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље 
људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно 
деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, 
смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката (у даљем тексту: процена утицаја)“ 
(члан 2. т. 5). Према одредбама члана 3. Закона „предмет процене утицаја су пројекти који се планирају 
и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање 
пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину. Предмет процене утицаја су и пројекти 
који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се 
користе без употребне дозволе (у даљем тексту: процена утицаја затеченог стања). Процена утицаја 
врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, 
шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се 
планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. 
Пројекти из става 1. и 2. овог члана могу бити предмет процене утицаја ако је њихово извођење, 
односно употреба у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња.“  
16 „Пројекат јесте: извођење грађевинских радова, уградња инсталација, постројења и опреме, њихова 
реконструкција, уклањање и/или промена технологије, технологије процеса рада, сировине, 
репроматеријала, енергената и отпада; остале интервенције у природи и природном окружењу 
укључујући радове који обухватају експлоатацију минералних сировина (члан 2. т. 4). 
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‒ Издавање решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројеката 

на животну средину17, 

‒ Учешће у поступку техничког прегледа (пријема) објеката за које је издата 

сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, 

‒ Вршење инспекцијског надзора.18 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 

У вези са спровођењем Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 

РС”, број 135/04 и 88/10) један део послова поверава се ЈЛС (и АП).19 Према одредбама овог 

закона поверавају се послови спровођења поступка стратешке процене утицаја на животну 

средину, планова и програма које доноси ЈЛС20, и то: Припрема плана и програма извршене 

стратешке процене, Израда стратешке процене која је усклађена са другим стратешким 

проценама и проценама утицаја пројеката на животну средину, Давање мишљења на одлуке о 

потреби израде стратешке процене утицаја и плана и програма на животну средину, 

Спровођење поступка стратешке процене уз учешће заинтересованих органа и организација 

или уз учешће јавности, Оцена извештаја о стратешкој процени са применом прописаних 

критеријума, Давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину21. 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

Надлежност, односно права и дужности органа ЈЛС у вези са поступком издавања интегрисане 

дозволе22 регулисани су Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Сл. гласник РС“, број 135/04). Орган ЈЛС надлежан за послове заштите животне 

средине издаје дозволу у складу са овим законом за постројења и активности за која дозволу 

или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, 

издаје други надлежни орган ЈЛС. Министарство надлежно за послове заштите животне 

                                                             
17 „Студија о процени утицаја на животну средину јесте документ којим се анализира и оцењује 
квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном простору и међусобни 
утицаји постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицаји 
пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање 
штетних утицаја на животну средину и здравље људи ...” (члан 2. т. 6). 
18 Аутономној покрајини поверени су послови спровођења поступка процене утицаја на животну 
средину пројекта за чије одобрење за изградњу издаје орган јединице аутономне покрајине. 
19 „Стратешка процена утицаја одређених планова и програма на животну средину подразумева 
припрему извештаја о стању животне средине, спровођење поступка консултација, уважавање 
извештаја и резултата консултација у поступку одлучивања и доношења или усвајања одређених 
планова и програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци“ (члан 3. т. 2). 
20 „Планови и програми јесу сви развојни или други планови и програми, основе, стратегије, укључујући 
и њихове измене, које припрема и/или усваја орган на републичком, покрајинском или локалном 
нивоу, или које надлежни орган припрема за одговарајући поступак усвајања у Народној скупштини 
или Влади Републике Србије, односно скупштини или извршном органу аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе, као и планови и програми који се доносе на основу прописа“ (члан 3. т. 
1). 
21 „Извештај о стратешкој процени подразумева део документације која се прилаже уз план или 
програм и садржи идентификацију, опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину због 
реализације плана и програма, као и варијанте разматране и усвојене на основу циљева и просторног 
обухвата плана и програма“ (члан 3. т. 3). 
22 Интегрисана дозвола је „одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава 
пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини 
документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност 
одговарају захтевима предвиђеним овим законом.“ (члан 2. т. 10). 
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средине издаје дозволу у складу са овим законом за постројења и активности за која дозволу 

или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, 

издаје друго надлежно министарство. Покрајински орган надлежан за послове заштите 

животне средине издаје дозволу у складу са овим законом за постројења и активности за које 

дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање 

активности, издаје други надлежни покрајински орган. Поверава се јединици локалне 

самоуправе вршење инспекцијског надзора над постројењима и активностима за које дозволу 

у складу са овим законом издаје надлежни орган локалне самоуправе. 

Закон о управљању отпадом 

У складу са чланом 20. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, број 36/09 и 88/10)23 

ЈЛС обавља следеће послове: доноси локални план управљања отпадом (у складу са чланом 

13. и 14), обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу; уређује, обезбеђује, организује 

и спроводи управљање комуналним отпадом (члан 43, став 5. и 7. и члан 55, став 6.- 

управљање отпадним возилима), односно инертним и неопасним отпадом на својој 

територији, у складу са законом; уређује поступак наплате услуга у области управљања 

комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом; издаје дозволе у 

складу са чланом 60, став 4. (за град), односно 5. (за општину), одобрења и друге акте у складу 

са овим законом, води евиденцију и податке доставља министарству;24 на захтев 

министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку 

издавања дозвола у складу са овим законом; врши надзор и контролу мера поступања са 

отпадом у складу са овим законом.25 На основу члана 83. Закона о управљању отпадом 

министарство врши надзор над радом ЈЛС у вршењу поверених послова. 

Једна или више јединица локалне самоуправе одређују локацију за изградњу и рад постројења 

за складиштење, третман или одлагање отпада на својој територији, под условима утврђеним 

законом, као и споразумом из члана 21. став 2. овог закона ако више скупштина јединица 

локалне самоуправе заједно одлучују о локацији постројења за управљање отпадом (члан 34). 

У случају изградње постројења за третман или одлагање опасног отпада, министарство 

доноси одлуку о локацији у складу са законом и по претходно прибављеном мишљењу 

јединице локалне самоуправе, односно и аутономне покрајине за постројења која се граде на 

њеној територији. У случају несагласности јединица локалне самоуправе у погледу 

одређивања локације постројења за управљање отпадом, одлуку о локацији на предлог 

министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, доноси Влада. 

  

                                                             
23 У процедури усвајања је Предлог закона о допунама Закона о управљању отпадом. Видети: 
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_pregled.php?id=166011. 
24 Аутономној покрајини поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, 
третман и одлагање отпада за све активности на територији аутономне покрајне и за сва постројења 
за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган аутономне покрајине (члан 60). 
25 ЈЛС дужна је да својим актом одреди органе и службе надлежне за обављање ових послова. На основу 
члана 97. Закона о управљању отпадом, ЈЛС су до маја 2010. године биле дужне да израде попис 
неуређених депонија на свом подручју које не испуњавају услове из овог закона (члан 97.т.1), односно 
до маја 2011. год. да израде пројекте санације и рекултивације неуређених депонија, на које сагласност 
даје министарство, односно аутономна покрајина (члан 97.т.2). 

http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_pregled.php?id=166011
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Закон о заштити ваздуха 

Закон о заштити ваздуха у члану 4. прописује да „заштиту и побољшање квалитета ваздуха” 

обезбеђује јединица локалне самоуправе, поред, Републике Србије, Аутономне покрајине, 

привредна друштава, предузетника, као и других правних и физичких лица. 

На основу Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, број 36/09) ЈЛС (и АП)26 поверавају се 

следећи послови: доношење Планова квалитета ваздуха и Краткорочних акционих планова 

(члан 31, 33, 36); мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи (за праћење квалитета 

ваздуха успостављају се локалне мреже мерних станица и/или мерних места) (члан 10, 15, 16); 

јавно објављивање и достављање података о резултатима мониторинга квалитета ваздуха 

Агенцији (члан 17, 65, 67, 68, 69); обавештавање јавности у случају прекорачења 

концентрација утврђених овим законом или концентрација поједине загађујуће материје 

опасне по здравље људи (члан 23); инспекцијски надзор над спровођењем мера заштите 

ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган ЈЛС (и/или АП) издаје одобрење за 

градњу, односно употребну дозволу (члан 74).27 

Закон о заштити од буке у животној средини 

Општина, град, односно град Београд (јединица локалне самоуправе) су „субјекти заштите 

животне средине од буке на територији Републике Србије, у оквиру својих овлашћења“, поред 

РС, АП, привредних друштава, правних и физичких лица, научних и стручних организација и 

других јавних служби, удружења и грађана. (члан 4). 

У области заштите од буке у животној средини одређени послови се поверавају ЈЛС (као и АП). 

Према одредбама члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, број 

36/09 и 88/10) ЈЛС обавља следеће послове: 1) утврђује мере и услове заштите од буке, 

односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје 

сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну 

средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности; 

2) врши акустичко зонирање на својој територији, одређује мере забране и ограничења у 

складу са овим законом; 4) доноси локални акциони план заштите од буке у животној 

средини, односно обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу; 5) обезбеђује 

финансирање мониторинга буке у животној средини на територији јединице локалне 

самоуправе; 6) врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.  

Осим тога, ЈЛС обавља и послове везане за спровођење акустичког зонирања и одређивање 

мера забране и ограничења у складу са овим законом (члан 17); одређује мере заштите од буке 

при одржавању јавних скупова и активности (члан 18), припрема и доноси Акциони план за 

агломерације на територији јединице локалне самоуправе, као и за постројења и активности 

за које интегрисану дозволу издаје јединица локалне самоуправе (члан 21), обезбеђивање 

финансирања мониторинга буке у животној средини на територији ЈЛС (члан 23), врши 

надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини (члан 30), својим актом 

одређују органе и службе надлежне за обављање послова (члан 8. Став 2). 

                                                             
26 Мониторинг за територију аутономне покрајине се врши према програму који доноси надлежни 
орган аутономне покрајине и који мора бити усклађен са програмом који доноси Влада на предлог 
министарства. 
27 АП се поверавају послови инспекцијског надзора над решавањем по жалбама на решења надлежног 
органа општине, односно града са територије АП. 
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Закон о заштити природе 

Слично као што то чине Закон о заштити ваздуха и Закон о заштити од буке у животној 

средини и Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, број 36/09 и 88/10) општину, односно 

град (јединицу локалне самоуправе) проглашава за „субјекта заштите природе”, поред РС, АП, 

управљача заштићеног подручја, правних лица, предузетника и физичких лица који у 

обављању привредних и других делатности користе природне ресурсе и заштићена природна 

добра; 6) стручних и научних организација и других јавних служби; и 7) грађана, група 

грађана, њихових удружења, професионалних или других организација (члан 6). 

Законом о заштити природе ЈЛС се поверавају одређени послови. ЈЛС: доноси програм 

заштите природе (члан 113), усваја извештај о стању природе на свом подручју (члан 114), 

покреће иницијативу за проглашење и проглашава заштићеним подручјем III категорије 

(члан 41а), врши инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона на заштићеним 

подручјима која проглашава надлежни орган ЈЛС (члан 119). Строги и специјални резерват, 

станиште, природно добро које се штити на основу међународних аката или има међународни 

значај, предео изузетних одлика у коме се налази културно добро од изузетног значаја, као и 

парк природе који се целом површином налази на територији двеју или више ЈЛС, Влада 

проглашава заштићеним на предлог министарства, а по претходно прибављеном мишљењу 

надлежних министарстава и надлежног органа АП, ако се добро налази на територији АП.28  

Осим тога, ЈЛС пружа податке у вези са стањем и заштитом природе (члан 115), обезбеђује 

средства за заштиту природних подручја које она проглашава, за мере и активности 

предвиђене актом о заштити, за новчане и друге подстицајне мере прописане овим законом, 

као и за остваривање права прече куповине и накнаде власницима и корисницима права на 

некретнине за ограничења којима су подвргнути у тим заштићеним подручјима (члан 107), 

обавља управне послове заштите природе (члан 101), обезбеђује финансирање заштићеног 

подручја (члан 69),29 итд. 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 

Неколико обавеза (и права) локалне самоуправе проистиче из Закона о заштити од 

нејонизујућих зрачења. Према одредбама члана 12. „привредно друштво, предузеће, друго 

правно лице и предузетник, односно оператер или руковалац, дужан је да одмах, а најкасније 

у року од 24 часа, обавести министарство о ванредном догађају, а за територију аутономне 

покрајине и надлежни орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове заштите животне средине.“30 

                                                             
28 Изузетно, станиште и предео изузетних одлика у коме се не налази културно добро од изузетног 
значаја, ако им је цела површина на територији аутономне покрајине, као и парк природе који се налази 
на територији двеју или више јединица локалне самоуправе на територији аутономне покрајине, 
надлежни орган аутономне покрајине проглашава заштићеним подручјем, по претходно прибављеној 
сагласности министарства и претходно прибављеним мишљењима надлежних министарстава (члан 
41). 
29 Иначе, без обзира на све ове Законом прописане надлежности у СБР (која је усвојена 2010), 
констатује се да је „биодиверзитет ... такође још једна од области која је до сада остала централизована 
на нивоу државе и АП Војводине, иако су неке активности када је у питању институционални и 
законски оквир спуштене на ниво локалне самоуправе.“ СБР, стр. 22. Видети и стр. 23. 
30 Обавештење садржи нарочито информације о околностима ванредног догађаја, месту, времену, 
непосредној опасности по здравље људи и кратак опис предузетих мера. 
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На основу члана 14. став 4. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, број 

36/09) ЈЛС се поверава вршење инспекцијског надзора над изворима зрачења за које 

одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган ЈЛС. 

Закон о водама  

Закон о водама („Сл. гласник РС”, број 30/10) предвиђа да управљање водама Република 

Србија остварује преко министарства и других надлежних министарстава, органа аутономне 

покрајине, органа јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа (члан 

24). 

Законом су приписане надлежности ЈЛС, града, односно града Београда. ЈЛС је надлежна, 

између осталог, за следеће послове: управљање водним објектима (члан 23), обезбеђење 

заштите од штетног дејства вода и управљање ризицима (члан 45), организовање и 

спровођење одбране од поплава на водама II реда (члан 53), затим, доноси Оперативни план 

за одбрану од поплава (члан 55), одређује ерозионо подручје, услове за његово коришћење и 

радове и мере за заштиту од ерозије и бујица (члан 61), спроводи превентивне мере и 

заштитне радове (члан 62, 63), одређује место и начин општег коришћења воде (члан 67), 

подноси захтев за одређивање зона санитарне заштите (члан 77), доноси акт о испуштању 

отпадних вода у јавну канализацију (члан 98), доноси водна аката (члан 114), издаје водне 

услове (члан 118), издаје водни налог (члан 128), води водне књиге (члан 130), издаје 

одобрења за прикључење на јавни водовод у сеоском насељу (члан 138), итд. 

1.2 Садржај и структура Програма 

Садржај програма 

Заштита животне средине је свеобухватна област, а надлежности јединица локалне 

самоуправе у тој области су бројне и значајне. Иако је Законом о заштити животне средине 

дефинисано да ЈЛС доносе програме заштите животне средине у складу са стратешким 

документима и својим интересима и специфичностима, није једноставно утврдити садржај 

локалног програма заштите животне средине. Приликом израде програма морају се имати у 

виду све надлежности које јединице локалне самоуправе имају у заштити животне средине, 

захтеви и смернице релевантних стратегија, програма и планова на националном нивоу, како 

у области животне средине тако и оних који су у надлежности других ресора, али се 

индиректно односе на ову област, као и проблеми животне средине који нису у директној 

надлежности локалних самоуправа. При томе, локални програми заштите животне средине 

би требало да буду реални и изводљиви. 

У Србији је до данас31 урађено свега неколико локалних програма животне средине, а садржај 

и структура тих програма се знатно разликују32. 

Код утврђивања садржаја и структуре овог програма водило се рачуна да он у што је могуће 

већој мери буде усаглашен са Националним програмом заштите животне средине (2010), 

обухвати све области које су у надлежности локалних самоуправа али и одређене специфичне 

проблеме који су карактеристични за град Крушевац. 

                                                             
31 До дана израде овог локалног програма заштите животне средине. 
32 НПР. ЛПЗЗС града Београда и ЛПЗЗС Пожаревца. 
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Програм заштите животне средине града Крушевца (у даљем тесту: Програм) се израђује за 

период од десет година и обухвата целокупну територију локалне самоуправе. Овим 

документом се утврђује постојеће стање животне средине, дефинишу најзначајнији 

проблеми, успостављају циљеви и разрађује акциони план за достизање тих циљева. На тај 

начин се креира политика заштите животне средине локалне самоуправе, која је усаглашена 

са другим секторским политикама на локалном нивоу, али и са одговарајућим политикама на 

националном нивоу, пре свега са Националним програмом заштите животне средине („Сл. 

гласник РС“, број 12/10), и Националном стратегијом одрживог развоја Републике Србије („Сл. 

гласник РС“, број 57/08). 

Структура програма 

Програм се састоји од четири основна дела: 

1. анализе тренутног стања животне средине; 

2. приказа и описа најзначајнијих проблема животне средине; 

3. списка утврђених циљева, општих33 и специфичних; 

4. акционог плана за достизање циљева; 

Посебан део документа је посвећен питањима инспекцијског надзора, мониторинга и 

извештавања о стању животне средине, као и питањима едукације и подизања јавне свети о 

животној средини.  

У Програму су дати индикатори за праћење стања животне средине, у складу са Правилником 

о Националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“, број 37/11) и 

индикатори за праћење и евалуацију имплементације Програма. 

Финансирање Програма, односно извори и начини обезбеђивања средстава за његову 

имплементацију су приказани у посебном поглављу овог документа. 

1.3 Методологија израде Програма [Методолошки оквир] 

Програм заштите животне средине Града/општине је израђен у оквиру пројекта „EU Exchange 

4”, који финансира Европска унија а спроводи Стална конференција градова и општина Србије 

(СКГО). 

Након приступања изради Програма, Град Крушевац је именовао Координациони тим за 

израду Програма. Координациони тим је донео комуникациони план и утврдио листу 

партнера на пројекту. Након тога су формиране радне групе за поједине области, које су 

чинили чланови координационог тима и учесници са листе партнера. 

Методологија израде Програма је била заснована на методолошком оквиру за израду 

стратегија локалног одрживог развоја који је, у циљу методолошке стандардизације процеса 

стратешког планирања, креиран у оквиру пројекта „EU Exchange 2” који је реализован у 

                                                             
33 Под општим циљевима се подразумевају циљеви који се односе на доношење стратешких и планских 

докумената из области заштите животне средине дефинисаних законским прописима или 

усаглашавање тих докумената са релевантним документима на националном нивоу, као и циљеви 

усмерени на стварање институционалних, финансијских и других предуслова за успешно спровођење 

Програма. 
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периоду 2008. – 2010. година. Такође, праћена је методологија по којој је израђен Национални 

програм заштите животне средине. 

Основне карактеристике методологије су партиципативни приступ и приступ путем логичког 

оквира34. Партиципативни приступ је омогућио директно или индиректно учешће свим 

заинтересованим странама у изради програма.  

Посебна пажња је посвећена редовном информисању најшире јавности о свим активности на 

овом пројекту, путем конференција за штампу, саопштења и објављивања информација на веб 

страници Града Крушевца и консултација са заинтересованим странама итд. 

Координациони тим и радне групе су, по фазама пројекта, извршили: 

 анализу тренутног стања животне средине,  

 дефинисали проблеме,  

 утврдили циљеве и  

 развили акциони план за период од 5 година. 

У завршној фази пројекта, успостављени су механизми за праћење и евалуацију 

имплементације Програма и његово финансирање . 

Током реализације пројекта одржане су три радионице за обуку чланова координационог 

тима за израду Програма. Радионице су водили чланови пројектног тима Сталне 

конференције градова и општина и стручни консултант.  

Такође, чланови пројектног тима СКГО и стручни консултант су одржали 22 састанака са 

члановима координационог тима у циљу пружања стручне и логистичке подршке процесу 

израде Програма.  

Радна верзија документа је стављена на јавни увид 14.01.2015. године у Крушевцу, а јавна 

расправа је трајала до 13.02.2015. године у Крушевцу. 

                                                             
34 „Logical frame“ – планирање усмерено на циљеве. 
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ 

2.1 Географски и административни положај 

Геосаобраћајни положај 

Крушевац се налази у централном делу Републике Србије и захвата најјужнији крај панонског 

обода и перипанонске Србије. Границе се простиру између 43°22'21" и 43°42'17" северне 

географске ширине и 21°9' и 21°34'8" источне географске дужине и обухватају део слива реке 

Расине, подручје доњег тока реке Западне Мораве, између планина Копаоника, Жељина и 

Јастрепца и простире се од граничних делова Шумадије до Јужне Србије. 

Доминантан морфолошки облик на овом подручју, представља планински гребен Великог 

Јастрепца, правца исток-запад. Северно од гребена пружа се неогена котлина Крушевца. У 

оквиру побрђа Јастрепца, Јухора и Мојсињских планина налази се ниско планинско подручје, 

док је равничарско подручје у долинама већих водотокова. Долина Западне Мораве је једна од 

важнијих долина у Србији. Ова долина упоредничког правца је важна трансверзала западне 

Србије. Као западни огранак моравско-вардарске удолине, она везује источну Србију и Босну 

и зато се кроз њу одвија саобраћај у оба правца, а котлине у њеном саставу су стецишта живота 

и привреде околних крајева. Највећа и најважнија котлина у композитној долини Западне 

Мораве је Крушевачка котлина. Она је између Левча и Темнића на атару Жупе, подгорине 

Копаоника и Јастрепца на југу; Краљевачка котлина и Ибарска долина су западно од ње, док 

су великоморавска и јужноморавска долина на истоку. 

Природна предиспонираност терена је условила да путеви из Темнића, Жупе, подгорине 

Јастрепца и Копаоника воде ка Крушевачкој котлини и сви ови крајеви гравитирају према 

котлини. Ове карактеристике рељефа непосредно су утицале и на развој саобраћајне мреже. 

Извор: Просторни план града Крушевца 

Слика 2.1.1 – Положај у Србији 
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Положај Србије у средишту Балкана, на раскршћу главних саобраћајних коридора VII и X 

условљава да се преко њене територије, природно пружају најкраће транзитне друмске и 

железничке везе западне Европе, са земљама јужног дела Европе, Блиског и Далеког Истока. 

Један од главних саобраћајних коридора је Е-75, који из југоисточне Европе води према 

Западној Европи, пресеца субрегион Крушевца са североисточне стране. Крушевац је са овим 

правцем повезан државним магистралним путем М-5 (Појате-Крушевац-Краљево) код Појата, 

на 25км од Крушевца, преко кога се читаво подручје прикључује на мрежу европских ауто-

путева. 

Магистралани путни праваци, који у систему државних путева представљају основне носиоце 

саобраћаја у Србији, пресецају територију Крушевца дуж десне обале реке Западне Мораве. 

Магистрални путни правац М-5 (Појате-Крушевац-Краљево-Чачак), је значајан западно-

моравски коридор који се поклапа са правцем европског пута Е-761 и представља везу ауто-

пута Београд-Ниш и будућег ауто-пута Београд-Јужни Јадран (веза на позицији Чачак-

Пожега), систем лонгитудиналних веза које везују Румунију и Бугарску са Србијом. 

Железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега која је са североисточне стране повезана са 

пругом Београд- Ниш-Сталаћ, а са западне стране пругом Сталаћ-Крушевац-Краљево-Чачак-

Ужице омогућава излаз на луку Бар. 

Територијална и просторна организација 

Територија Града Крушевца се простире на површини од 853,97 km2, обухвата 101 насеље у 

којима по попису из 2002. године живи 131.368 становника. 

Територија општине Крушевац формирана је у периоду 1963. до 1968. године припајањем 

комплетних територија укинутих општина Велики Купци и Велики Шиљеговац, дела подручја 

бивше општине Велика Дренова, као и издвајањем појединих насеља из суседних општина 

Трстеник (Глободер и Мачковац) и Варварин (Глобаре, Шашиловац, Крвавица, Падеж и 

Вратаре). 

Извор: Просторни план града Крушевца 

Слика 2.1.2 – Формирање општине у периоду од 
1963. до 1968. године 



22 

У садашњој фази, територија административног подручја Крушевца, већ више од тридесет 

година егзистира у границама које приближно одговарају територијалној обухватности 

бившег среза Крушевац, који је укинут 1953. године. 

Територија Града Крушевца обухвата 92. катастарске општине. Катастарске општине 

основане су премером земљишта у периоду успостављања катастра у Србији (1930- 1937) и 

њиме је обухваћено земљиште које је припадало становницима насеља. У основи, подручја 

катастарских општина нису подложна променама и представљају административно - 

статистичке јединице, осим у изузетним случајевима када су промене неопходне као што је 

случај код развоја већих градова где се градским подручјем временом обухватају атари 

приградских насеља у деловима или у потпуности. 

Извор: Просторни план града Крушевца 

Подручја катастарских општина нису подложна честим променама и представљају насељене 

јединице, у којима се само изузетно изврше неопходне промене. Тако су КО Крушевац, 1964. 

године припојени насељени делови атара КО Бивоље и КО Лазарица. 

Просечна величина КО износи 8,5 km2, а највеће су КО Буци 37,15 km2 и КО Велеки Шиљеговац 

32,28 km2, а следе КО Наупаре, Јабланица и Срндаље са више од 25 km2. 

На основу Статута Града Крушевца („Службени лист Града Крушевца“, број 8/08) територију 

Града Крушевца чине следећа насељена места и катастарске општине: 

  

Слика 2.1.3 – Административна организација 
простора 
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Табела 2.1.1 – Насељена места и катастарске општине 

Ред.број  Насељена места Катастарска општина 

1. Бела Вода Бела Вода 

2. Беласица Беласица 

3. Бивоље Бивоље 

4. Бован Бован 

5. Бољевац Бољевац 

6. Брајковац Брајковац 

7. Буковица Буковица 

8. Буци Буци 

9. Велика Крушевица Велика Крушевица 

10. Велика Ломница Ломница 

11. Велики Купци Купци 

12. Мали Купци  

13. Велики Шиљеговац Велики Шиљеговац 

14. Бојинце  

15. Велико Головоде Велико Головоде 

16. Велико Крушинце Крушинце 

17. Мало Крушинце  

18. Витановац Витановац 

19. Вратаре Вратаре 

20. Вучак Вучак 

21. Гавез Гавез 

22. Гаглово Гаглово 

23. Гари Гари 

24. Глобаре Глобаре 

25. Глободер Глободер 

26. Горњи Степош Горњи Степош 

27. Гревци Гревци 

28. Гркљане Гркљане 

29. Дворане Дворане 

30. Дедина Дедина 

31. Дољане Дољане 

32. Доњи Степош Доњи Степош 

33. Ђунис Ђунис 

34. Здравиње Здравиње 

35. Зебица Зебица 

36. Зубовац Зубовац 

37. Јабланица Јабланица 

38. Јасика Јасика 

39. Јошје Јошје 

40. Каменаре Каменаре 

41. Каоник Каоник 

42. Капиџија Капиџија 

43. Кобиље Кобиље 

44. Коморане Коморане 

45. Коњух Коњух 

46. Крвавица Крвавица 

47. Крушевац Крушевац 

48. Кукљин Кукљин 

49. Лазаревац Лазаревац 

50. Лазарица Лазарица 

51. Липовац Липовац 

52. Ловци Ловци 

53. Лукавац Лукавац 

54. Љубава Љубава 

55. Мајдево Мајдево 

56. Суваја  

57. Макрешане Макрешане 
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58. Мала Врбница Мала Врбница 

59. Мала Река Мала Река 

60. Мали Шиљеговац Мали Шиљеговац 

61. Мало Головоде Мало Головоде 

62. Мачковац Мачковац 

63. Мешево Мешево 

64. Модрица Модрица 

65. Мудраковац Мудраковац 

66. Наупаре Наупаре 

67. Падеж Падеж 

68. Пакашница Пакашница 

69. Паруновац Паруновац 

70. Пасјак Пасјак 

71. Пепељевац Пепељевац 

72. Бегово брдо  

73. Кошеви  

74. Петина Петина 

75. Позлата Позлата 

76. Пољаци Пољаци 

77. Рибаре Рибаре 

78. Рибарска Бања  

79. Рлица Рлица 

80. Росица Росица 

81. Себечевац Себечевац 

82. Сеземче Сеземче 

83. Слатина Слатина 

84. Срндаље Срндаље 

85. Срње Срње 

86. Станци Станци 

87. Сушица Сушица 

88. Текија Текија 

89. Добромир  

90. Треботин Треботин 

91. Жабаре  

92. Трмчаре Трмчаре 

93. Ћелије Ћелије 

94. Церова Церова 

95. Црквина Црквина 

96. Читлук Читлук 

97. Шанац Шанац 

98. Шавране Шавране 

99. Шашиловац Шашиловац 

100. Шогољ Шогољ 

101. Штитаре Штитаре 

Извор: Службени лист града Крушевца, број 08/2008 

2.2 Демографски подаци 

Демографска анализа рађена је на основу последњег Пописа становништва из 2011. године 

и ранијих анализа и студија за поједина планска документа. Град Крушевац је 

административно и управно седиште Града као јединице локалне самоуправе и Расинског 

управног округа. Посматрано у односу на округ, али и као значајан индустријски центар, 

Крушевац - град заузима посебно место у демографској структури ширег окружења. 

Статистички подаци о броју становника по насељима посматрано у периоду од 1948. до 2011. 

год. показују да пораст броја становника није био равномеран и да је у великом броју 

насеља изражена депопулација. У периоду интензивног развоја индустрије и значајне 
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урбанизације, миграциона кретања су имала значајан улогу у демографским 

карактеристикама и повећању броја становника. Миграциони фактор је посебно изражен у 

Крушевцу, као јаком поларизацијском центру нарочито у периоду од 1971. до 1981. док се од 

1991. ови процеси смирују, што се одражава на укупан број становника. Карактеристичан је 

интензиван пораст броја становника до 1991. (са 37.238 на 77.122 становника за урбано 

подручје града, односно 57.971 за Крушевац -град) и благи пораст броја становника од 1991. 

до 2011. (урбано подручје 81.399, односно Крушевац -град 58.745 становника) уз исказан 

негативан тренд у појединим приградским насељима, што у ранијим пописним периодима 

није био случај. 

Табела 2.2.1 – Кретање броја становника по пописним периодима 

Насеље 

Број становника 

по методологији ранијих пописа 
методологија 
пописа 2002. 

 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 1991. 2002. 2011. 

Бегово Брдо 213 219 225 195 307 537 543 527 526 632 

Бивоље 2588 2769 3420 6905 212 186 332 185 330 275 

Дедина 1180 1332 1573 2006 2682 2798 2863 2753 2775 2687 

Капиџија 335 640 802 1141 1423 1560 1533 1523 1485 1563 

Крушевац град 13862 16638 21957 29509 53071 58808 59036 57971 57347 58745 

Лазарица 722 794 1450 3443 1447 1329 1566 1285 1521 1905 

Макрешане 1620 1713 1818 1806 1855 1772 1642 1754 1618 1414 

Мало Головоде 420 457 1001 3006 1934 2230 2482 2157 2369 2604 

Мудраковац 431 476 605 1033 1682 2808 3516 2652 3366 4059 

Пакашница 527 585 725 938 1040 1307 1979 1267 1929 2375 

Паруновац 1463 1569 1858 1865 2166 2157 2266 2136 2179 2026 

Читлук 1543 1663 1804 2155 2694 2978 3245 2912 3154 3114 

УКУПНО ГУП 24904 28855 37238 54002 70513 78470 81003 77122 78599 81399 

Извор: Просторни план града Крушевца 

Урбано подручје, односно подручје ГУП-а (укупно), обухвата Крушевац - град са 11 

приградских насеља са укупно 81.399 становника или око 63% укупног становништва. 

Посматрано по пописним периодима, популациони раст Крушевца је све слабијег 

интензитета, тако да је индекс пораста за период 2002. до 2011. за посматрано подручје 

око 102, односно број становника је повећан за укупно 2.800 лица (просечно годишње за око 

311 становника). 

Промене и тенденције у броју становника условљавају и промене у броју и структури 

домаћинстава. Укупан број домаћинстава на посматраном подручју према Попису из 2011. 

је 26.822 домаћинства, односно 20.036 домаћинстава Крушевац - град. Просечна величина 

домаћинства на подручју ГУП-а је 3 члана по домаћинству, а највећу заступљеност имају 

домаћинства са два члана. 
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Табела 2.2.2 – Број домаћинстава и станова по насељима 

Назив насеља 
домаћинства 

Станови 2011 
2002 2011 

Крушевац укупно 40188 40530 51529 

Бегово Брдо 143 188 255 

Бивоље 106 82 104 

Дедина 845 821 999 

Капиџија 445 492 616 

Крушевац град 19342 20036 24145 

Лазарица 441 453 619 

Макрешане 462 410 546 

Мало Головоде 731 806 909 

Мудраковац 960 1179 1517 

Пакашница 614 794 982 

Паруновац 677 658 803 

Читлук 873 903 1116 

ГУП 25639 26822 32611 

Извор: Просторни план града Крушевца 

Значајан фактор који утиче на стопу раста становништва, као и на демографска кретања 

уопште, јесу миграције. Токови и интензитет миграционих кретања, посебно су значајни 

за Крушевац - град. Посматрано по пописним периодима, јављају се знатне осцилације: 

у периоду до 1981. изражен је позитиван миграциони салдо, са изузетно високим стопама 

за приградска насеља (преовлађују миграције на релацији село - град), у периоду 1991. до 

2002. миграторни токови се смирују, а за последњи пописни период карактеристичан је 

негативан миграциони салдо (са тенденцијом миграција на релацији град - град), што је 

последица слабљења поларизацијске - економске моћи Крушевца. 

Структуре становништва су анализиране на основну карактеристика становништва по 

старости, полу, активности, школској спреми и др. и одређене су основне социо - 

економске карактеристике. 

У старосној структури становништва, на основу података Пописа, испољена је тенденција 

„старења“ становништва, односно за подручје ГУП-а индекс старења је 0,8, а просечна 

старост становништва је 40,9 година. На подручју ГУП-а најзаступљеније је средовечно 

становништво са 59%, а највећи удео млађег становништва има већина приградских 

насеља (око 21%). Тренд старења становништва је израженији у сеоском подручју у односу 

на урбано подручје, смањује се учешће младог становништва, а расте учешће становништва 

старијег од 60 година, које чини 23% становништва планског подручја. 
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Старосна структура посматрана помоћу старосних пирамида за Град Крушевац, остала 

насеља и подручје ГУП-а, указују да је Крушевац захваћен процесом старења 

становништва, односно сви приказани типови пирамида припадају регресивном типу, што 

указује да је процес старења у одмаклој фази - демографска старост. 

Извор: Просторни план града Крушевца 

Економска структура становништва заснива се на односу активног и издржаваног 

становништва, као и запослености становништва по гранама делатности. Удео активног у 

укупном становништву је 45%, док је удео издржаваног становништва 34%, где је већи 

део млађег и школског становништва. Од активног становништва које обавља занимање, 

највећи удео запослених је у терцијарном сектору 50%, у секундарном сектору 47%, а у 

примарном 2%, док је гледано по усвојеној класификацији по гранама делатности највећа 

запосленост у прерађивачкој индустрији 33%. 

У анализи образовне структуре становништва од значаја је сагледавање писмености и 

школске спреме, тако да се број неписмених се константно смањује., а највећа заступљеност 

је становништва са средњом школском спремом (40%), а са високим образовањем око 

11% од укупног броја становника, што је нешто изнад просека за Србију. 

У националној структури најзаступљенији су Срби са 96%, а затим Роми 1%. Просечна густина 

насељености за подручје ГУП-а је око 1.080 становника/км2. 

Пројекција становништва 

На основу досадашњих промена и процеса у демографским кретањима на подручју 

Крушевца, израђена је прелиминарна процена броја становника до 2025. године. Пројекција 

је рађена на основу тенденција и промена броја становника и природног прираштаја по 

насељима у обухвату плана. 

Према резултатима пројекција, основна карактеристика демографских кретања је благи 

пораст броја становника за Крушевац - град и укупно подручје ГУП -а и појава смањења броја 

становника у појединим приградским насељима (Бивоље, Дедина, Макрешане, Паруновац, 

Читлук). Тенденција популационог раста у градском насељу ће се наставити, али блажим 

темпом обзиром на старосну структуру, снижавање стопе наталитета, а тиме и даље 

старење становништва. 

Слика 2.2.1 – Старосна пирамида града Крушевца 
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Процене броја становника представљају „нулти сценарио“, односно пројекцију без учешћа 

друштвено - економских и социјалних тенденција и кретања, које би довеле до прерасподеле 

у економској структури становништва, опоравка наталитета и сл., што би довело до значајног 

одступања у односу на ову пројекцију. 

Табела 2.2.3 – Пројекција броја становника по насељима 
Насеље 2002 2011 р 2015 2021 2025 

Бегово Брдо 526 632 11,7 679 749 796 

Бивоље 330 275 -6,1 251 214 190 

Дедина 2775 2687 -9,7 2648 2590 2551 

Капиџија 1485 1563 8,6 1597 1649 1683 

Крушевац г 57347 58745 155,3 59366 60298 60919 

Лазарица 1521 1905 42,6 2075 2331 2501 

Макрешане 1618 1414 -22,6 1324 1188 1098 

Мало Головоде 2369 2604 26,1 2708 2865 2969 

Мудраковац 3366 4059 77,0 4367 4829 5137 

Пакашница 1929 2375 49,5 2573 2870 3068 

Паруновац 2179 2026 -17,0 1958 1856 1788 

Читлук 3154 3114 -4,4 3096 3070 3052 

ГУП укупно 78599 81399 311,1 82643 84510 85754 

Извор: Просторни план града Крушевца 

2.3 Привреда и друштво 

Крушевац је град са развијеном хемијском индустријом и конкурентном радном снагом. 

Лидер је у подршци развоју предузетништва за чије потребе издваја значајна финансијска 

средства јер је препознао значај неговања постојећег бизниса као услова за привлачење нових 

инвестиција.  

2.3.1. Привредни субјекти 

Привредна активност града Крушевца одвија се у 12 сектора, али највећи утицај имају 

привредни субјекти из области прерађивачке индустрије, трговине, грађевинарства и 

саобраћаја, који запошљавају чак 92% укупног броја запослених у граду. 

Највећи утицај на место града Крушевца на републичкој мапи развијености имају привредни 

субјекти из области хемијске, машинске, дрвнопрерађивачке и прехрамбене индустрије, чије 

пословање превазилази оквире локалне привреде. Са 4.968 привредних субјеката (1.169 

привредних друштава и 3.799 предузетника), према подацима Агенције за привредне 

регистре на дан 31. март 2014. године, Крушевац данас представља економски центар од 

значаја за Расински округ.  

Када су привредна друштва у питању, мала и средња предузећа (МСП) добијају све већи значај 

у привредним токовима; њихова заступљеност је 99% укупног броја предузећа. МСП су 

носиоци привредног раста и запошљавања и битан фактор унапређења економске 

ефикасности локалне привреде. Њихова конкурентска предност огледа се у брзини, 

флексибилности и осетљивости на потребе потрошача, и на тај начин представљају 

најзначајније креаторе нових производа, дајући највећи допринос отварању нових радних 
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места, највише доприносе променама привредне структуре и представљају најфлексибилнији 

и на потребе потрошача, најосетљивији део сваке привреде. 

Најзначајнији привредни субјекти града Крушевца су „Henkel“, „Duropack“, „Coopertyres“, 

„ФАМ“, „Рубин“. 

Компанија „Henkel“ је својеврстан бренд града Крушевца и квалификован је као једна од тек 

неколико компанија у свету која на најбољи начин одговара на еколошке, социјалне и 

економске изазове у свом пословању. Добитници су и награде „Златна класа“ у категорији 

робе широке потрошње, чиме је „Henkel“ заузео прво место у својој делатности. Познати 

брендови „Henkel“-a су „Persil”, “Schwarzkopf” и “Loctite”. 

2.3.2. Подршка привредном развоју 

Један од основних циљева будућег економског развоја, како Србије тако и локалних 

самоуправа, јесте обезбеђење услова да МСП постану окосница новог економског система. 

Развој постојећих и оснивање нових МСП знатно треба да допринесу повећању друштвеног 

производа, извоза и запослености и да омогуће убрзан друштвено економски развој у 

наредном периоду. 

Агенција за привредне регистре (АПР) основана је Законом о Агенцији за привредне 

регистре („Сл. гласник РС“, број 55/04). Увођењем новог система регистрације, АПР је преузела 

надлежност регистрације привредних субјеката од трговинских субјеката и органа локалне 

самоуправе. Агенција је основана ради формирања јединствене централизоване базе 

података - евиденције о регистрованим привредним субјектима, уговорима о финансијском 

лизингу и залози, која обезбеђује доступност ажурних података привредних субјеката 

њиховим потенцијалним пословним партнерима. У Градској управи града Крушевца постоји 

Служба за привреду која се, на основу уговора о сарадњи са АПР, бави пословима пружања 

правне помоћи при регистрацији привредних субјеката. 

Подршка привредном развоју обезбеђује се и кроз активности Националне службе за 

запошљавање (НСЗ), а једна од њених филијала налази се у Крушевцу. Поред пружања услуга 

незапосленим лицима (пружање информација о правима и обавезама у случају 

незапослености, о услугама и могућностима подршке; организовање сајмова запошљавања; 

обука за активно тражење посла), у НСЗ се спроводи и Програм развоја предузетништва, 

Програм обуке за познатог послодавца, менторинг програми и специјалистичке обуке, 

програм активне политике запошљавања (програм јавних радова, програм самозапошљавања 

и програм отварања нових радних места). Програме активне политике запошљавања 

Национална служба спроводи у сарадњи са Градом Крушевцом. 

Најважнији субјекти у процесу стимулисања раста МСП сектора у Крушевцу јесу Служба за 

економски развој и инвестиције, Регионална привредна комора Крушевац, Бизнис инкубатор 

Крушевац, Слободна Зона Крушевац, Агенција за регионални развој Расинског округа, 

Удружење предузетника и Унија послодаваца. 
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Регионална привредна комора Крушевац, као интересна асоцијација привреде, представља 

место окупљања и договарања, усклађивања интереса и активности предузећа, размене 

искустава и успостављања међусобних пословних веза. Као један од својих приоритета 

наглашава развој предузетништва у Крушевцу, односно Расинском округу, а неке од 

активности значајних за развој сектора МСП су: 

 Унапређење предузетништва и праћење и преношење међународних искустава 

са подручја других комора у тој области 

 Пружање и организовање стручне помоћи својим члановима ради унапређења 

њиховог пословања 

 Праћење законске регулативе и организовање јавних расправа, 

 Одржавање семинара, радионица и презентација у циљу унапређења 

предузетништва 

 Давање обавештења о привредним дешавањима у Расинском округу и Србији 

 Стимулисање и ширење добрих пословних идеја у сектору пољопривреде и 

туризма Крушевца и многе сличне активности. 

Град Крушевац је априла 2008. године основао предузеће Бизнис инкубатор д.о.о. 

Крушевац, с циљем да се унапреди пословна инфраструктура и допринесе креирању и 

отварању нових послова и нових радних места. Услуге инкубатора намењене су, пре свега, 

незапосленим лицима са евиденције филијале НСЗ, али и „startup“ предузећима, иноваторима, 

физичким и / или правним лицима са добром пословном идејом. Основна услуга коју Бизнис 

инкубатор нуди својим станарима је издавање пословног простора у закуп, по повлашћеним 

ценама, предузетничка обука, пословно саветовање, финансијска подршка и технолошка 

подршка и кооперација. 

Значајне асоцијације за стимулисање МСП сектора јесу Удружење предузетника и Унија 

послодаваца. У питању су самосталне, пословно-стручне, интересне и струковне 

организације предузетника, односно, привредника Крушевца, које су основане ради пружања 

узајамне помоћи у раду и развоју и ради јачања економске, правне и социјалне сигурности 

чланова. Основне активности Удружења, односно, Уније су: 

 Повезивање привредника у струковне групације због решавања конкретних 

струковних проблема и заједничког наступа на тржишту 

 Успостављање и развијање сарадње са сличним организацијама ради размене 

искуства и стварања услова за проширење тржишта 

 Информисање јавности о раду и промовисање рада чланова Удружења, односно 

Уније. 
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2.3.3. Друштво 

2.3.3.1. Образовање 

У оквиру образовања, изворне надлежности локалне самоуправе прописане Законом, 

реализују се кроз рад предшколске установе ,основних и средњих школа са територије града 

Крушевца. 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

Основна делатност Предшколске установе ,,Ната Вељковић“ је васпитање, образовање, нега и 

исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита деце узраста до 6,5 година. 

У поступку верификације Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац пред 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, ради утврђивања испуњености 

услова за обављање проширене делатности ове Установе, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије донело је Решење број 610-00-01073/2013-07 од 

02.04.2014. године којим је утврђено да Установа испуњава услове за обављање проширене 

делатности и то: 

1. припрема хране-ужине за децу основношколског узраста, оброка за продужени 

боравак деце у основним школама, оброка за клуб за децу са сметњама у развоју „Дуга“, 

Народну кухињу, приватне вртиће, кантине и појединачне поруџбине; 

2. израда костима за завршну приредбу и играчака; 

3. реализација наставе у природи у Рибарској Бањи у објекту „Јеленко“. 

Организована је у форми три организационе целине сходно делатностима којима се бави и то: 

 Организациона јединица „Вртићи“, са 13 објеката – вртића комбинованог типа: 

„Невен“, „Звончић“, „Лабуд“, „Колибри“, „Бисери“, „Голуб мира“, „Владо Јурић“, „Наша 

радост“, „Лептирић“, „Пчелица“, ,, Дечји клуб“, „Лане“ и „Сунце“; и 65 група полудневног 

боравка деце у којима се спроводи обавезни припремни предшколски програм, при 

основним школама и у објектима Установе (у два објекта у граду и у педесет објеката 

у приградским и сеоским насељима). 

 Луткарска радионица „Пчелица“, која производи мекане играчке за потребе вртића 

и тржишта; бави се педагошко естетским осмишљавањем васпитно-образовне 

средине; осмишљава очигледна средства потребна за реализацију васпитно-

образовног рада, приредби и манифестација; израђује и друга средства за побољшање 

услова рада ( постељине, радне униформе, завесе...); 

 „Драмска играоница“- као специфичан облик рада са децом, припрема и реализује 

позоришне представе, контакт програме и приредбе за децу предшколског и 

основношколског узраста. Са децом систематски организује непосредан рад у сваком 

од вртића у форми драмских игара под називом: „Драмске радионице“. 
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Посебни облици рада са децом су: 

 Дечији клуб, пружа породици услуге повременог смештаја деце која не похађају 

вртић, узраста до 10 година, и организује прославе дечјих рођендана; 

 Група деце са посебним потребама, која ради у просторијама вртића Лептирић; 

 Болничка група, рад са децом на болничком лечењу на Дечјем одељењу Опште 

болнице. 

Објекти за одмор и рекреацију се налазе у Сутомору и Рибарској Бањи. 

Кроз форму специфичних облика рада и коришћењем различитих услуга породици, кроз 

Установу годишње прође 6.000 деце. 

Васпитно-образовним радом, негом и исхраном, превентивно-здравственом и социјалном 

заштитом, различитим облицима и програмима рада Установе обухваћено је 3.011 деце, 

разврстано у 154 групе. 

Укупан број деце у граду Крушевцу, узраста од 0 до 6,5 година износи 7.182. Рашчлањена по 

узрасту, популација има следећу структуру: 

УЗРАСТ БРОЈ ДЕЦЕ 

0 -3 године 2192 

3 -5,5 година 3804 

од 5,5 - 6,5 година 1186 

Исказане потребе за збрињавањем деце су задовољене отварањем три нова вртића: „Дечји 

клуб“, „Лане“, и „Сунце“. Вртићи „Лане“ и „Сунце“ су изграђени средствима Града Крушевца и 

Турске Владе кроз реализацију ИМПРЕС пројекта. 

ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Мрежа основних школа на територији града Крушевца је врло развијена: 17 редовних 

основних школа са 53 издвојена одељења, Школа за основно и средње образовање „Веселин 

Николић“, Музичка школа „Стеван Христић“, 8 средњих школа, као и установа у области 

образовања „Центар за стручно усавршавање Крушевац“. 

У градским основним школама, а првенствено у оним које у свом саставу немају издвојена 

одељења, бележи се тренд задржавање истог броја ђака и одељења. 

У сеоским школама евидентан је пад броја ученика и одељења, што је последица миграције 

сеоског становништва у градове као и негативне стопе природног прираштаја Обухват деце 

основним образовањем је висок, док за децу из маргинализованих група не постоје адекватни 

подаци. 

На територији града Крушевца постоји осам средњих школа. Све школе задржавају углавном 

исти број ученика и одељења. 
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ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Формирање Центра за стручно усавршавање јесте део децентрализације и као такав 

обезбеђује прилагођавање наставника, њихових вештина и знања потребама града. 

Од 2010. године, стручно усавршавање наставника реализоваће се преко новоосноване 

установе „Центар за стручно усавршавање Крушевац“. За стручно усавршавање наставника са 

територије града Крушевца за 2014. годину планирано је 1.500.000,00 динара из буџета града 

и 2.000.000,00 динара из сопствених прихода установе. 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ ШКОЛА 

Школско развојно планирање је основа за остваривање жељених промена у свим сегментима 

образовања: 

• Децентрализацији система образовања 

• Демократизацији система образовања 

• Развијању аутономије школе 

• Имплементацији новог наставног плана и програма 

• Подршци професионалном развоју наставника 

• Подршци новом начину вредновања квалитета рада школе 

• Партиципацији свих интересних група у раду школе (ученика, наставника, 

родитеља, локалне самоуправе...) 

Развојно планирање има за циљ унапређивање квалитета наставе и учења и подстицање 

локалне самоуправе да преузме одговорност за школе на свом подручју. 

Све основне и средње школе на територији града Крушевца имају израђене развојне планове 

за период од три до пет година. 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

На територији града Крушевца постоје три високе школе струковних студија и један 

факултет. Влада Републике Србије је оснивач Високе хемијско-технолошке школе струковних 

студија Крушевац и Високе школе струковних студија за васпитаче Крушевац, а у приватном 

власништву су Висока школа струковних студија за пословно-индустријски менаџмент 

Крушевац и Факултет за индустријски менаџмент- Универзитет ,, Унион,, у Београду. Сходно 

Закону о високом образовању, локалне самоуправе немају обавезу обезбеђивања средстава за 

функционисање ових високошколских установа, али има интерес да се ове установе развијају, 

уводе нове студијске програме и окупљају високостручни кадар. 

2.3.3.2. Здравствена заштита 

Основну организациону структуру у систему здравствене заштите града Крушевца чини 

мрежа државних здравствених установа и установе у приватном власништву. Мрежу 

државних здравствених установа на подручју града Крушевца чине: Дом здравља Крушевац, 

Општа болница Крушевац , Завод за јавно здравље Крушевац, Апотека Крушевац и Специјална 

болница за ортопедска, коштано-зглобна и дегенеративна обољења Рибарска Бања. Приватни 

здравствени сектор је релативно добро развијен и највише пружа услуге у области примарне 

здравствене заштите одраслог становништва, деце и жена. 
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2.3.3.2.1. Социјална политика града Крушевца 

Из буџета града се сваке године издвајају финансијска средства за социјалну заштиту. У 2014. 

години је Одлуком о буџету града за социјалну заштиту опредељено укупно 98.363.000,00 

динара. 

Центар за социјални рад – 77.192.000,00 динара, од чега је за Одлуку о правима и услугама у 

социјалној заштити из буџета града издвојено 51.700.000,00 динара. 

Табела 2.3.3.2.1.1 – Структура издвојених средстава из буџета града 

А - Центар за социјални рад укупно35 77.192.000,00 

I. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ 25.000.000,00 

II. ОСТАЛА ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 17.700.000,00 

1.Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за ученике, деце под 

старатељством и материјално угрожену децу 
1.250.000,00 

2. Накнада трошкова летовања, зимовања, екскурзија и организовања и школе  

у природи за децу под старатељством и материјално угрожену децу 
250.000,00 

3. Опремање корисника 450.000,00 

4. Право на бесплатан превоз особа са инвалидитетом и пензионера  14.700.000,00 

5. Партиципација – превоз студената 500.000 

6. Право на путне трошкове и исхрану пролазника 90.000,00 

7. Право на трошкове сахране 460.000,00 

III УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 9.000.000 

1. Помоћ у кући старим лицима - Геронто услуге на градском подручју 5.300.000 

2.Услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја 600.000,00 

3. Прихватилишта за децу и младе 900.000,00 

4. Прихватилиште за одрасла и старија лица 1.570.000,00 

5. Прихватилиште за жртве насиља у породици 380.000,00 

6.Становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне заштите  250.000,00 

Укупно I + II + III 51.700.000,00 

Б - Геронтолошки центар (за спровођење медицинских услуга за пензионере) 798.000,00 

В - Црвени крст за Народну кухињу 12.000.000,00 

Г - Центар за особе са инвалидитетом 5.373.000,00 

Д - Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца 3.000.000,00 

УКУПНО А+Б+В+Г+Д 98.363.000,00 

Ђ - Пројекти од јавног интереса из области заштите лица са инвалидитетом 6.000.000,00 

Е - Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца 3.000.000,00 

УКУПНО Ђ+Е 9.000.000,00 

УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е 107.363.000,00 

Извор: Одељење за друштвене делатности, Градска управа града Крушевца 

На основу ОДЛУКЕ О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ финансирају се следећа права: 

 бесплатно коришћење програма у предшколској установи; 

 регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи; 

 регресирање трошкова одмора и рекреације деце из предшколске установе 

Право на бесплатно коришћење програма имају: 

 деца без родитељског старања, 

 деца са сметњама у развоју, 

 деца Ратних војних инвалида I-VI групе из оружаних акција после 17.августа 1990. 

                                                             
35 Права по градској одлуци о правима грађана у социјалној заштити (наведени износ је део укупног 
буџета Центра за социјални рад) 
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 деца корисника новчане социјалне помоћи, 

 деца на интервентном смештају, 

 треће и свако наредно дете у породици. 

Табела 2.3.3.2.1.2 – Буџетски Фонд за популациону политику 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 69.330.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу 64.330.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу 64.330.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу (Поклон пакети за децу рођену на дан 01.01.) 130.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу (Поклон пакет за новорођенчад) 5.000.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу (Акција треће, четврто и свако наредно дете) 1.200.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу (помоћ незапосленим породиљама )  57.000.000,00 

Накнаде из буџета за децу и породицу (помоћ младим паровима за покушај 

вантелесне оплодње) 
1.000.000,00 

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 5.000.000,00 

Накнаде из буџета за образовање 5.000.000,00 

Остале накнаде за образовање (књиге за трећег и четвртог ђака и поклон за ђаке 

прваке)  
5.000.000,00 

Извор: Одељење за друштвене делатности, Градска управа града Крушевца 

2.3.3.3. Култура 

Закон о култури, који је ступио на снагу 11.03.2010. године, утврђује општи интерес у култури, 

начин остваривања општег интереса у култури и обављање културних делатности, права, 

обавезе и одговорности општине односно града у култури, као и услове за деловање свих 

субјеката у култури. Локална самоуправа, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у 

култури, доноси план развоја културе у складу са законом и Стратегијом, а за који се средства 

за финансирање обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе: 

 истраживање, заштита и коришћење културног наслеђа, библиотечко – 

информационе делатности, 

 књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво), 

 музика (стваралаштво, продукција, интерпретација), 

 ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектура, 

 сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес), 

 кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво, 

 уметничка фотографија, 

 дигитално стваралаштво и мултимедији, 

 научноистраживачке и едукативне делатности у култури, 

 остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма. 

Општи интерес грађана у култури остварује се кроз рад установа: Народне библиотеке, 

Културног центра, Историјског архива, Народног музеја, и Крушевачког позоришта. 

У буџету локалне самоуправе обезбеђују се и средства за финансирање или суфинансирање 

културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури, на основу јавног конкурса. 
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2.3.3.4. Спорт 

Закон о спорту, прописао је општи интерес у области спорта, за чије остваривање се средства 

обезбеђују у буџету града а реализује се кроз рад Установе „Спортски центар Крушевац“ и 

Спортског савеза града Крушевца: 

 подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

 изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне 

самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој 

близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

 организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

 спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са 

њима; 

 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

европским клупским такмичењима; 

 предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, 

општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

 делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне 

самоуправе; 

 активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и 

територијалних спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе од 

посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска 

грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која је категорија спортске гране, 

колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу 

такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења 

грађана спортом; 

 унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и анти-допинг 

образовање; 

 стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; 

 спречавање негативних појава у спорту; 

 едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 

делатностима;  

 периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација 

за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице 

локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 

публикација; 

 унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака 

и врхунских спортиста; 

 рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог 

коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у 

систему спорта; 

 награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 
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2.3.3.5. Информисање 

Радио Телевизија Крушевац је јавно предузеће које у свом саставу има два електронска медија 

Радио и Телевизију и које у овом статусу има функцију јавног сервиса. Од 14. октобра 1970. 

године Радио Крушевац ради непрекидно и покрива подручје централне Србије са око милион 

потенцијалних слушалаца. Подједнако негује информативни и културно забавни програм. 

Телевизија као новији медиј је почела са радом 28. јуна 1991. године и била је прва самостална 

Телевизија у Србији ван Београда. Обухвата сервисну зону која има око 500.000 гледалаца. 

Окосницу програма чини информативни програм али су заступљени и остали програми  

Одрживост система огледа се у партнерству и савезу медија и локалне самоуправе, 

институција, форума, покрета, комерцијалних привредних субјекта и свих чиниоца друштва 

који имају обавезу или потребу да пласирају своје информације грађанима на овом подручју. 

2.4 Природни ресурси 

2.4.1. Хидролошки и хидрогеолошки ресурси 

Имајући у виду одређен геолошки састав, дисецираност терена, као и климатске 

карактеристике произилази да се подручје града Крушевца одликује веома густом мрежом 

водотокова и то нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Окосницу хидрографске мреже 

чини део слива Западне Мораве, тако да највећи број река са посматране територије припада 

овом сливу. Мањи део овог подручја даје један део својих токова сливу Јужне Мораве и Велике 

Мораве. 

Највећи сливови у оквиру Западне Мораве су: слив реке Пепељуше, са десне стране Западне 

Мораве, док је са леве стране слив Падешке реке. Расина је десна притока Западне Мораве, и 

има више притока, а најзначајније су Ломничка, Купачка, Трмчарска, Гагловска, Наупарска, 

Модричка река и др. реке и бројни потоци који са Јастребца, планине веома богате водом, 

гравитирају овом сливу. То је највећи слив на овој територији. У оквиру слива Расине је 26 

мањих сливова, чија је укупна дужина са Расином 603 km. Највећи сливови у склопу Расинског 

слива су слив Наупарске реке и слив Ломничке реке. 

На Расини је изграђена вештачка акумулација Ћелије (51.000.000 m3 воде) пре свега 

пројектована као заштита Ђердапског језера од ерозије, нивелатор водостаја Расине и као 

иригационо извориште, али је касније добило намену изворишта регионалног система 

водоснабдевања која постаје примарна намена језера.  

Поред Западно-моравског и расинског слива јасно се издваја слив Рибарске реке. Рибарска 

река са својим притокама припада Јужно-моравском сливном подручју. У склопу слива 

Рибарске реке се налази девет мањих сливова, од којих су слив Срндаљске реке, слив Сушичке 

реке и слив Големе реке највећи. 

Реке на подручју града Крушевца имају одлике бујичарских токова, нарочито у крајевима са 

израженом ерозијом (слив Расине). 

Извори на подручју Крушевца најчешће се јављају на додиру стена различите старости, на 

додиру дна и обода котлине и на додиру долинских равни и долинских страна. Територија 

Крушевца обилује изворима минералних, термоминералних и термалних вода, што пружа 
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велике могућности за њихово коришћење, што чини основ за развој терапијских, туристичких 

и спортско рекреативних објеката.  

Постоје истражена балнеолошка својства за 11 минералних извора 

 Рибарска бања - сумпоровита топла вода 

 Треботин - хладна алкално кисела, гвожђевито муријатична вода 

 Буци - хладна кисела вода 

 Мајдево - хладна минерална вода 

 Сеземча - хладна кисела вода 

 Слатина - хладна, слаба минерална вода 

 Ломница - хладна алкално кисело муријатична вода 

 Мрмош - земно алкална кисела вода 

 Дворане - хладна, слабо гвожђевита кисела вода 

 Читлук - кисела вода 

 Бела Вода - кисела, гвожђевита, садржи селен и магнезијум 

Пример је Рибарска бања, која се у погледу коришћења ових вода сврстава у ред водећих 

наших бања. Појава термалних вода је од значаја, не само са здравственог аспекта, већ и због 

могућности њиховог коришћења као облика геотермалне енергије. 

2.4.2. Минералне сировине. 

На основу металогенетске регионализације Србије из 1982. године подручје Крушевца 

припада већем делу јастребачког рудног реона, а мањим делом шумадијском рудном реону, 

који улази у састав динарско-родопске металогенетске провинције. У погледу степена 

проучености наведени реони спадају у категорију мало истражених. 

Металних сировина на територији Крушевца нема. Од неметала постоје налазишта 

вулканског туфа код села Јабланица, налазиште глине у Дедини које се налази у фази 

експлоатације, налазишта кварцног песка евидентирана у Малом Шиљеговцу и Здравињу. 

Најраспрострањенија су налазишта грађевинског материјала. Дуж Западне Мораве и Расине 

налази се велики број шљункара. Шљунак је доброг квалитета, а резерве се обнављају сваке 

године. Резерве нису тачно одређене, али се процењују на око 200.000 t3/год. Регулацијом 

водотока, ове резерве ће се смањити. Шљункара се налазе у Белој Води, Кукљину, Шанцу, 

Дедини, Мудраковцу, Липовцу, Горњем и Доњем Степошу. 

2.4.3. Земљиште 

На подручју града Крушевца заступљен је прави мозаик типова земљишта, формираних под 

утицајем специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, геоморфолошких, хидролошких, 

климатских и биогеографских), који су ставили свој печат на изглед, особине, производне и 

потенцијалне вредности земљишта. 

Основни типови који су се на тај начин формирали могу се сврстати у следеће категорије: 

плодна, средње и слабо плодна и неплодна земљишта. 

На подручју града Крушевца јасно су издвојене следеће врсте земљишта: колувијално 

(колувијум), хумусно-силикатно земљиште (ранкер), смоница (вертисол), еутрично смеђе 
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земљиште (еутрични кимбисок - гајњача), лесивирално-илимеризовано земљиште (лувисол), 

псеудоглеј (подзол), флувијално или алувијално земљиште (флувисол) и флувијално 

ливадско земљиште (хумофлувисол).  

Просторним планом града Крушевца дефинисана је следећа намена земљишта: 

 пољопривредно земљиште, 

 изграђено грађевинско земљиште, 

 водно земљиште и  

 шумско земљиште. 

Слика 2.4.3.1 Намена земљишта 

Намена земљишта Површина [ha] Учешће [%] 

пољопривредно земљиште 44816 53 

изграђено грађевинско земљиште 10239 12 

водно земљиште 2976 3 

шумско земљиште 27367 32 
Извор: Просторни план града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, број 4/11) 

На територији града Крушевца пољопривредне површине се из године у годину смањују због 

изградње и проширења објеката инфраструктуре, индустријских и других објеката на 

пољопривредном земљишту. 

2.4.4. Шуме 

За опстанак планете Земље велику улогу имају шуме, непосредни и највећи значај имају у 

производњи кисеоника, као и у пречишћавању атмосфере, такође успоравају отицање 

површинске воде и тиме онемогућавају спирање плодне земље. На територији Града 

Крушевца шумама је у државној и приватној својини обухваћено 29.193 ha. 

Шуме у државној својини налазе се у северном делу планине Јастребац и чине компактни и 

целовит шумски масив, а незнатни део је расут у виду мањих фрагмената. Наведеним 

шумским подручјем газдује ЈП „Србија шуме“, шумско газдинство „Расина“ Крушевац. 

Најзаступљеније врсте су: буква (Fagus moesiaca) са 67% учешћа а остале врсте су: китњак 

(Quercus sesillis) 5%, граб (Carpinus betulus) 3,5%, црни бор (Pinus nigra) 5%, смрча (Picea abies) 

3,5%, јела (Abies alba) 1%, затим јавор-горски (Acer pseudoplatanus) 0,3%, млеч (Acer 

platanoides) 0,2 %, клен (Acer campestre) 0,1%, јасен (Fraxinus excelsior) 0,3%, липа (Tilia cordata) 

0,7%, бреза (Betula verucosa) 0,1%, јасика (Populus tremula) 0,2%, бели бор (Pinus sylvestris) 0,6%, 

дуглазија (Pseudotsuga taxifolia) 0,6%, ариш (Larix europea) 0,1%, вајмутов бор (Pinus strobus) 

0,3%. 

Шуме у приватној својини налазе се дисперзно на осталом подручју, (осим у равничарском 

делу) претежно у облику мањих шума и шумарака. Шуме у приватној својини, углавном 

појединачне, налазе се у централном и источном делу, а незнатно обједињене у северном и 

североисточном делу. Према врсти дрвећа преовлађују храстови (цер (Quercus ceris) и сладун 

(Qurcus farnetto) и багрем (Robinia pseudoacacia). Остале дрвенасте врсте су: граб (Carpinus 

betulus), јасика (Populus tremula), липа (Populus tremula), клен (Acer campestre), млеч (Acer 

platanoides), јасен (Fraxinus excelsior) и брест (Ulmus campestris). Према степену обраслости 

преовлађују изданачке шуме којима је захваћено 9.205 ha (71%), што указује на непланско 

искоришћавање шума. 
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2.4.5. Биодиверзитет 

Град Крушевац обилује великим богатством и разноврсношћу биљног и животињског света. 

Одређено разноврсношћу рељефа и условљено умереноконтиненталном климом, ово 

богатство живог света у нашем завичају носи све карактеристике биогеографске 

распрострањености биљака и животиња. 

Богатство и разноврсност живог света у нашем крају долази и због посебних, погодних услова, 

које за живот биљака и животиња има Копаоник, као наша најпитомија планина.  

Одличне услове за развој и многоврсност живог света имају и наши равничарски предели. 

Брежуљкасто земљиште, које се постепено диже из равница и долина у брда и планине, врло 

је погодна основа за живот биљака и животиња. Валовито подножје свих наших планина, 

посебно Копаоника, Јастрепца и Гледићких планина, обилује животом у разноврсним 

облицима биљног и животињског света, карактеристичног за ово поднебље, односно климу. 

Говорећи са аспекта значаја биодиверзитета, треба рећи да се у нашем граду налазе врло 

специфична подручја која су од државног значаја. Ту се пре свега мисли на резерват беле брезе 

''Прокоп'' који се налази на Јастепцу. 

Природни резерват чисте брезове шуме (Betula verrucosa), стављен је под заштиту државе и 

издвојен решењем Републичког завода за заштиту природе и научно проучавање природних 

реткости, још давне 1958. године. Терен се налази на такозваној „Прокопачкој коси“ на 

подручју града Крушевца и катастарске општине Буци. За ову шуму важи режим апсолутног 

резервата. Површина резервата износи 5,91 хектара. 

Масовна појава бреза у овом пределу, настаје на згаришту, тј. на терену који је захваћен 

пожаром 1917. године, немарношћу човека, тако да је ова шумска лепотица настала из пепела 

горостасних храстова и букава. 

Флористички састав шумских и ливадских заједница Јастрепца обилује ретким и ендемичним 

биљкама, а међу њима се налазе и врсте од међународног значаја. Једна од њих је и планински 

јавор (Acer heldreichii) реликтна врста која се налази на неколико локалитета у добро 

очуваном стању. Осим планинског јавора, на овом подручју, од ендемичних врста, налази се и 

кострика (Ruskus aculeatus), зеленика (Ilex aquifolium), петопрсница (Aremonia agrimonioides), 

граб (Carpinus betulus), пасји зуб (Eruthronim dens-canis), минђушица (Isopyrum thalictroides), 

бљушт (Tamus communis), врањак (Gymnadenia conopsea), салеп, каћунак (Orchis morio) и др. 

Јастребац је одувек био богат разноврсном дивљачи. На основу Закона о лову из 1966. године 

усвојена је ловно-привредна основа ловишта „Велики Јастребац-Расина“, који заузима 

северозападни део планинског масива Великог Јастрепца. Цела површина од 30.607 ха налази 

се под непосредним надзором шумских управа Крушевац, Блаце и Алексинац. 

Данас на Јастрепцу постоји модерно уређено, ограђено ловиште, површине 400 ха насељено 

европским јеленом (Cervus elaphus) и дивљим свињама (Sus crofa), које перспективно 

обезбеђује развој ловног туризма. Поред ових врста у ловишту има и зечева (Lepus europaeus), 

јазаваца (Meles meles), куна (Martes martes) и других животиња. 

Број дивљачи, природни услови и постојећи објекти пружају могућности за интензиван развој 

ловног туризма. 
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У шумским комплексима Јастребца и Мојсињских планина настањене су следеће врсте 

пернате дивљачи: сива чапља (Ardea cinerea), бела рода (Ciconia ciconia), црна рода (Ciconia 

nigra), фазан (Phasianus colhicus), јаребица (Perdix perdix), дивљи голуб (Columba livia), грлица 

(Streptopelia turtur), дивља патка (Anas platyrhynchos), сова (Aegolius funereus), шљука (Scolopax 

rusticola), јастреб кокошар (Accipiter gentilis), кобац (Accipiter nisus), гавран (Corbus corax), 

сврака (Pica pica), креја (Otus scops) и гњурац (Podicepes spp.). Остале врсте дивљачи су: зец 

(Lepus europaeus), срндаћ (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes vulpes), куна (Martes martes), 

јазавац (Meles meles), јеж (Erinaceus concolor), веверица (Sciulus vulgaris), вук (Canis lupus) и 

хрчак (Cricetus cricetus). Лове се: дивља свиња (Sus crofa), зец (Lepus europaeus), лисица (Vulpes 

vulpes), фазан (Phasianus colhicus), јаребица (Perdix perdix), дивљи голуб (Columba livia), грлица 

(Streptopelia turtur), дивља патка (Anas platyrhynchos) и препелица (Coturnix coturnix). 

Река и језеро на Јастребцу богато је рибом, пре свега речном пастрмком (Salmotrutta fario). 

Примењују се адекватне мере порибљавања и строг режим заштите. 

Сагледавањем укупних вредности простора хидроакумулације Земље, пре свега темељног 

феномена испољеног кроз диверзитет биљних и животињских заједница, утврђен је 

генерални концепт заштите и развоја овог подручја. Стављање под заштиту, као предео 

изузетних одлика „Ћелије“ је у процедури. 

До сада је за флору Ћелијског језера публиковано 134 таксона васкуларних биљака, а са 

истраживањима Завода за заштиту природе утврђено је 278 биљних таксона, што свакако 

није и коначан број. Овде треба истаћи у Србији ретку врсту (Anemone blanda), која ће бити 

увршћена у Црвену књигу флоре Србије. 

На ужем подручју Ћелијског језера евидентирано је 117 врста птица, од чега су 32 врсте везане 

за водена станишта. Посебно треба истаћи врсту кудрави пешкан (Pelecanus crispus), која се 

налази на Светској црвеној листи. Две врсте из орнитофауне Ћелијског језера се налазе на 

Европској црвеној листи. То су патка црнка (Aythya nuroca) и муљача (Limosa limosa). На списку 

фауне птица Ћелијског језера налази се 59 врста које су заштићене као природне реткости. 

Једну од највећих орнитолошких вредности Ћелијског језера представља колонија сиве чапље 

(Ardea cinerea). 

Фауну сисара језера Ћелије, према досадашњим сазнањима, чини укупно 31 врста. 

Диверзитет водоземаца и гмизаваца на подручју језера Ћелије је изузетно висок. Присутно је 

17 врста, од којих се три налазе на списку Уредбе о заштити природних реткости. 

На основу Регистра заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе 

Србије, на територији Крушевца евидентирана су природна добра: 

 Споменик природе - група од осам стабала храста лужњака и цера у порти цркве 

Св. Преображења у Јабланици, 

 Споменик природе - стабло храста лужњака у месту Бела Вода, 

 Заштићена околина и предео изузетних одлика манастира Наупаре 

 Заштићена околина цркве Св. Стефана - Лазарица, 

 Резерват природе "Прокоп", 

 Споменик природе - храст лужњак "Расина" у Крушевцу 
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2.5 Институционални оквир за управљање заштитом животне 

средине 

Да би се пратило стање животне средине и да би се правовремено реаговало на новонастале 

ситуације, неопходно је јасно дефинисати институционални оквир управљања заштитом 

животне средине. Такође, ради успешнијег спровођења Програма заштите животне средине 

града Крушевца неопходно је остварити успешну комуникацију међу свим субјектима система 

заштите животне средине на локалном нивоу око кључних питања која се односе на заштиту 

животне средине на територији Крушевца.  

Институционални оквир управљања заштитом животне средине за целу Р. Србију 

организован је на три нивоа: републичком, покрајинском и нивоу локалне самоуправе, 

односно градском и општинском нивоу. 

На републичком нивоу, институционални оквир у области животне средине одређен је 

бројним законским актима, укључујући Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/06), 

Закон о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/14), Закон о заштити животне средине 

(„Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09 ,72/09 и 43/11- Уставни суд) и друге секторске законе, 

којима се регулишу бројни чиниоци животне средине (вода, ваздух, земљиште итд.). 

На републичком нивоу за заштиту животне средине задужено је Министарство за 

пољопривреду и заштиту животне средине, а на покрајинском Секретаријат за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине. 

Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) дефинисана је улога јединице 

локалне самоуправе (град Крушевац) у управљању системом животне средине на својој 

територији. За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града у складу са 

одредбама Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца („Сл. лист РС“, број 11/13) 

формирана је Градска управа као јединствен орган Града. На основу напред споменуте Одлуке 

Градску управу чине унутрашње организационе јединице односно Одељења, а делове 

организационих јединица чине Службе.  

За обављање послова у области заштите животне средине на територији града Крушевца у 

оквиру Градске управе, задужени су Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој 

и енергетику, Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине- Служба за 

заштиту животне средине36, Одељење за инспекцијске послове- Инспекција за заштиту 

животне средине и Комунална инспекција, као и Комунална полиција. 

Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику покреће иницијативе, 

предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области 

животне средине и врши друге послове утврђене актом о организацији Градске управе. 

У Служби за заштиту животне средине обављају се стручни, управно- правни, нормативно- 

правни, финансијско- материјални и административно- технички послови који подразумевају 

следеће: 

                                                             
36 Пројектом „Подизање еколошких капацитета у општини Крушевац“ кога је финансирала Европска 
Унија, реализовала Европска агенција за реконструкцију, а спровела Стална конференција градова и 
општина кроз програм „Exchange 1", формирана је 2006. године Група за екологију, као надлежни орган 
у Градској управи Крушевац 



43 

Праћење квалитета чинилаца животне средине (вода, ваздух, земљиште), утицаја буке и врши 

информисање јавности о резултатима мониторинга; достављање добијених података из 

мониторинга Агенцији за заштиту животне средине по законом утврђеној динамици37; 

израђује програм мониторинга квалитета ваздуха и врши информисање јавности о истом 

електронским путем; прописује накнаду за заштиту и унапређење животне средине у складу 

са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- 

Уставни суд); израда програма заштите животне средине; иницира давање предлога ради 

стављања под заштиту значајних природних добара, парка природе и споменика природе на 

територији града, као и израда средњорочних и годишњих планова за управљање истим где 

је управљач Градска управа Крушевац; сузбијање коровских врста пре свега амброзије; 

сузбијање комараца и крпеља; спроводи поступак процене утицаја на животну средину за 

пројекте за које одобрење за извођење даје орган локалне самоуправе38; издаје дозволе за 

сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији града, као и дозволе за 

привремено складиште, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на локацији 

произвођача односно власника отпада39; израда и спровођење локалног плана управљања 

отпадом; спроводи поступак стратешке процене утицаја планова и програма на животну 

средину40; спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола за постројење и активности 

које могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину и материјална добра41; 

израђује годишњи програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне 

средине града Крушевца; учествује у изради и реализацији пројеката из области заштите 

животне средине, енергетске ефикасности и управљања отпадом; израђује извештаје, 

информације и одговоре о питањима из делокруга својих послова; сарадња са надзорним 

органом и др. стручним службама Градске управе, институцијама, предузећима и др. 

субјектима заштите животне средине; организује, учествује и подржава пројекте еколошке 

едукације грађана; обавља и друге послове у складу са посебним законима, а који су поверени 

јединици локалне самоуправе из области заштите животне средине. 

Службу за заштиту животне средине као надлежног органа у оквиру Градске управе Крушевац 

чине 4 радника запослена на неодређено време и 1 радник запослен на одређено време због 

повећаног обима посла. 

Одељење за инспекцијске послове- Инспекција за заштиту животне средине врши послове 

инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области заштите животне 

средине које Република поверила граду Крушевцу( инспекцијски надзор над спровођењем 

мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган ЈЛС издаје одобрење 

за градњу односно употребну дозволу, утврђује да ли се спроводе мере заштите од буке 

односно др. прописане мере у складу са секторским законом, врши надзор над активностима 

сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за 

складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које надлежни орган ЈЛС 

издаје дозволу, врши надзор над применом одредаба Закона о заштити природе („Сл. гласник 

РС“, број 36/09) на заштићеним подручјима које проглашава надлежни орган ЈЛС, врши 

надзор над изворима нејонизујућег зрачења за које одобрење за изградњу и почетак радова 

издаје надлежни орган ЈЛС; израђује анализе, извештаје, информације и одговоре о питањима 

                                                             
37 Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- УС) 
38 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) 
39 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10) 
40 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 88/10) 
41 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, број 
135/04) 
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или пословима инспекцијског надзора; сарадња са правосудним и прекршајним органима, 

надлежним органом- службом Градске управе, стручним службама, институцијама, 

предузећима и др. субјектима заштите животне средине.  

Инспекцију за заштиту животне средине чине 2 радника запослена на неодређено време. 

Одељење за инспекцијске послове- Комунална инспекција на основу Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11) врши надзор над спровођењем прописа: 

одржавање јавне хигијене, изношења кућног смећа и одржавања јавних зелених површина у 

складу са Програмом одржавања истих за текућу годину; испуштање отпадних вода и др. 

нечистоћа, складиштење грађевинског материјала и др. на јавној површини, држања 

животиња на градском подручју; коришћење, управљање и одржавање градског водовода, 

канализације и одвођења површинских и атмосферских вода, као и др. послове на основу 

градских одлука. 

Комуналну инспекцију чине 16 радника запослених на неодређено време.  

У оквиру Градске управе формирана је и Комунална полиција коју чини 28 полицајаца и 

начелник исте. 

Комунална полиција, када је упитању заштита животне средине, обавља следеће послове: 

заштита од буке, заштита ваздуха од загађивања, заштита природе и заштићених подручја 

која проглашава надлежни орган Града, контроле над сакупљањем, транспортом, 

складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада, као 

предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од 

елементарних и других непогода. 

Имајући увиду број донетих закона у 2004. и 2009. години на основу којих је дошло до 

преношења надлежности на локални ниво може се закључити да даља подела надлежности у 

правцу децентрализације спровођења политике и прописа из области заштите животне 

средине захтева јачање институционалних капацитета. 
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3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ [СИТУАЦИОНА 

АНАЛИЗА] 

3.1 Воде 

Један од основних услова сваке људске заједнице за њен нормалан, здрав живот је обезбеђење 

довољне количине пијаће воде. Њу је могуће обезбедити само преко система за снабдевање 

водом на начин који ће гарантовати њен квалитет, што се обезбеђује : 

 квалитетном прерадом сирове воде из изворишта у воду за пиће чији квалитет 

мора задовољити све законске прописе, од фазе прераде до фазе потрошње, 

 континуалним водоснабдевањем 24 сата, 365 дана свих потрошача, 

 потребним, довољним количинама воде за све потрошаче у целом систему 

водоснабдевања, 

 рационалним одвијањем свих процеса пословног система, 

 управљањем губицима у систему, 

 оптималном ефикасношћу, управљањем расходима и трошковима, 

 економском ценом услуга, 

 задовољењем захтева корисника, 

 перманентним решавањем проблема корисника уз обезбеђивање отворености у 

информисању. 

Други веома битан технички систем је систем одвођења отпадних вода, било атмосферских 

или употребљених, од свих субјеката водоводног система. Крајња тачка овог система је 

постројење за пречишћавање отпадних вода, где се врши прерада до дефинисаног степена 

пречишћавања пре испуштања у реципијент. Овим процесом се обезбеђују услови да не дође 

до угрожавања животне средине и одрживог развоја. 

3.1.1. Снабдевање водом за пиће 

Систем за снабдевање водом за пиће града Крушевца чине: 

 извориште водоснабдевања – вештачко језеро Ћелије, 

 постројење за прераду воде – Фабрика воде у Мајдеву, 

 водоводна мрежа за транспортовање воде до свих потрошача, са потребним 

притиском, 

 локални (сеоски) водоводи, који нису прикључени на градску водоводну мрежу. 

3.1.1.1. Извориште водоснабдевања – Вештачко Језеро Ћелије 

Хидроакумулација Ћелије пројектована је и прављена као многонаменска, за уједначавање 

протицаја Расине, водоснабдевање, наводњавање и рекреацију; на почетку, била је само део 

хидрограђевинског система за задржавање наноса и спречавање поплава, а функција 

водоснабдевања постала је примарна тек кад је изградња бране била при крају, кад је 

одлучено да се у Мајдеву гради постројење за прераду воде. Акумулација Ћелије формирана 

је 1979. године. Положај језера и предеоне карактеристике његове непосредне околине, 

грађевински захвати и обрада терена потоњег језерског басена били су неадекватни намени 

водоснабдевања, а недостатак заштите потенцирао је проблем очувања језерског екосистема, 

односно квалитета воде примереног изворишту првог реда. 



46 

Просечан протицај воде реке Расине, на локацији будућег језера, 1965. године кретао се 

између 5 m3/s и 13,5 m3/s са средњом вредношћу око 6 m3/s; због хроничне суше, просечан 

протицај од 1984. до 2012. спао је на 4,65 m3/s. Максимални могући ниво површине је на коти 

од 284 mnv, када би максимална дубина била 48 m, а запремина 65x106 m3. Кота нормалног 

успора, односно ниво површине је 277 mnv, тако да је максимална дубина језера 41 m, а средња 

12,24 m. Запремина на коти нормалног успора износи 41x106 m3, а површина је 3,35 km2. 

Захваљујући конфигурацији рељефа, хидроакумулација Ћелије, која се при коти нормалног 

успора протеже у дужини од око 10 km има сложену морфометрију и састоји се од три басена: 

златарског, васићког и радојковићког (водозахват) из којег се узима вода за прераду у 

Фабрици воде у Мајдеву. 

Водовод Крушевац од 1987. обавља еколошка испитивања језера Ћелије. Узорци се узимају на 

трима станицама на Расини и Блаташници испред почетка језера, на двема станицама у 

Златарима, једној у Васићима и двема у Радојковићима. Редовни мониторинг обавља се једном 

месечно у редовним околностима; узорци се узимају по дубини од површине до дна. У 

лабораторијама Фабрике воде обради се између 350 и 400 узорака годишње. 

По мерењима Водовода, језеро Ћелије је еутрофно са потенцијалним Carlson-овим индексом 

трофичности на основу укупног фосфора од 68,2 и реализованим индексом на основу 

хлорофила а од 37,5. 

Квалитет воде акумулације деградира се природним путем, али је акумулација изложена и 

непрекидним притисцима разних извора загађења јер представља реципијент нетретираних 

санитарних и индустријских отпадних вода из насеља узводно, укључујући и насеља Брус и 

Блаце. Поред тога, на подручју акумулације одвијају се различите врсте активности ( 

пољопривреда, нелегална градња, риболов, камповање, купање ) које такође негативно утичу 

на квалитет воде. 

У циљу обезбеђења акумулације као дугорочног, одрживог и квалитетног водног ресурса, 

неопходно је применити низ заштитних мера ради очувања хидролошке одрживости, 

квалитета воде, спречавања ерозије, спречавања еутрофизације, очувања режима подземних 

вода, примене добре пољопривредне праксе и одговарајуће санитације. Наведене мере 

захтевају различите институционалне и оперативне акције, које су детаљно описане у 

Акционом плану заштите језера Ћелије42 (05. мај 2011. DEU CRIS 223-292). У циљу стварања 

услова за примену оперативно-техничких мера заштите акумулације, израђени су :  

 Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације 

''Ћелије'', Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 201243, 

 Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ''Ћелије'', 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 201244, 

 Предео изузетних одлика “Ћелије” - студија заштите, Завод за заштиту природе 

Србије, Београд, 200745. 

                                                             
42 Документација ЈКП „Водовод - Крушевац“ 
43 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
44 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
45 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
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3.1.1.2. Фабрика воде у Мајдеву 

Постројење за пречишћавање воде у Мајдеву изграђено је 1984. године за капацитет 

процесног дела од 630 l/s, данас прерађује 400 l/s воде у зимском периоду и до 600 l/s у 

летњем периоду. Расположиви капацитет постојећег постројења данас задовољава потребе 

становништва града Крушевца и Александровца, али због повећања потрошње и проширења 

водоводне мреже на општине Варварин, Ћићевац и делимично Трстеник, настала је потреба 

за проширењем постројења. На локацији постројења од 2011. до 2013. извршена је 

реконструкција постојећег постројења и доградња нових објеката како би се капацитет 

постројења проширио на 1.000 l/s сирове воде, а квалитет воде обезбедио поштовање 

законских норматива (Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, „Сл. лист СРЈ“, број 

42/98 и 44/99). 

Сирова вода из језера Ћелије за процес прераде може се захватати са једне од пет тачака по 

дубини, у односу на коту нормалног успора од 277 метара надморске висине: 

 3 m (274 метра надморске висине), 

 6 m (271 метар надморске висине), 

 9 m (268 метара надморске висине), 

 12 m (265 метара надморске висине), 

 22 m (255 метара надморске висине). 

На основу хемијских и микробиолошких анализа сирове воде са наведених дубина поред 

водозахватне куле врши се избор одговарајуће водозахватне дубине према оптималној 

комбинацији вредности параметара квалитета воде. Са те дубине вода се транспортује до 

Фабрике воде у Мајдеву челичним цевоводом ДН 1000, дугим 2.914 km. 

У Фабрици воде су изграђени следећи објекти: 

 регулациони блок, 

 мерач протока, 

 расподелна комора, 

 таложници, 

 озонски блок, 

 пешчани филтери, 

 резервоар чисте воде, 

 лагуне за технолошку отпадну воду поред Расине. 

Технолошки поступак прераде воде обухвата: 

 оксидацију и преддезинфекцију (предхлорисање елементарним хлором и 

предхлорисање хлордиоксидом), 

 коагулација (дозирање алуминијум сулфата), 

 флокулација (дозирање полиакриламида), 

 таложење / бистрење, 

 озонирање, 

 филтрација, 

 хлорисање, 
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Реконструкција постројења је унапредила технолошки процес : 

 снижавањем pH вредности сирове воде угљендиоксидом на почетку цевовода 

сирове воде, 

 издвајањем флокулације испред таложења, 

 трансформацијом гравитационих таложника у ламеларне, 

 новим озонатором на елементарни кисеоник, 

 трансформацијом једнослојних филтера у трослојне са антрацитом , песком и 

шљунком, 

 увођењем ултраљубичастог зрачења. 

Извор: Документација ЈКП Водовод, Крушевац, 2014 

У току 2013. године прерађено је 11.537.099 m3 сирове у 10.914.007 m3 воде за пиће, што 

просечно износи 346,1 l/s финалне воде. Динамика производње и структура потрошње воде 

током 2013. године приказани су у табели 3.1.1.2.1. 

Табела 3.1.1.2.1 – Динамика производње и структура потрошње воде током 2013. године 

Месец 

Потрошачи (m3) Фабрика воде (m3) Укупно 

Крушевац 
Алекса-

ндровац 
Мајдево Набрђе Укупно 

Сопствена 

потрошња 
Филтери Укупно (m3) (l/s) 

Јануар 748196 18910 1636 2720 771462 70038 23160 93198 864660 322,8 

Фебруар 669226 21154 1117 3337 694834 59336 12710 72046 766880 317,0 

Март 742580 20747 1088 1892 766307 67191 17562 84753 851060 328,3 

Април 771984 27402 1502 3231 804119 59411 11220 70631 874750 337,5 

Мај 851300 38123 1223 3128 893774 58328 10848 69176 962950 359,5 

Јун 826791 33477 786 3190 864244 50425 9631 60056 924300 356,6 

Јул 969754 70366 2211 4925 1047256 35903 9791 45694 1092950 408,1 

Август 1002989 93274 2924 4307 1103494 26417 11869 38286 1141780 426,3 

Септембар 823363 65021 756 3327 892467 49129 11496 60625 953092 378,1 

Октобар 791194 42117 618 2976 836905 26298 11139 37437 874342 326,4 

Новембар 736704 32909 1904 2837 774354 27459 10403 37862 812216 313,4 

Децембар 731577 27778 2489 2404 764248 20507 10272 30779 795027 296,8 

Укупно 9665658 491278 18254 38274 10213464 550442 150101 700543 10914007 346,1 

Извор: Документација ЈКП Водовод, Крушевац, 2013 

Схема 3.1.1.2.1 Процес прераде воде 

Финална вода

Хлор [Cl2]

Хлор [Cl2]

Активни угаљ

Полуакриламид

Хлор [Cl2]

Хлородиоксид [ClO2]

Угљендиоксид [CO2]

Сирова вода

Хемијско и микробиолошко испитивање [Водовод Крушевац]

Хемијско и микробиолошко испитивање [Водовод Крушевац]
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Структура рада лабораторија у Фабрици воде током 2013. године приказана је у табели 

3.1.1.2.2. 

Табела 3.1.1.2.2 – Структура рада лабораторија у Фабрици воде током 2013. године 

Месец 

Сирова вода 
Таложник Озонатор 

Финална 

вода 

Водоводна 

мрежа 
Остало Укупно 

Нативна Хлорисана 

х. м. х. м. х. м. х. м. х. м. х. м. х. м. х. м. 

Јануар 31 22 26 17 26 17 26 17 62 54 60 70 4 1 235 198 

Фебруар 28 19 24 15 24 15 24 15 56 48 48 56 6 1 214 169 

Март 31 21 27 17 27 17 27 17 62 52 48 56 1 1 244 181 

Април 30 22 25 17 25 17 25 17 60 52 72 72 1 1 238 198 

Мај 31 21 27 17 27 17 27 17 62 55 135 69 19 12 328 208 

Јун 30 19 26 15 26 15 26 15 60 50 169 57 1 1 338 172 

Јул 31 23 26 18 26 18 26 18 62 54 175 72 2 2 348 205 

Август 31 22 27 18 27 18 27 18 62 54 164 64 12 9 350 203 

Септембар 30 21 26 17 26 17 26 17 60 50 163 69 11 6 342 197 

Октобар 31 23 27 18 26 18 26 18 62 54 60 70 9 8 241 209 

Новембар 30 21 26 17 26 17 23 15 68 58 48 56 12 7 233 191 

Децембар 31 22 25 17 26 17 1 1 119 101 60 70 11 7 274 235 

Укупно 365 256 312 203 312 203 284 185 795 682 1202 781 89 56 3385 2366 

Извор: Документација ЈКП Водовод, Крушевац, 2013. 

Квалитет воде за пиће , за 2013 годину, на основу хемијских анализа приказан је у табели 

3.1.1.2.3. 

Табела 3.1.1.2.3 – Хемијски квалитет воде за пиће у 2013. години 

Узорци 
Месеци Укупно 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Број % 

Сирова вода 
Завод 13 12 13 13 15 12 14 13 13 13 13 14 158  

Водовод 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365  

Ф
и

н
ал

н
а 

в
о

д
а

 

ЗАВОД 

о. н. 13 12 13 13 16 12 14 13 13 13 13 14 159 100,00 

ван о. н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

укупно 13 12 13 13 16 12 14 13 13 13 13 14 159 100,00 

ВОДОВОД 

о. н. 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 68 119 795 100,00 

ван о. н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

укупно 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 68 119 795 100,00 

Р
ез

ер
в

о
ар

 Б
аг

д
ал

а
 

ЗАВОД 

о. н. 26 24 26 26 26 24 28 26 26 26 26 28 312 98,73 

ван о. н. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1,27 

укупно 26 24 26 26 30 24 28 26 26 26 26 28 316 100,00 

ВОДОВОД 

о. н. 10 8 8 10 6 8 10 8 8 10 8 10 104 98,11 

ван о. н. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1,89 

укупно 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 10 106 100,00 

В
о

д
о

в
о

д
н

а 
м

р
еж

а
 

ЗАВОД 

о. н. 154 143 154 159 167 143 168 156 155 156 156 168 1879 99,21 

ван о. н. 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 15 0,79 

укупно 154 143 154 160 181 143 168 156 155 156 156 168 1894 100,00 

ВОДОВОД 

о. н. 60 48 48 61 119 161 175 164 163 60 48 60 1167 99,23 

ван о. н. 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0,77 

укупно 60 48 48 62 127 161 175 164 163 60 48 60 1176 100,00 

В
о

д
а 

за
 п

и
ћ

е 
у

к
уп

н
о

 ЗАВОД 

о. н. 197 179 193 198 209 179 210 195 194 195 195 210 2354 99,20 

ван о. н. 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 19 0,80 

укупно 197 179 193 199 227 179 210 195 194 195 195 210 2373 100,00 

ВОДОВОД 

о. н. 132 112 118 131 187 229 247 234 231 132 124 189 2066 99,47 

ван о. н. 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0,53 

укупно 132 112 118 132 197 229 247 234 231 132 124 189 2077 100,00 

ЗАВОД + 

ВОДОВОД 

о. н. 329 291 311 329 406 408 457 429 425 327 319 399 4430 99,55 

ван о. н. 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 20 0,45 

укупно 329 291 311 331 424 408 457 429 425 327 319 399 4450 100,00 

Извор: Документација ЈКП Водовод, Крушевац, 2013. 
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У хемијској лабораторији Завода за јавно здравље нађено је 19 неисправних узорака, односно 

0,80%. У хемијској лабораторији Водовода Крушевац нађено је 11 узорака, што представља 

0,53%. Укупан удео неисправних узорака по анализама обеју лабораторија је 0,45%, што је 

испод границе од 1% коју препоручује Светска здравствена организација за водоводе који 

снабдевају више од 100.000 становника. 

На табели 3.1.1.2.4 приказан је квалитет воде за пиће, за 2013 годину, на основу 

микробиолошких анализа. 

Табела 3.1.1.2.4 – Микробиолошки квалитет воде за пиће у 2013. години 

Узорци 
Месеци Укупно 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Број % 

Сирова вода 
Завод 13 12 13 13 15 12 14 13 13 13 13 14 158  

Водовод 17 15 17 22 21 19 23 22 21 23 21 22 243  

Ф
и

н
ал

н
а 

в
о

д
а

 

Завод 

о. н. 13 12 13 13 16 12 14 13 13 13 13 14 159 100,00 

ван о. н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

укупно 13 12 13 13 16 12 14 13 13 13 13 14 159 100,00 

Водовод 

о. н. 54 48 52 52 55 50 54 54 50 54 58 91 672 100,00 

ван о. н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

укупно 54 48 52 52 55 50 54 54 50 54 58 91 672 100,00 

Р
ез

ер
в

о
ар

 Б
аг

д
ал

а
 

Завод 

о. н. 25 24 26 26 28 24 28 26 26 26 26 28 313 99,05 

ван о. н. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0,95 

укупно 26 24 26 26 30 24 28 26 26 26 26 28 316 100,00 

Водовод 

о. н. 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 10 106 100,00 

ван о. н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

укупно 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 10 106 100,00 

В
о

д
о

в
о

д
н

а 
м

р
еж

а
 

Завод 

о. н. 156 143 154 159 176 143 168 156 155 156 156 168 1890 99,58 

ван о. н. 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0,42 

укупно 158 143 154 160 181 143 168 156 155 156 156 168 1898 100,00 

Водовод 

о. н. 60 48 48 72 69 55 59 53 58 69 54 70 715 96,75 

ван о. н. 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 2 0 14 3,25 

укупно 60 48 48 72 69 57 72 56 61 70 56 70 739 100,00 

В
о

д
а 

за
 п

и
ћ

е 
ук

уп
н

о
 Завод 

о. н. 194 179 193 198 220 179 210 195 194 195 195 210 2362 99,54 

ван о. н. 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0,46 

укупно 197 179 193 199 227 179 210 195 194 195 195 210 2373 100,00 

Водовод 

о. н. 124 104 108 124 124 102 123 107 116 123 120 171 1446 99,04 

ван о. н. 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 2 0 14 0,96 

укупно 124 104 108 124 124 104 126 110 119 124 122 171 1460 100,00 

Завод + 

Водовод 

о. н. 318 283 301 322 344 281 333 310 310 318 315 381 3816 99,35 

ван о. н. 3 0 0 1 7 2 3 3 3 1 2 0 25 0,65 

укупно 321 283 301 323 351 283 336 313 313 319 317 381 3841 100,00 

Извор: Документација ЈКП Водовод, Крушевац, 2013. 

У микробиолошким лабораторијама нађена је ниска пропорција узорака ван законских 

норматива. Удео неисправних узорака у анализама Завода износи 0,46%, а у анализама 

Водовода 0,96%. У целокупном збиру та пропорција је 0,65%, испод границе од 1% коју 

препоручује Светска здравствена организација. 

3.1.1.3. Водоводна мрежа града Крушевца 

Првобитна концепција снабдевања пијаћом водом из реке Западне Мораве напуштена је по 

изградњи Фабрике воде у Мајдеву капацитета 700 l/s сирове воде, као и магистралног 

цевовода ДН 1000 Мајдево-Крушевац у дужини од 20 km.  
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Водоводна мрежа се временом ширила у свим правцима и данас је њена дужина око 750 km са 

које се напаја близу 150.000 становника. ЈКП „Водовод-Крушевац“ процењује да је 

затупљеност појединих материјала у цевној структури водоводне мреже следећа: 

 полиетилен (TPE) 55% 

 пластика (PVC) 15% 

 цемент-азбест (ACC) 15% 

 ливено-гвоздене (LG) 10% 

 челик 5% 

Комплетно градско језгро са приградским насељима и поједина села напајају се директно са 

магистралног цевовода (популарно званог „хиљадарка“) или гравитационо са Багдале где се 

на коти 218 mnv налазе два повезана резервоара – стари и нови капацитета 5.000 m3 сваки. На 

Багдали се налази и црпна (пумпна) станица која из резервоара пумпа воду у тзв. вишу зону, 

резервоар Шумице. Визуелни приказ оба резервоара и црпне станице Багдала приказан је на 

слици 3.1.1.3.1. 

Извор: Информациони систем (SCADA) ЈКП Водовод, Крушевац 

Градска водоводна мрежа се временом разудила и проширила на око шездесетак околних 

села која се према правцима простирања мреже могу сврстати у четири дистрибутивна 

подсистема и то: 

I – Прекоморавски систем 

Читлук, Јасика, Велика Крушевица, Срње, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Гавез, Шанац, Падеж, 

Крвавица, Глобаре. 

  

Слика 3.1.1.3.1 – Визуелни приказ оба резервоара и црпне станице Багдала на SCADA-и 
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II – Западни систем-Жупа 

Пепељевац, Вучак, В. Врбница, Лукавац, Треботин, Жабаре, Кошеви, Мачковац, Глободер, 

Стопања. 

III – Источни систем 

Макрешане, Дедина, Паруновац, Капиџија, Текије, Добромир, Ново Село, Гаглово, Мали 

Шиљеговац 

IV – Систем долина Расине 

Набрђе, Мајдево, Вратаре, Мали Купци, Велики Купци, Себечевац, Шогољ, Мешево, Дољане, 

Церова, Шавране, Доњи Степош, Горњи Степош, Липовац, Гари, Наупаре, Витановац, 

Мудраковац, Велико Головоде, Модрица, Трмчаре, Сеземча, Слатина, Кобиље, Станци, Ловци, 

Бован, Пасјак. 

Број прикључака по пречнику и корисницима на водоводној мрежи је нарастао и броји преко 

28.000 до 22. маја 2014. године (подаци ЈКП Водовод-а). Категоризација легалних прикључака 

дата је на табели 3.1.1.3.1. 

Табела 3.1.1.3.1 – Преглед броја водомера по пречнику и корисницима на водоводној мрежи до 22.05.2014. 
Димензије Куће Стамбене зграде Мала привреда Велика привреда Укупно 

1/2 1.181 7 478 167 1.833 

3/4 23.882 100 712 413 25.107 

1 48 177 85 69 379 

5/4 9 140 35 44 228 

6/4 14 272 56 72 414 

2 6 99 63 83 251 

3 - 4 31 40 75 

4 - 1 6 12 19 

6 - - - 8 8 

 25.140 800 1.466 908 28.314 

Извор: Документација ЈКП Водовод, Крушевац, 2013. 

Сеоска подручја се снабдевају водом углавном препумпавањем пијаће воде у локалне 

резервоаре путем црпних (пумпних) станица или преко хидрофорских (booster) станица са 

пумпама за подизање притиска. 

На мрежи постоји преко 80 објеката, углавном пумпних станица и припадајућих резервоара, 4 

мерно-регулациона блока и 9 хидростаница. Горући проблем, када су објекти оваквог типа у 

питању, јесте продирање атмосферске воде у објекте, у време обилних падавина, па се често 

дешава да дође до плављења и оштећења опреме у њима. 

Списак црпних станица, резервоара, мернорегулационих блокова и хидростаница приказан је 

у табели 3.1.1.3.2. 

Табела 3.1.1.3.2 – Списак црпних станица, резервоара, МРБ-ова и хидростаница и њихових локација 
Ред. 

Број  
Објекти на мрежи Адреса Место 

1 Црпна Станица Липовац Липовац Липовац 

2 Резервоар Гари Гари Гари 

3 Хидрофорско постројење Гари Гари Гари 

4 Хидрофорско постројење Трмчаре Трмчаре Трмчаре 
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5 Црпна Станица Сеземча Сеземча Сеземча 

6 Резервоар Сеземча Сеземча Сеземча 

7 Хидрофорско постројење Слатина Слатина Слатина 

8 Црпна Станица Наупаре 1 Наупаре Наупаре 

9 Резервоар Наупаре 1 Наупаре Наупаре 

10 Црпна Станица Наупаре 2 Наупаре Наупаре 

11 Резервоар Наупаре 2 Наупаре Наупаре 

12 Црпна Станица Шавране Шавране Шавране 

13 Резервоар Шавране Шавране Шавране 

14 Црпна Станица Витановац Витановац Витановац 

15 Резервоар Витановац Витановац Витановац 

16 Црпна Станица Шогољ Шогољ Шогољ 

17 Резервоар Мешево 1 Мешево Мешево 

18 Резервоар Мешево 2 Мешево Мешево 

19 Црпна Станица В. Купци - М.Купци В. Купци В. Купци 

20 Црпна Станица Себечевац Себечевац Себечевац 

21 Црпна Станица Мајдево Мајдево Мајдево 

22 Резервоар В. Купци В. Купци В. Купци 

23 Резервоар Себечевац Себечевац Себечевац 

24 Резервоар М.Купци М.Купци М.Купци 

25 Резервоар Мајдево Мајдево Мајдево 

26 Резервоар Ћелије-Набрђе Набрђе Набрђе 

27 Резервоар Багдала - стари Т. Кацлеровића Крушевац 

28 Резервоар Багдала - нови Т. Кацлеровића Крушевац 

29 Црпна Станица Багдала Т. Кацлеровића Крушевац 

30 Резервоар Шумице Поп Љубина Шумице 

31 Резервоар Текије 1 Текије Текије 

32 Резервоар Текије 2 Текије Текије 

33 Резервоар Гаглово Гаглово Гаглово 

34 Резервоар М. Шиљеговац М. Шиљеговац М. Шиљеговац 

35 Црпна Станица Капиџија Капиџија Капиџија 

36 Црпна Станица Текије 1 Текије Текије 

37 Црпна Станица Гаглово 1 Гаглово Гаглово 

38 Црпна Станица Гаглово 2 Ново Село Ново Село 

39 Хидрофорско постројење Паруновац Паруновац Паруновац 

40 Хидрофорско постројење М. Шиљеговац М. Шиљеговац М. Шиљеговац 

41 Предрезервоар Паруновац Паруновац Паруновац 

42 Црпна Станица Дедина Михајла Живића Дедина 

43 Црпна Станица Макрешане Макрешане Макрешане 

44 Резервоар Дедина Дедина Дедина 

45 Резервоар Макрешане Живомира Матејића Макрешане 

46 Црпна Станица Срње 1 Велика Крушевица Велика Крушевица 

47 Црпна Станица Срње 2 Срње Срње 

48 Резервоар Срње 1 Срње Срње 

49 Резервоар Срње 2 Срње Срње 

50 Црпна Станица Падеж - Крвавица Срње Срње 

51 Резервоар Крвавица Крвавица Крвавица 

52 Резервоар Падеж Падеж Падеж 

53 Црпна Станица Гавез Гавез Гавез 

54 Резервоар Гавез Гавез Гавез 

55 Црпна Станица Шанац Шанац Шанац 

56 Резервоар Шанац Шанац Шанац 

57 Црпна Станица Кукљин Кукљин Кукљин 

58 Резервоар Кукљин Кукљин Кукљин 

59 Црпна Станица Брајковац Брајковац Брајковац 

60 Резервоар Брајковац Брајковац Брајковац 

61 Црпна Станица Мачковац 1 Мачковац Мачковац 

62 Црпна Станица Глободер Глободер Глободер 

63 Хидрофорско постројење Мачковац 2 Мачковац Мачковац 
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64 Резервоар Мачковац Мачковац Мачковац 

65 Резервоар Глободер Глободер Глободер 

66 Црпна Станица Пепељевац Пепељевац Пепељевац 

67 Резервоар Пепељевац Пепељевац Пепељевац 

68 Црпна Станица Жабаре Жабаре Жабаре 

69 Резервоар Жабаре Жабаре Жабаре 

70 Хидрофорско постројење Вучак 1 Вучак Вучак 

71 Хидрофорско постројење Вучак 2 Вучак Вучак 

72 Хидрофорско постројење М. Митровића Мише Митровића Лазарица 

73 Црпна Станица Станци - Пасјак Кобиље Кобиље 

74 Црпна Станица Станци 1 Станци Станци 

75 Црпна Станица Станци 2 Бован Бован 

76 Предрезервоар Станци - Пасјак Кобиље Кобиље 

77 Резервоар Станци 1 Станци Станци 

78 Резервоар Станци 2 Бован Бован 

79 Резервоар Станци 3 Бован Бован 

80 Резервоар Пасјак Пасјак Пасјак 

81 Мерно-регулациони блок Липовац Липовац Липовац 

82 Резервоар Липовац Липовац Липовац 

83 Мерно-регулациони блок Сталаћ Сталаћ Сталаћ 

84 Резервоар Сталаћ Тодорова Кула Сталаћ 

85 Мерно-регулациони блок Ћићевац Ћићевац Ћићевац 

86 Резервоар Ћићевац Ћићевац Ћићевац 

87 Мерно-регулациони блок Варварин Варварин Варварин 

88 Резервоар Варварин Варварин Варварин 

Извор: Документација ЈКП Водовод, Крушевац, 2013. 

Изградња водоводне мреже у ужем језгру града започета је 1957. године. Изградња и ширење 

мреже је настављено у континуитету до данашњих дана. Централни делови градске мреже су 

најстарији и претежно су изграђени од азбест-цементних цеви (АЦЦ). Замена цеви (због 

временске или функционалне старости, честих пуцања или неадекватних материјала) се 

врши на основу годишњих програма и у главном се везује за реконструкцију улица и 

учесталост кварова.  

На водоводну мрежу у ужем језгру града је прикључено око 57.000 становника, док је у ширем 

делу града прикључено око 21.000 становника. Приближно 72.000 становника се водом за 

пиће снабдева са резервоара ‘’Багдала’’ без препумпавања (гравитационо) док се око 6.000 

становника водом за пиће снабдева преко црпних станица. 

По подацима ЈКП-a “Водовод-Крушевац” губици на водоводној мрежи крећу се око 23% и они 

представљају разлику између укупне испоручене и фактурисане воде. 

Мањи део ових губитака је видљив (кварови на чекању, испуштена вода приликом испирања 

цевовода, итд.), док је већи део невидљив (цурења под земљом, преливања резервоара, дивљи 

прикључци, итд.). Губици свакако нису мали, али имајући у виду губитке које имају водоводи 

у нашем окружењу, нису ни тако велики. 

Потешкоће у управљању и одржавању овако разуђеног водоводног система су биле присутне 

и у досадашњој експлоатацији, тако да је због немогућности праћења основних параметара 

производње и дистрибуције воде са једног централизованог места, у ЈКП "Водовод-Крушевац” 

1995. године уведен систем даљинског надзора и управљања над браном Ћелије, ППВ 

„Мајдево“ и резервоаром „Багдала“, путем радио везе. Од 2006. године пришло се 

осавремењавању постојећег система, тако да је у првом кораку урађен систем даљинског 

надзора и управљања над пумпном станицом ПС „Багдала“ и резервоаром Р „Шумице“, као и 
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над комплетним резервоарским простором на Багдали. Формиран је и локални командни 

центар на Багдали. У току 2007. и 2008. године урађена је реконструкција и повезивање у 

даљински систем дистрибутивног праваца Капиџија-Текије са објектима, пумпна станица ПС 

„Капиџија“, пумпна станица и резервоар ПС и Р „Текије 1“ и резервоар Р „Текије 2“. Током 2005. 

године је постављена и комплетна мерно-управљачка и комуникациона опрема на 

мернорегулационом блоку МРБ „Липовац“, који до сада није био у функцији и са изградњом 

амортизационог резервоара у Липовцу сасвим променио своју улогу у управљању системом. 

У току је расписивање тендера за израду пројекта који ће дефинисати управљање 

резервоаром Липовац, мернорегулационим блоком Липовац и лептирастим затварачем ДН 

1000 на грудобрану, на Багдали. 

Формиран је привремени главни командни центар ККЦ Дирекција на локацији управне 

зграде „Водовода“, који ће се изместити на локацију будућег командног центра „Липовац“ – 

локација „баждарнице“. Постављена је базна радио станица и добијене су радне фреквенције 

од РАТЕЛА. Постављен је и надзорни сервер рачунар и инсталиран је управљачко надзорни 

софтвер SCADA као и локална LAN мрежа. Такође је укључен и раније изграђен систем Багдала. 

У завршној фази је повезивање ППВ Мајдево у комуникационом смислу преко Ethernet-а са 

ККЦ Дирекција, као и даљинско управљање МРБ-овима и резервоарима Сталаћ, Ћићевац и 

Варварин. 

Приказ објеката на водоводној мрежи дат је на слици 3.1.1.3.2. 

Извор: Информациони систем (SCADA) ЈКП Водовод, Крушевац 

  

Слика 3.1.1.3.2 – SCADA у ККЦ Дирекција – Приказ објеката на водоводној мрежи 
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Као потенцијални алтернативни извори напајања у неким ванредним ситуацијама 

предвиђени су артерски бунари. Укупно их има седам, не рачунајући оне који су до сада 

напуштени. То су : 

 Артерски бунар Трг мира 

 Артерски бунар Трг слободе 

 Артерски бунар Пионирски парк 

 Артерски бунар Аљендеова 

 Артерски бунар Мудраковац 

 Артерски бунар Солидарност – Расадник 

 Артерски бунар Костурница. 

Једанпут годишње се испитује њихова издашност и на кратко се пуштају у рад. Међутим, и код 

њих су се временом појавили различити проблеми (нпр. пропескарио бунар, изгорео мотор на 

потапајућој бунарској пумпи, оштећен напојни кабли из трафостанице, демолиран надземни 

електро ормарић итд.). Потребно је извршити мониторинг стања свих артерских бунара и 

отклонити све проблеме како би постали функционални. 

3.1.1.4. Локални водоводи 

Снабдевање водом за пиће околних насеља која нису прикључена на градску водоводну мрежу 

врши се из локалних водовода. Насеља која се снабдевају водом из локалних, сопствених 

водовода, су : 

 МЗ Витановац – насељена места Витановац и Јабланица - 400 корисника; 
 МЗ Рибаре – насељена места Рибаре, Росица, Зубовац, Мало Крушинце, Гревци; 
 МЗ Велика Ломница – насељена места Ломница, Буци – 750 корисника; 
 МЗ Велики Шиљеговац – насељена места Беласица, Мала Река, Зебица, Велико 

Крушинце, Срндаље, Велики Шиљеговац – 930 корисника; 
 МЗ Велики Купци – насељено место Велико Гркљане – 50 корисника; 
 МЗ Ђунис – насељено место Јошје – 78 корисника, Ђунис – 30 корисника; 
 МЗ Здравиње – локални водовод на који су прикључени само школа, амбуланта, 

Дом културе и бензинска пумпа; 
 МЗ Дворане – локални водовод на који је прикључена само школа; 
 МЗ Коњух – локални водовод на који су прикључени хала ЗЗ Калемара и 

здравствена амбуланта; 
 МЗ Горњи Степош – насељено место Наупаре које је прикључено и на градски 

водовод. 

Закључак 

Постојеће стање у области вода, на територији града Крушевца, није задовољавајуће. Један од 

кључних разлога је огромна разлика између потреба, са једне и реалних улагања, са друге 

стране. Што се тиче снабдевања водом за пиће основни проблеми везани за санитарну 

заштиту изворишта, процес прераде и дистрибуцију воде су следећи: 

 низак степен спровођења мера заштите акумулације, 

 недоследна примена законских и подзаконских аката (пре свега Закон о водама, 

„Сл. гласник РС“, број 30/10 и 93/12 и Правилник о начину одређивања зона 

санитарне заштите, „Сл. гласник РС“, број 92/08), 

 непотпуна опремљеност лабораторија и службе одржавања Фабрике воде, 
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 дотрајалост опреме која није обухваћена реконструкцијом Фабрике воде, 

 временска и функционална застарелост водоводне мреже, 

 неадекватни материјали цеви који чине водоводну мрежу, 

 одсуство додатне дезинфекције неопходна због велике разуђености мреже, 

 недовољан број затварача на мрежи, 

 недостатак мерача протока и мерача притиска воде у мрежи, 

 непланска градња и нелегални прикључци, 

 одсуство санкција у законским и подзаконским актима према корисницима који 

нелегално троше воду, 

 велики број нефункционалних артерских бунара, 

 непостојање ГИС-а. 

3.1.2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

Каналисање и прикупљање отпадних вода на територији Града је доста скромно. Генерално 

се може рећи, да је поред Крушевца и неколико приградских насеља у оквиру ГУП-а (Читлук, 

Лазарица, Дедина, Липовац, Мудраковац, Капиџија и Паруновац), јавна канализација 

изграђена још само у Јасици и Рибарској Бањи. 

Остала насеља немају решено питање канализације, већ своје отпадне воде упуштају у 

претежно примитивне и провизорне септичке јаме или директно у најближе потоке и јаруге. 

Насеља Пакашница, Велико Головоде и Модрица су у фази припреме за уговарање израде 

пројектне документације. 

На иницијативу ЈКП „Водовод-Крушевац“ 2007. год. Институт за водопривреду „Јарослав 

Черни“ из Београда je урадио Генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања 

отпадних вода насеља града Крушевца46 , који је основни и једини целовити документ за даљи 

развој канализационог система. Њиме се предвиђа изградња ЦППОВ за град Крушевац и 15 

насеља која гравитирају око Крушевца. Поред ЦППОВ предвиђено је још 16 типских 

постројења за два или више насеља по сваком постројењу. Двадесетак насеља своје отпадне 

воде би индивидуално решавала путем септичких јама или на неки други начин.  

Израду Генералног пројекта је са око 1.5 милиона динара финансирала Дирекција за воде 

Републике Србије. Процењено је да је за реализацију овог пројекта потребно око 87 милиона 

евра. На основу Генералног пројекта 2011. године је израђена Студија изводљивости за 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу47, која је ревидирана и после њеног 

преиспитивања 2014. је израђен Идејни пројекат за ППОВ48 и Главни пројекат за колекторе49. 

Генералним пројектом је обухваћена територија целе општине, тако што су према месним 

приликама предложена и одговарајућа решења. Ипак, то је јако комплексан посао и тражи 

велика новчана средства, па ће морати кроз дужи низ година да се уз пажљиво одабране 

приоритете, постепено изграђује. 

                                                             
46 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
47 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
48 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
49 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
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3.1.2.1. Постојећа канализација града Крушевца  

Изградња канализације у Крушевцу започета је 1958. год. по сепарационом систему. Како се 

град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на 

опредељења генералних праваца и главних колектора канализације.  

На градску канализацију прикључено је око 62.000 становника, односно 95% становништва 

обухваћеног ГУП-ом. 

Изграђеном канализационом мрежом у оквиру ГУП-а управља ЈКП „Водовод-Крушевац“, а 

канализацијом у Рибарској Бањи и Јасици, локалне власти (МЗ). 

Укупна дужина изграђене канализације износи око 252 km (фекална и атмосферска, 216 km и 

46 km, респективно). Према врсти цевног материјала од кога је грађена, пречницима цеви и 

старости, по процени ЈКП-а “Водовод-Крушевац“ заступљеност је следећа: 

Према врсти материјала: 

 Бетон - 6,80% 

 PVC-PE - 48,70% 

 ACC - 12,50% 

 KER - 32,00% 

Према пречницима: 

 < 200 mm - 0,70% 

 200-300 mm - 93,50% 

 400-500 mm - 2,20% 

 800-1000 mm - 1,40% 

 > 1000 mm - 2,20% 

Према години изградње: 

 '61- '70 - 5,80% 

 '71 - '80 - 16,70% 

 '81 - '90 - 45,50% 

 '91 – 2000 - 29,50% 

 '01-'10 - 2,50% 

Систем главних колектора није у потпуности изграђен. Студијом изводљивости за 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу предвиђена је реконструкција 

критичних деоница, доградња канализационог система и проширење канализације на још 

четири сеоска насеља (Липовац, Пакашница, Велико Головоде и Модрица). Студијом је 

предвиђена изградња 17,5 km колектора и главних водова и око 25 km разводне мреже. 

Неопходно је поменути да услед недовољне изграђености атмосферске канализације, 

значајна количина кишнице доспева у канализацију отпадних вода. То, у периодима са 

кишама већег интензитета, доводи до преоптерећења ове мреже и повременог изливања 

каналског садржаја на уличне површине и објекте корисника канализације. 
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Реципијенти отпадних вода су: река Западна Морава (два излива) и река Расина (један излив). 

Укупно испуштене количине отпадних вода у 2013. години су 5.278.000 m3 од чега су 3.768.000 

m3 из домаћинства и 1.510.000 m3 од привредних потрошача.  

Број прикључака на канализациону мрежу 31.12.2013. године, по подацима ЈКП-а „Водовод-

Крушевац”, био је 14.672 домаћинства и 1.913 прикључака правних лица, што укупно износи 

16.585. 

3.1.2.2. Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града 

Крушевца 

Крушевац нема постројење за пречишћавање отпадних вода. Институт за хидротехнику 

Грађевинског факултета Суботице је 1988.год. представио Пројекат за ново ППОВ50 са 

пројектованим капацитетом од 600.000 ЕС у првој фази, 900.000 ЕС у другој фази и 1.200.000 

EС у трећој фази, узимајући у обзир значајан пораст индустријске производње у разматраном 

подручју. Само је први део овог пројекта реализован и изграђен је један део ППОВ. Тада су 

изграђени : пумпна станица са две инсталиране пужне пумпе, механичке решетке, дизел 

генератор за снабдевање струјом у случају престанка напајања из мреже и цевовод до испуста 

у Западну Мораву. Због високих трошкова енергије црпна станица никада није била у 

функцији. Машинска опрема је предимензионисана тако да је све тада изграђено било ван 

функције, па су се непречишћене отпадне воде преко два ванредна прелива уливале у 

Кошијски поток, односно реку Западну Мораву.  

Због велике временске дистанце и нереализованог наставка изградње ППОВ, 2011. године је 

поново покренуто ово питање. Исте године је урађена Студија изводљивости51 за прикупљање 

и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу за коју се преиспитивањем утврдило да ни она 

није у потпуности адекватна, због чега је 2014. године урађено Идејно решење52 као коначна 

основа за изградњу новог постројења. 

У оквиру отвореног програма Немачке финансијске сарадње са Србијом, Крушевац је од 2013. 

године укључен у реализацију Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода 

(Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у 

Србији, Програма III, Фаза 2 – отпадне воде, Крушевац, 2013)53. Вредност пројекта је 23.846.000 

евра финансира га KFW Развојна банка. Кредитна обавеза ЈКП-а Водовод је 5 % од укупне 

вредности пројекта. Пројектом је предвиђено да се постојећи, раније изграђени објекти ППОВ 

сруше и на њихово место изграде нови.  

Изузетак су главни доводни колектор употребљених отпадних вода, колектор А пречника ДН 

1200 који ће остати у функцији и након изградње постројења као и изливни колектор ДН 1000 

којим се пречишћена вода испушта у Западну Мораву. 

На основу Детаљног урбанистичког плана система за пречишћавање отпадних вода у 

Крушевцу54 („Сл. лист општине Крушевац“, број 14/1990) утврђена је локација будућег 

постројења на катастарској парцели КО 1121/2 Бивоље, на простору северно од Западне 

магистрале, тј. између будућег аутопута Појате-Прељина и одбрамбеног насеља Западне 

                                                             
50 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
51 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
52 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
53 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
54 Документација ЈКП “Водовод – Крушевац” и Градска управа град Крушевац 
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Мораве. За локацију будућег постројења предвиђена је површина од око 5,1 ха, при чему је 

један део парцела у власништву Града, а други део у приватном власништву. За парцеле које 

су приватном власништву, на предлог Градског јавног правобранилаштва града Крушевца, 

Влада је донела Решење број 465-503/2014, којим се утврђује јавни интерес за 

експропријацију. Просечна кота терена на локацији ППОВ износи 141,50 mnv Приступ 

локацију предвиђен је са јужне стране преко постојећег сеоског пута који ће се наставити на 

нови приступни пут који се одваја са будуће источне петље аутопута. 

Меродавно хидрауличко оптерећење на ППОВ за крај пројектног периода 2035. год. је 

приказано у табели 3.1.2.2.1. 

Табела 3.1.2.2.1 – Меродавне количине отпадних вода у 2013. години (fдн = 1.3; fмaкс.час= 1-6) 
Параметар Јед. Количина Коментар 

Средња дневна количина отпадне воде - Qср.дн. m3/д 10,605 Qср.дн(стан.) + Qср.дн(инд.) + Qср.дн(прив.) 

Инфилтрација - Qдн.инф. m3/д 10,605  

Укупна средња дневна количина у сувом 

времену - Qср.дн.(укупно) 
m3/д 21,210 Qср.дн+ Qдн.инф. 

Максимална дневна количина у сувом времену - 

Qмакс. дн. 
m3/д 24,391 fдн x Qср.дн. + Qдн.инф. 

Средњи часовни проток у сувом времену m3/час 884 (Qср.дн + Qдн.инф.) / 24 

Maксимални часовни проток у сувом времену — 

Qmaкс. час 
m3/час 1,168 fчас,мaкс. x Qср.дн. /24 + Qдн.инф. / 24 

Maксимални часовни проток (киша) –  

Qmaкс. сат (киша) 
m3/час 1,894 

2 x fчас.макс x Qд,просечно, 

DW проток /24 + Qдн.инф/ 24 

Минимални часовни проток (киша) -  

Qmин.час (киша) 
m3/час 663 0.5 x Qср.дн. /24 + Qдн.инф./ 24 

Извор: Идејно решење ППОВ Крушевац у оквиру Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода у 

Крушевцу, Београд, 2014. 

Меродавно оптерећење од загађења отпадним водама на улазу на ППОВ за крај пројектног 

периода 2035. године дато је у табели 3.1.2.2.2. 

Табела 3.1.2.2.2 – Карактеристично оптерећење ППОВ у 2035. години 
Оптерећење Јед. Количина 

БПК5 kg/дан 5,400 

Број еквивалентних становника ЕС 90,000 

Суспендоване материје kg(SS)/дан 6,336 

Укупни азот kg(N)/дан 816 

Укупни фосфор kg(P)/дан 137 

Извор: Идејно решење ППОВ Крушевац у оквиру Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода у 

Крушевцу, Београд, 2014. 

Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент - реку Западну 

Мораву. Квалитет пречишћених отпадних вода ће задовољавати стандарде захтеване 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода 

(Council Directive 91/271/EC). Стандарди су приказани у табели 3.1.2.2.3. 
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Табела 3.1.2.2.3 – Квалитет ефлуента на основу мерења квалитета отпадних вода у току 2013. 
Параметар Максимална дозвољена концентрација [mg/l] Степен пречишћавања [%] 

Суспендоване материје 35 90 

БПК5 25 80 

Укупни азот 15 70-80 

Укупан фосфор 2 80 

Извор: Идејно решење ППОВ Крушевац у оквиру Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода у 

Крушевцу, Београд, 2014. 

За пречишћавање отпадне воде усвојен је комбиновани механичко-биолошки поступак са 

активним муљем и анаеробном дигестијом. 

Уклањање азота и фосфора ће се вршити у оквиру биолошког пречишћавања у 

биоаерационим базенима, док ће се стабилизација муља одвијати у анаеробним дигесторима. 

Као резултат анаеробне разградње муља добијаће се биогас који ће се користити за добијање 

електричне и топлотне енергије за потребе постројења. 

Постројење ће се састојати од механичке фазе пречишћавања која ће обухватати филтрацију 

кроз грубу и фину решетку, улазну црпну станицу, уклањање песка и масноћа, као и примарно 

таложење. 

Биолошко пречишћавање ће се вршити применом система са активним муљем, са 

нитрификацијом и денитрификацијом као и таложењем у финалним таложницима. Кисеоник 

потребан за одвијање аеробне биолошке разградње угљеничног органског загађења и 

нитрификацију, обезбедиће се дубинском аерацијом, ваздухом под притиском. Фосфор ће се 

уклањати биолошко - хемијским процесом. Биолошки процес уклањања фосфора ће се 

одвијати у анаеробном делу базена, док се у зимском периоду предвиђа додавање хемијског 

преципитанта у истом делу базена како би се обезбедило додатно уклањање фосфора. 

На линији муља предвиђено је одвојено одвођење примарног и секундарног муља. Примарни 

муљ ће се угушћивати у гравитационом угушћивачу, а секундарни муљ машинским путем на 

гравитационом тракастом угушћивачу. Након тога њихова даља обрада одвијаће се заједно, 

прво ће се вршити анаеробна стабилизација, а затим машинско обезводњавање. 

Дехидратисани муљ ће се одвозити на додатно сушење. Предвиђен је соларни тип сушења у 

одговарајућим халама, које ће се налазити у оквиру локације постројења. Предвиђене 

могућности коришћења сушеног муља су: 

 наношење на земљиште укључујући пољопривреду, побољшање квалитета 
земљишта, шумарство, хортикултуру. 

 коришћење муља на бази горива укључујући инсинерацију, коинсинерацију и 
гасификацију. 

 одлагање муља које укључује моно или коодлагање на депонији. 

Након израде Идејног пројекта знаће се начин употребе отпадног муља. 

Генерална концепција постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу приказана је 

на ситуационом плану. 

Довод употребљених отпадних вода из града на постројење вршиће се постојећим 

колектором "А" пречника ДН 1200-1500. Након пречишћавања на ППОВ, пречишћена отпадна 

вода ће се испуштати у реципијент кроз постојећи изливни колектор ДН 1000. 
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Планирано постројење за пречишћавање отпадних вода ће се састојати од следећих јединица 

и објеката: 

Механички третман / примарно пречишћавање - линија воде: 

 улазна грађевина са преливом за евакуацију атмосферске воде преко номиналног 

хидрауличког капацитета постројења. 

 грубе решетке, улазна црпна станица, фине решетке са транспортером материјала 

и компактором, 

 станица за пријем материјала из септичких јама, 

 аерисани песколов са уклањањем масти и уређај за испирање песка, 

 мерач протока и опрема за узорковање отпадне воде. 

 примарни таложник. 

Биолошки третман / секундарно пречишћавање - линија воде: 

 биоаерациони базени са активним муљем и биолошким уклањањем фосфора, 

БПК5, денитрификацијом и нитрификацијом, 

 дуваљке за аерацију биоаерационих базена, 

 јединица за хемијску преципитацију фосфора, 

 финални таложници, 

 црпна станица за рециркулацију муља. 

Третман муља - линија муља: 

 црпна станица за примарни муљ, 

 црпна станица за вишак активног муља, 

 гравитациони угушћивач са црпном станицом примарно угушћеног муља, 

 тракасти угушћивач са опремом за полиелектролит- Анаеробни дигестор, 

 тракаста филтер преса са опремом за полиелектролит, 

 хале за соларно сушење муља, 

 покривени простор за одлагање муља током зиме, 

 резервни простор (непокривен) за одлагање муља. 

У Водоводу Крушевац 2013. године уведен је интегрисан систем квалитета. Примењују се 

стандарди: 

 SRPS ISO 9001:2008 – систем менаџмента квалитета, 

 SRPS ISO 14001:2005 – систем управљања заштитом животне средине, 

 SRPS ISO 22000:2007 – систем управљања безбедношћу хране, 

 SRPS OHSAS 18001:2008 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на 

раду. 
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Закључак 

Најзначајнији проблеми у области пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода 

потичу од: 

 непостојања ЦППОВ, 

 недовољно изграђене канализационе мреже (санитарно – фекална и атмосферска), 

 велики број нелегалних прикључака на канализациону мрежу. 

3.2 Јавне зелене површине 

Јавне зелене површине о којима се стара ЈКП “Крушевац“ припадају углавном категоријама 

зелених површина унутар насеља и састоји се од: 

 јавних зелених површина (табела 3.2.1), 

 зелених површина стамбених зона (табела 3.2.2), 

 неуређене зелене површине које се повремено одржавају јер нису приведене 

намени (табела 3.2.3). 

Организована брига и уређење зелених површина у Крушевцу датирају од 1948. године. У ЈКП 

„Крушевац“ је укупно 32 радника распоређено на послове у вези са управљањем зеленим 

површинама. Овај број радника није довољан за редовно и ефикасно одржавање зелених 

површина. 

На јавним зеленим површинама, као и зеленим површинама стамбених зона, спроводе се мере 

одржавања као што су: 

 травњаци 

‒ чишћење, 

‒ прехрањивање, 

‒ кошење, 

‒ поливање. 

 дрвеће, шибље, руже, жива ограда, цвеће 

‒ окопавање, 

‒ поливање и орошавање, 

‒ дендрохирургија (орезивање), 

‒ заштита, 

‒ санитарна сеча, 

‒ отресање снега, 

‒ попуна садница. 

На неуређеним површинама углавном се спроводи кошење као и крчење самониклог растиња. 

На наведеним површинама ЈКП „Крушевац“ се стара и о мобилијару (клупе, реквизити за игру 

деце...). Све мере неге уређених зелених површина се спроводе на основу усвојеног програма 

одржавања зеленила од стране надлежног органа Градске управе града Крушевца а на 

неуређеним зеленим површинама на основу писаног налога надлежних органа Градске 

управе.  
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Табела 3.2.1 – Јавне зелене површине 

Назив површине 
Укупна 

површина 
[m2] 

Површина 
травњака 

[m2] 

Површина 
стаза 
[m2] 

Површина 
под 

шибљем 
[m2] 

Површина 
под ружама 

[m2] 

Површина 
под цвеће 

[m2] 

Површина 
под живом 

оградом 
[m2] 

Пионирски парк 31847 25912 4324 229 149,5 / 1440 
Кружни токови / 3480 / / 12 20 311,2 
Парк Багдала 61960 60000 1000 202 / / / 
Парк шума 
„Борјак“ 

61200 60000 1200 / / / / 

Археолошки парк 26892 24254 2056 300 / 72 / 
Меморијални 
комплекс 
„Слободиште“ 

/ 53500 5800 222 / / 270 

Тргови и 
скверови 

32625 26511 3844 2370 245,5 1056 692 

Линеарно 
зеленило 

70436,5 63672,2 / 710 20 765,5 2661,2 

УКУПНО 284960,5 317329,2 18224 4033 427 1913,5 5374,4 

Извор: Програм одржавања јавних зелених површина за 2014. годину, ЈКП „Крушевац“ 

Табела 3.2.2 – Површине стамбених зона 

Назив стамбене 
зоне 

Укупна 
површина 

[m2] 

Површина 
травњака 

[m2] 

Површина 
стаза [m2] 

Површина 
под 

шибљем 
[m2] 

Површина 
под ружама 

[m2] 

Површина 
под цвећем 

[m2] 

Површина 
под живом 

оградом 
[m2] 

Расадник / 60500 / 98 110 / / 
Улица Видовданска 
„БРОНКС“ 

/ 3000 / / / / / 

Уједињене Нације / 28604 / 56 / / 1670 
К1-К6 Расадник 1 / 21684 / 237 / / 177 
14. октобар / 45000 / / / / 9964 
Баре / 7150 / / / / 2815 
Балканска улица / 6800 / / / / 3625 
Шуматовачка / 7100 / / / / / 
Пејтон / 27000 / 161 / / 2860 
В.П. Дом / 7800 / / / / / 

УКУПНО / 214638 / 552 110 / 21111 

Извор: Програм одржавања јавних зелених површина за 2014. годину, ЈКП „Крушевац“ 
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Табела 3.2.3 – Неуређене површине 

Назив површине 
Површина травњака 

[m2] 

површина између Расадника и Слободишта 139075 

Централни део Слободишта 30716 

ул. Мирка Цветковића  1740,5 

Костурница 7077 

Крст на Багдали 6050 

УН плац Топлана  3215 

МЗ Багдала 200 

Болнички паркинг 5550 

Општински плац Закић 1595 

Ватрогасни дом 10600 

Шеталиште Расина неуређени део 9120 

иза балона 720 

Јастребац  14100 

Падеж 5700 

Полигон 3920 

сквер Шумице 650 

Мудраковац плажа 5380 

Расина плажа 8241 

Бизнис инкубатор 7100 

Општински плац економска 3280 

Трише Кацлеровића 5075 

22. децембра 8080 

Бруски пут 17802 

пут Ново Гробље 4747 

Општински плац Јакша 15780 

Општински плац Шумице 2406 

Паруновац 1586 

Наде Марковић 4494 

УКУПНО 323999,5 

Извор: Грађевински дневник за 2013. годину, ЈКП „Крушевац“ 

Зелене површине о којима се стара ЈКП „Крушевац“ се одржавају по Програму одржавања 

јавног зеленила ЈКП „Крушевац“, који је прилагођен могућностима, како ЈКП „Крушевац“, тако 

и оснивача. Програм предлаже ЈКП „Крушевац“. 

Овакав програм омогућава адекватно одржавање јавних зелених површина, ако би се у 

целости спровео. Због објективних околности то није увек могуће због недостатка 

механизације и недовољног броја адекватно обученог људства (табела 3.2.4). Тај проблем се, 

добрим делом, превазилази ванредним ангажовањем запослених у виду продуженог радног 

времена и радом нерадним данима. 

Један од већих проблема у летњим месецима је немогућност поливања због недостатка 

хидрантске мреже а и немогућности коришћења тамо где је има, тако да се обавља 

цистернама које се пуне техничком водом, што доста онемогућава ову операцију. 

Када су у питању површине стамбених зона, ту је ситуација неповољнија из већ наведених 

разлога (недостатак механизације и недовољног броја неадекватно обученог људства), тако 

да је и сам Програм одржавања у том делу редукован, односно нуди мањи број третмана од 

потребних. 

Неуређене површине се одржавају по потреби (амброзија, појава гмизаваца...) што се 

углавном своди на један третман кошења, што је сасвим неадекватно. 
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Табела 3.2.4 – Кадровска структура запослених 
Степен стручности Број радника 

ВСС 4 

ВШ 1 

ССС 2 

КВ 3 

ПК 6 

НК 16 

УКУПНО 32 

Извор: Документација ЈКП „Крушевац“, РЈ „Зеленило“ 

Све наведене зелене површине о којима се ЈКП „Крушевац“ стара су само део зеленила града 

Крушевца, које се углавном могу подвести под мозаични систем зеленила (систем зелених 

флека). Бољим планирањем повезивања ових зелених површина дрворедима прешло би се у 

комбиновани систем зеленила који много побољшава, како климатске, тако и хигијенске 

услове живота у граду (нпр. Квалитетан континуирани дрворед од Багдале до центра града 

обезбеђује непрекидан доток свежег ваздуха, које аутоматски доводи до побољшања микро-

климатских услова у самом центру града, где је и највећа фреквенција кретања, како 

аутомобила, тако и пешака). Комбинованим системом зеленила се остварује тесна веза са 

приградским зеленилом. 

Да би се стекао правилан утисак о зеленилу града Крушевца, неопходно је знати следеће 

параметре: 

 Ниво озелењености градске територије (%), 

 Степен озелењености (m2/становнику), 

 Степен задовољености (m2/становнику). 

Ово није могуће исказати због непостојања података, односно пописа свих зелених површина 

по категоријама. 

ЈКП „Крушевац“ делом поседује попис зелених површина јавног коришћења које су и наведене 

у табелама 3.2.1 и 3.2.2. 

Поред зеленила јавног коришћења, знатно учешће у систему зеленила има и зеленило 

ограниченог коришћења (зеленило стамбених зона, индустријских објеката, образовних 

установа, спортских центара и сл.), зеленило специјалне намене (зеленило гробља и заштитно 

зеленило), неизграђене, неуређене површине и површине са самониклом вегетацијом у 

оквиру грађевинског подручја, шуме у грађевинском подручју, зелене површине ван 

грађевинског подручја и зеленило у приватном власништву. 

Укупна површина простора чија је преовлађујућа намена зеленило је око 100 ha, што чини око 

12,5 m2/становнику. Поред недовољних површина зеленила јавног коришћења, проблем 

представља и његов неповољан распоред, односно мала заступљеност у централној градској 

зони, недостатак паркова и одсуство дрвореда у великом броју саобраћајница. 

Генералним урбанистичким планом Крушевца, планирано је да површина простора 

опредељеног за зеленило јавног коришћења износи око 600ha односно око 70м2/становнику 

у функцији рекреације, одмора и заштите животне средине. Планови су дугорочни и 

подразумевају обезбеђивање простора за вишенаменске паркове у свим градским насељима, 

изградњу заштитног зеленила, очување шума на подручју Града и њихово делимично 

превођење у парк шуме, као и обавезно пратеће зеленило у оквиру других намена. 
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С обзиром на чињеницу да је централни градски простор изграђен и да не постоји могућност 

планирања нових, већих површина, постојеће зелене површине се морају задржати без 

могућности промене намене, уз истовремено повезивање пратећим и линеарним зеленилом 

са већим зеленим масивима. 

Шуме које се налазе на подручју Града представљају значајну зелену масу која се мора очувати 

и укључити у целокупни систем градског зеленила. 

Укупна површина јавних зелених површина не одговара стандардима за град величине 

Крушевца. 

За одржавање зелених површина ЈКП Крушевац располаже следећом опремом (табела 3.2.5): 

Табела 3.2.5 – Расположива механизација за рад на одржавању зелених 
површина 

Назив механизације Количина [ком] 

Мултикар са корпом за орезивање дрвореда 1 

Боб кет – универзална радна машина 1 

Трактор:  

- ИМТ 539 4 

- ИМТ 565 1 

- УЗТ 1 

Приколица са кантама  

-  ИМТ 1 

- Трепча 1 

- Металац 1 

- Лозница 1 

Отворено возило  

- кипер Застава 50.8 1 

- путар Ивеко 1 

- Ривал 40.1 1 

- кипер ТАМ 1 

Ауто-цистерна ФАП 1620 1 

Самоходне косилице 

- Вилаџер В72 4 

- ИМТ 805.136 дизел 2 

- МИН Ниш К-700 7 

Самоходне тракторске косилице: 

- Јард мен 13А0772С055 2 

- Партнер П 1292 РБ 1 

- Вилаџер ВТ 1000 1 

Тримери: 

- Штил ФС 350 9 

- Искра 1 

- Кастор турбо 55 Д 1 

Моторне маказе: 

- Штил ХС 81 1 

- Штил ХС 81 Р 1 

- Вилагер ВХТП 25 2 

Моторне тестере: 

- Штил МС 290 1 

- Штил МС 026 1 

Телескопска моторна тестера 

- Штил ХТ 75 1 

Мотор за поливање 

- Томос МП 500 Н 1 

Моторна прскалица 

- Морава М 100 лукс 1 

Мотокултиватори: 

- ИМТ 506 са косом и мотичицама 2 

- Бенаси са мотичицама 1 
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- Ф 5М са косом и мотичицама  1 

Прикључне машине за трактор ИМТ 539: 

- Коса З 042/4 1 

- Тракторска фреза ИМТ  1 

- Бургија за рупе Фи 600 1 

Прикључна машина за трактор УЗТ: 

- Тракторска коса ИМТ 504-162 1 

Извор: Документација ЈКП „Крушевац“, РЈ „Зеленило“ 

Ова опрема је није довољна за спровођење мера уређења и одржавања. Недостаје одговарајућа 

опрема за одржавање зелених површина (траво-косачице, тримери. моторне маказе и друго) 

Грађани Крушевца немају изграђен однос према зеленим површинама., јер бацају смеће ван 

корпи, крећу се ван пешачких стаза, ломе младо растиње, уништавају саднице дрвореда... 

Закључак 

На основу ове анализе стања се може закључити да су основни проблеми у вези са зеленим 

површинама у Крушевцу: 

 непостојање катастра зелених површина, 

 недовољан број и недовољна површина уређених зелених површина, 

 велики број неуређених зелених површина, 

 адекватна опремљеност ЈКП „КРУШЕВАЦ“ техничким средствима и довољним 

бројем извршиоца за послове одржавања јавних зелених површина, 

 недовољан и неадекватан систем за поливање зелених површина, 

 недостатак бриге јавности о јавним зеленим површинама. 
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3.3 Природа и биодиверзитет 

3.3.1. Природне вредности 

За послове заштите природе у Крушевцу је надлежно Одељење за инвестиције, привреду и 

заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине, које у свом саставу има 

извршиоца одговорног за ову врсту послова. 

Град Крушевац нема израђен Програм заштите природе. Систематични и потпуни подаци о 

биодиверзитету такође не постоје због чега је потребно вршити истраживања флоре, 

вегетације и фауне крушевачког краја, у будућем времену. У два релативно добро 

биогеографски проучена подручја спадају северни Јастребац, на којем су подробно истражене 

флора и вегетацијски покривач, и језеро Ћелије са околином, у којој су релативно добро 

проучени вегетација и фауна55. 

Гљиве – Fungi 

У Србији живи 625 врста печурака (macromycetes гљиве). На северном Јастрепцу регистровано 

је 130 врста. Од 73 врсте међународно значајних гљива које се налазе у Србији, око 68 врста 

среће се у географском региону којем припада територија града Крушевца.  

Маховине – Bryophyta 

У Србији су забележене 444 врсте маховина, али њихов број на територији града Крушевца 

није познат. 

Лишајеви – Lichenes 

У Србији се среће 406 врста лишајева, од чега је 8 врста међународно значајно, међу којима су 

2 врсте које живе у географском региону где спада територија града Крушевца.  

Папрати – Pteridophyta 

У Србији живи 40 врста папрати. На Јастрепцу се среће 16 врста и то је највероватније и укупан 

број врста на територији града Крушевца, с обзиром на то да се на Јастрепцу налазе сва 

оптимална станишта за папрати. 

Четинари – Pinophyta 

На целој територији Србије среће се 21 аутохтоне четинарска врста, а од тога на територији 

града Крушевца живе 4 аутохтоне врсте. 

Скривеносеменице – Magnoliophyta 

У Србији, која се налази на 11. месту у Свету по флористичком богатству, живе 3.403 врсте 

скривеносеменица. На северном Јастрепцу забележено је 507 dicotyla (Magnoliopsida) и 105 

                                                             
55 Извор приказаних података о биодиверзитету су : Флора северног дела Великог Јастрепца, „Kosmos” 
– Београд, Крушевац, 1992; Предео изузетних одлика “Ћелије” - студија заштите, Завод за заштиту 
природе Србије, Београд, 2007 и Биодиверзитет Југославије са међународно значајним врстама 
„Ecolibri“, Београд, 1995. 
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monocotyla (Liliopsida). У околини језера Ћелије нису бројане врсте, већ су само побројане 

састојине које су сразмерно површини бројније од јастребачких због диверзификованог 

рељефа. У сваком случају, број врста цветница на територији Крушевца знатно је већи од броја 

врста регистрованих на Јастрепцу. На Јастрепцу живе две биоценотички значајне биљне врсте 

: планински јавор и зеленика. 

Планински јавор (Acer heldreichii Orph. subsp. visiani (Nym.) K. Malý) је балкански ендемит и 

бореални реликт који се задржао само на неколико планинских врхова на Балкану. 

Зеленика (Ilex aquifolium L. 1753) је ценозојски реликт; налази се изнад села Бољевца код 

Рибарске Бање и то је њено најзападније станиште у Србији; еколошки је индикатор добро 

очуваног и регенеришућег предела са врло мало човековог утицаја. 

У храстовим шумама око језера Ћелије и у Мерошини и Врбници среће се плава бреберина 

(Anemone blanda Schott & Kotschy 1854), која се у ужој Србији налази само у околини Крушевца, 

где представља угрожену врсту јер је то северна граница њеног ареала; због непрекидног 

смањивања станишта сечом шума и урбанизацијом, A. blanda је потпуно ишчезла са 

локалитета у Јасици. 

Од ретких и заштићених врста на овом делу Јастрепца јављају се: 

Под ризиком Ретка Ретка угрожена Ендемит Реликт 

 дивља трешња 

(Prunus avium) 

 дивља крушка 

(Pyrus pyraster) 

 брекиња (Sorbus 

torminalis) 

 мукиња (Sorbus 

aria) 

 јасика (Populus 

tremula) 

 сива топола (Populus 

canestens)  

 јаребика (Sorbus 

aucuparia) 

 планински брест 

(Ulmus effusa) 

 маклен (Acer 

monspesulanum) 

 црна јова (Alnus 

glutinosa) 

 бела топола 

(Populus albae) 

 бели јасен (Fraxinus 

excelsior) 

 домаћи орах 

(Juglans regia) 

 дивља јабука (Malus 

silvestris) 

 шљива (Prunus 

domestica) 

 медунац (Quercus 

pubescens) 

 млеч (Acer 

platanoides) 

 пољски брест 

(Ulmus montana) 

 вез (Ulmus effusa) 

 планински јавор 

(Acer heldreichii) 

 мечја леска 

(Corylus colurna) 

 зеленика (Ilex 

aquifolium) 

 црни граб (Ostrya 

carpinifolia) 

Од приземне флоре: мајчина душица (Thyimus serpyllum), оштрица (Carex spp.), маслинчица 

(Luzula luzulina), броћика (Galium silvaticum), дивља јагода (Fragaria vesca), малина (Rubus 

idaeus), млечика (Euphorbia angulata), росуља (Agrostis capillaris), копитњак (Asarum 

europaeum), папрат јетрењача (Polystichum spp.) и др. 

Водоземци и гмизавци – Amphibia et Reptilia 

У непосредној околини језера Ћелије констатовано је присуство 17 врста водоземаца и 

гмизаваца. То је релативно велики број, ако се има у виду да укупан број врста регистрованих 

у Србији износи 44. Диверзитет водоземаца и гмизаваца на подручју језера врло је висок. Три 

врсте се налазе на списку Уредбе о заштити природних реткости и то: даждевњак (Salamandra 

salamandra L. 1758, Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent 1833) и смук (Zamenis 

longissimus Laurenti 1768). 
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Птице – Aves 

Од 340 врста птица у Србији, 218 среће се у географском региону у који спада град Крушевац. 

На ужем подручју језера Ћелије евидентирано је 117 врста птица; од тога, 54 врсте су 

гнездарице станарице, а 26 врста су гнездарице селице; 16 врста су зимовнице, а 21 врста 

представља пролазнице, односно луталице. Две зимовнице из орнитофауне језера Ћелије 

налазе се у категорији рањивих врста (vulnerable) на Европској црвеној листи. На 

националном нивоу, 24 врсте присутне на језеру Ћелије сврстане су у категорију рањивих 

врста, од чега 15 гнездарица и 9 врста зимовница и луталица.  

Сисари – Mammalia 

Од 94 врсте сисара у Србији, на подручју општине Крушевац живе 34 врсте, без слепих мишева 

(Chiroptera). Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и 

биљака (CITES), дивља мачка (Felis silvestris Schreber 1777) сврстана je у II категорију, a видра 

(Lutra lutra L. 1758), која се по IUCN 3.1 сматра скоро угроженом, у I категорију. 

На северном делу Јастрепца налази се и ловиште отвореног типа на површини целог масива 

изузев део ловишта затвореног типа од око 400 ha у коме се узгаја висока дивљач – европски 

јелен (Cervus elaphus) и дивља свиња (Sus scrofa) у циљу насељавања овог подручја. У 

отвореном ловишту се узгаја срнећа дивљач (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa), 

европски зец (Lepus europaeus) и друга ситна и перната дивљач. 

Закључак 

На основу претходне анализе могу се утврдити следећи проблеми: 

 не постоји израђен план заштите природе, 

 недовољно изучени флора (биљне врсте), вегетација (биљне заједнице) и фауна 

(животињске врсте). 

3.3.2. Заштићена природна добра 

У погледу заштите и очувања природе и биодиверзитета на подручју Града Крушевца, а у 

смислу Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 66/91 и 83/92) на делу 

Јастрепца на месту званом „Прокоп“ издвојен је и проглашен Општи резерват природе 

„Прокоп“. Резерват представља мешавину шума чисте брезе (Betulum verrucosae), шума брезе 

са буквом (Betulum-Fagetum montanum) и чисте букове шуме (Fagetum montantum). 

Површина резервата је 5,91 ha и одликују га и друге специфичности а нарочито присуство 

риђег шумског мрава, мишара, шумске сове, краткокљуни пузић, шарени даждевњак, јеж, 

веверица, сиви пух и др. Заштита и проглашење овог простора за резерват природе има 

научни, образовни и културни значај. 

На подручју Општег резервата природе „Прокоп“ утврђен је режим I степена заштите којим се 

забрањује коришћење природних богатстава и искључују сви други облици коришћења 

простора и активности осим научних истраживања и ограничене едукације. 

ШГ „Расина“ као управљач ОРП „Прокоп“ заштиту и развој резервата спроводи кроз израду 

средњорочног Плана управљања и годишњег Програма којим су утврђени услови и обавезе 
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управљача. Мишљење и обавезе управљача одређују и дају надлежна министарства на основу 

Програма а исти усваја и Надзорни орган јавног предузећа. 

Средства за заштиту и развој Општег резервата природе „Прокоп“ обезбеђују се из делатности 

јавног предузећа и буџета Републике Србије. С обзиром да је 2008. године Завод за заштиту 

природе – при министарству вршио ревизију „Прокопа“ то је предложио министарству да 

назив остане Општи резерват природе „Прокоп“. 

Завод за заштиту природе покренуо је поступак код надлежног министарства за проглашење 

и заштиту подручја „Осредак“, I степена заштите, који се налази на територији града 

Крушевца и делом на територији Општине Трстеник. 

На захтев Генералне дирекције од 06.05.2011. године, Шумско газдинство је дало „мишљење“ 

о прихватању сагласности као будућем управљачу предложеног Специјалног резервата 

природе „Осредак“. 

Површина резервата по студији Завода за заштиту природе износи око 250 ha, а одликује се 

по веома разноврсним представницима фауне и флоре. 

До доношења мишљења од стране надлежног министарства, ЈП „Србијашуме“-ШГ „Расина“ 

има само обавезу да надгледа овај простор у смислу будућег управљача. 

Средства за заштићена природна добра којима управља Градска управа Крушевац, за заштиту 

и развој истих, издвајају се из буџетског фонда града Крушевца сваке године. 

Како је 2009. године донет нови Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/09) 

категорију заштићеног природног добра је потребно усагласити са новим Законом, што се 

очекује у првој ревизији Завода за заштиту природе. 

Сва ЗПД су наведена у табели 3.3.2.1. заједно са својим управљачима. 

Табела 3.3.2.1 – Заштићена природна добра на територији града Крушевца 

Извор: Документација града Крушевца и Завода за заштиту природе, Београд 

Најзначајнији проблеми код ЈП „Србијашуме“, као управљача над заштићеним природним 

добрима, су: 

 недовољно суфинансирање од стране надлежног министарства, 

 недовољна истраженост флоре, фауне и вегетације, 

 неусаглашеност статуса и категорија заштићених природних добара са новим 

Законом о заштити природе из 2009 и 2010 године, 

 недовршен поступак стављања под заштиту језера Ћелије. 

РБ Назив природног добра Врста Старост [год] Управљач Заштићен од: 

1. 
Група стабала храста 
лужњака и цера у 
Јабланици 

Ботанички 
споменик природе 

Око 270 
Градска управа 

Крушевац 
25.12.1981. 

број 322-116/81 

2. 
Стабло храста лужњака 
„Храст Расина“ 

Ботанички 
споменик природе 

 ЈКП Крушевац 
11.06.2010. 

број 633-2/2010 

3. Прокоп Јастребац 
Општи резерват 

природе 
Око 80 

JP „Србијашуме“ 

Крушевац 
10.12.1958. 
број 01-626 

4. 
Стабло храста лужњака 
у Белој Води (Кисељак) 

Ботанички 
споменик природе 

Око 230 
МЗ „Бела Вода“ и 

удружење „Кисељак“ 
26.12.1991. 

број 322-3/91 

5. Наупаре 
Предео изузетних 
одлика 

 
Сопственици и 

Манастир Наупаре 
28.04.1994 
број 633-1 
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3.4 Управљање отпадом 

3.4.1. Управљање комуналним отпадом 

Управљање отпадом представља спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у 

оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, и одлагања отпада, укључујући и 

надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после 

затварања. Неадекватно поступање са отпадом је један од највећих и најсложенијих проблема 

који се односе на животну средину. Неадекватан третман свих врста отпада (комуналног, 

индустријског, опасног, медицинског итд.) и његово неконтролисано и неорганизовано 

одлагање, поред нарушавања пејзажних карактеристика простора, неминовно доводи до 

загађења подземних и површинских вода, земљишта, ваздуха, али представља и опасност за 

здравље становништва.  

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Стратегији 

управљања отпадом Републике Србије 2010-2019. отпад је свака материја или предмет који 

власник одбацује, намерава или мора да одбаци. Врсте отпада су: 

1. Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је 

због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. 

2. Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, институцијама и 

другим организацијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, 

канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из 

домаћинства и индустријског отпада. 

3. Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са локације на којој се 

налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и 

каменолома. 

У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, 

отпад може бити: 

1. Неопасан отпад је отпад који, због своје количине, концентрације или физичке, 

хемијске и биолошке природе, за разлику од опасног отпада, не угрожава здравље 

људи или животну средину и нема карактеристике опасног отпада. 

2. Инертан отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 

биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или 

хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје 

са којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине 

или угрози здравље људи; не поседује ни једну од карактеристика опасног отпада 

(акутна или хронична токсичност, инфективност, канцерогеност, радиоактивност, 

запаљивост, експлозивност); садржај загађујућих материја у његовом воденом 

екстракту не прелази законом прописане вредности. 

3. Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 

материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има 

најмање једну од опасних карактеристика (експлозивност, запаљивост, склоност 

оксидацији, органски је пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност 

корозији, у контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом 

или водом ослобађа отровне супстанце, садржи токсичне супстанце са одложеним 

деловањем, као и екотоксичне карактеристике), укључујући и амбалажу у коју је 

опасан отпад био или јесте упакован. 
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Град Крушевац је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа „Крушевац“ 

Крушевац основао 1989. године Предузеће, чија је претежна делатност сакупљање, транспорт 

и одлагање комуналног отпада и његово одлагање, одржавање депоније као и одржавање 

чистоће, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, јавних површина 

у граду, одржавање гробља, сахрањивање и кафилеријске делатности као и делатности од 

општег интереса. Одлагање отпада врши се на депонији “Срње“ која је смештена северно од 

града Крушевца на удаљености од 6,5 km, на тромеђи сеоских насеља Срње, Велика 

Крушевица и Падеж. Депонија је у експлоатацији од 1984. године. Пројектована запремина 

депоније је 2,5 милиона m3, а време коришћења депоније 40 - 50 година, уколико се смеће 

одлаже без претходне сепарације, а уз примену мера санације од 50 - 80 година. Укупна 

површина комплекса је 37 ha, од чега је сама депонија на површини од 20 ha, с тренутном 

попуњеношћу од око 60%, са садржајима приказаним у табели 3.4.1.1. 

Табела 3.4.1.1 – Садржаји на депонији "Срње" 
Ред.број  Садржаји депоније Површина [m2] 

1. Манипулативно-опслужни плато 5590 

2. Плато за секундарне сировине 5322 

3. Површина за депоновање отпада 158230 

4. 
Инфрастуктурни појас између ограде и површине за 

депоновање отпада 
160911 

5. Пасивни заштитни појас 54579 

Извор: Идејно решење санације, проширења и ремедијације депоније "Срње" од стране "Хидро- герад" из 

Београда 

Од механизације на депонији се користе булдожер и утоварна лопата.  

Депонија се тренутно налази у лошем стању. Некадашња брана као и лагуна која се налазила 

испод ње за сакупљање филтрата више не постоји. Наиме услед природних фактора 

потпомогнутих антропогеним деловањем дошло је до клизања у самој зони где су се налазили 

поменути објекти. Ово се десило како због неконтролисаног одлагања комуналног чврстог 

отпада и стварања додатног оптерећења, тако и због неконтролисаног одвођења како 

атмосферских тако и површинских вода. Наиме око саме депоније не постоје ободни 

(дренажни) канали који би послужили за поменуту намену, односно сакупљање и усмерено 

одвођење свих вода које на било који начин доспевају у тело депоније и тако повећавају 

количину филтрата који је и највећи узрочник поменутих дешавања. Вентилациони бунари 

који су изграђивани у циљу дегазације депоније су ван функције, неупотребљиви и затрпани, 

такође и деформисани услед већ поменутих кретања којима је подложно и само тело депоније. 

Како у комуналну депонију несметано дотичу воде атмосферског и другог порекла у самој 

депонији је дошло до повећане концентрације „ФИЛТРАТА“ који је носилац како 

суспендованих и колоидних материја а тако и правих водених раствора. Супстанце које носе 

у себи одређени степен загађивача су неорганског, органског или биолошког порекла. 

„ФИЛТРАТОМ“ можемо сматрати сав излучени састав комуналног отпада, који представља 

концентрацију растворених продуката комуналног отпада и воде, која у овим случајевима у 

великој количини дотиче у саму депонију. 

Земљиште намењено за депонију је бонитета 5-те и 6-те класе (низак квалитет педолошког 

слоја земљишта). Око депоније се налази високо дрвеће од кога су највише заступљени цер, 

сладун и граб, а који представљају веома значајну баријеру са аспекта заштите животне 

средине. 
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Како се ради о неуређеној депонији, неопходна је санација и ремедијација исте. Први корак 

учињен је још 2005. године израдом Идејног решења санације, проширења и ремедијације 

депоније "Срње" од стране "Хидро- герад" из Београда. Овим решењем предвиђено је да се 

санација постојеће депоније и довођење у санитарно стање врши у 5 фаза, а укупна вредност 

реализације пројекта је 5.400.000,00 EUR-a. 

Неопходно је споменути и да са проширивањем депоније, иста може врло брзо прерасти у 

Регионалну депонију, како је предвиђено Националном стратегијом управљања отпадом 

(Влада РС, 2010. год.) и Нацртом Просторног плана РС (2010. године). У важећим планским 

документима града56 концепт управљања отпадом се заснива на спровођењу стратешких 

развојних опредељења на националном нивоу. То подразумева удруживање градова и 

општина са циљем заједничког управљања отпадом, где је такође нејасна ситуација по питању 

утврђивања регионалног концепта управљања отпадом најпре непостојањем споразума 

скупштина две или више јединица локалне самоуправе а самим тим и непостојања 

регионалног плана управљања отпадом. 

Иначе, град Крушевац поседује Локални план о управљању отпадом усвојен од стране 

Скупштине града Крушевца 11.06.2010. године („Сл. лист града Крушевца“, број 4/10), који је 

неопходно ревидирати. 

На територији града Крушевца постоји одређен број неуређених депонија на којима су се 

одлагале и још увек се одлажу различите врсте отпада (комунални, грађевински отпад итд.) 

Град Крушевац, након усвајања Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09), је 

као и остали имао обавезу да изради попис неуређених депонија на свом подручју, што је и 

крајем 2009. године и учињено. Том приликом евидентиране су 103 дивље депоније са 

утврђеним координатама локације, као и заузетом површином и висином истих57. Процена 

укупне запремине отпада је око 824.034,80 м3 отпада. Уочљиво је да се већина ових депонија 

налази уз корита река, сеоских потока, као и поред локалних и некатегорисаних путева. 

Што се тиче структуре и морфолошког састава комуналног отпада, наводимо просек на бази 

испитивања Техничког факултета из Новог Сада, и он варира у односу на годишње доба у коме 

се посматра, а процентуално учешће појединих врста отпада у комуналном отпаду је 

приказано у табели 3.4.1.2 и графицима 3.4.1.1, 3.4.1.2 и 3.4.1.3: 

  

                                                             
56 ППГК из 2005. , ГУП Крушевац 2014-2025-нацрт 
57 Комплетна документација се налази у Служби заштите животне средине 
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Табела 3.4.1.2 – Морфолошки састав комуналног отпада 

Ред. 

број  

Састав комуналног отпада на територији града 

Крушевца 

Количина [%] 

Колективно 

становање 

Индивидуално 

становање 

Сеоско 

подручје 

1. Органски-баштенски отпад 20,82 22,53 27,74 

2. Органски-остали биоразградиви отпад 32,89 22,12 19,26 

3. Папир 4,03 1,55 1,05 

4. Картон 2,68 1,65 3,11 

5. Композитни материјали – са алуминијумом 0,40 0,35 0,62 

6. Композитни материјали – са воском 0,06 0,06 0,10 

7. Стакло 2,25 1,28 1,37 

8. Метал-амбалажни и остали 0,51 0,26 0,35 

9. Метал-алуминијумске конзерве 0,13 0,06 0,09 

10. Пластика-ПЕТ флаше и амбалажна пластика 2,1 1,12 1,50 

11. Пластика-пластичне кесе 5,37 3,04 2,69 

12. Пластика-тврда пластика 2,61 0,83 0,97 

13. Текстил 7,47 2,24 7,99 

14. Пелене 3,74 4,63 2,64 

15. Грађевински отпад 1,84 0,00 0,44 

16. Електрични и електронски отпад 0,30 0,00 0,06 

17. Медицински отпад 0,07 0,06 0,23 

18. Опасан отпад 0,19 0,08 0,46 

19. Други токови отпада 1,03 0,00 0,44 

20. Кожа 0,23 0,05 0,52 

21. Кабасти отпад 0,00 0,00 0,00 

22. Дрвени отпад 0,00 0,00 0,00 

23. Фини елементи до 20мм 7,23 22,95 16,79 

24. Фини елементи до 10мм 4,06 15,15 11,59 

Извор: Технички факултет из Новог Сада 
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График 3.4.1.1 – Морфолошки састав комуналног отпада за колективно становање 

График 3.4.1.2 – Морфолошки састав комуналног отпада за индивидуално становање 
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График 3.4.1.3 – Морфолошки састав комуналног отпада за сеоско подручје 

Када је реч о количинама генерисаног отпада, на депонији „Срње“ дневно се одлаже око 150 t 

неопасног отпада. Подаци о измереним количинама сакупљеног генерисаног комуналног 

отпада са територије града у периоду од 27.05. до 02.06.2014. год. дати су у табели 3.4.1.3. 

Табела 3.4.1.3 – Количине сакупљеног генерисаног комуналног отпада за 7 дана 
Датум Дан Количина 

27.05.2014. Уторак 152980 

28.05.2014. Среда 170130 

29.05.2014. Четвртак 157710 

30.05.2014. Петак 143000 

31.05.2014. Субота 60910 

01.06.2014. Недеља 57780 

02.06.2014. Понедељак 153000 

Недељна количина 895,510 t 

Дневна количина 127,930 t 

Годишња количина 466694,45 t 

Извор: ЈКП „Крушевац“ 

Програмом сакупљања отпада који се усваја сваке године од стране Скупштине града 

Крушевца, како из индивидуалног тако и из колективног становања одвија се применом два 

технолошка различита процеса изношења смећа: контејнерима 1,1 m³, подземним 

контејнерима и кантама 80l.  

Изношења отпада контејнерима 1,1 m³ углавном се односи на колективно становање и један 

део приватних домаћинстава чиме су обухваћена насеља: Пејтон, Расадник, Уједињене нације, 

Баре, Владо Јурић, Колонија.  
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Прикупљање отпада из индивидуалних домаћинстава врши се кантама 80 литара и оно 

обухвата недељни циклус где се из сваког домаћинства једном у току недеље по устаљеном 

програму прикупи отпад, одвезе на депонију и санитарно збрине. 

Број корисника услуга ЈКП „Крушевац“ износи 23516 корисника (становништво) и 1432 

корисника (привреда) и покривеност је око 65% становништва и око 30 % територије. На 

територији града сакупљање отпада се осим у градској зони врши и у приградским насељима: 

Дедина, Паруновац, Капиџија, Читлук, Бивоље, Шумице, Липовац, Јасика, Пепељевац, 

Мудраковац, Мачковац, Пакашница, Макрешане, Крушевица  

Треба поменути да ЈКП „Крушевац“, у сарадњи са комуналном инспекцијом и комуналној 

полицијом града Крушевца минимум два пута годишње (у априлу и септембру) организују 

акцију одношења кабастог отпада или такозване велике пролећне и јесење акције чишћења 

када грађани износе свој кабасти отпад поред контејнера који се одлаже на градској депонији. 

Радна јединица чистоћа на пословима сакупљања и одлагања броји 80 запослених са 

следећим квалификацијама: 

 ВС – 1 запослен; 

 ССС – 6 запослених; 

 КВ – 9 запослених; 

 ПК – 5 запослених; 

 НК – 59 запослених. 

Када је реч о рециклажи ЈКП „Крушевац“ у оквиру свог предузећа има и радну јединицу за те 

послове односно Центар за сортирање и рециклажу у оквиру самог предузећа, а одвојено од 

депоније. Предметна локација је опремљена следећим садржајима: пословно грађевински 

објекат спратности П (271 m2) и надстрешница (25 m2) искоришћени за производно 

складишни простор, надстрешницу за пријем и простор за раднике. Приступни простор 

(плато) испред и поред објекта је изграђен од армирано-бетонске подлоге, површине око 600 

m2 погодне за прихват тешких моторних возила, истовар, утовар и разврставање неопасног 

отпада. 

Тренутно је у постројењу запослено 4 особе са следећим стручним спремама: ВС, ССС, НК. 

Технолошки поступак 

Након истовара рециклажног неопасног отпада приступа се његовом разврставању на већ 

поменуте врсте.  

 ПЕТ амбалажа: Ручно се ставља на покретну траку преко које доспева у 

перфоратор одакле иде у пресу у којој се врши сабијање након чега се бала ручно 

везује. Везана бала се мери и складишти до доласка откупљивача. 

 Стакло: Прикупља се у посебном контејнеру за стакло по који такође долази 

откупљивач. 

 Картон, папир и ПВЦ фолија: Ручно се убацују у пресу и балирају у бале које се 

исто ручно везују, мере се и складиште до доласка откупљивача. 

Третман отпада обухвата физичке процесе који мењају његове карактеристике са циљем 

смањења запремине, односно стварања сировине за даљу прераду и производњу. Све 
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фракције неопасног отпада (осим стакла), пролазе кроз процес пресовања (сабијања) 

хидрауличном хоризонталном пресом снаге 20 тона, којим се формирају бале, погодне за 

складиштење, транспорт и даљу прераду. Количине неопасног отпада, које обрађује ЈКП 

„Крушевац“ за 2013.год. приказане су у табели 3.4.1.4 и слици 3.4.1.1: 

Табела 3.4.1.4 – Количине неопасног отпада за 2013. годину 
Ред. Број  Врста Количина неопасног отпада на годишњем нивоу [t] 

1. Пет амбалажа мешана 50 

2. Пет амбалажа натур 42 

3. ХДПЕ дувана амбалажа 1,8 

4. Картон и папир 18 

5. Стакло 26 

6. ПВЦ фолија 7 

Укупно 144,8 

Извор: ЈКП „Крушевац“ 

Слика 3.4.1.1 График количина неопасног отпада за 2013. годину 

Извор: ЈКП „Крушевац“ 
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Техничка опремљеност ЈКП „Крушевац“ је приказана у табелама 3.4.1.5 и 3.4.1.6. 

Табела 3.4.1.5 – Возни парк 

НАЗИВ ВОЗИЛА  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА JKП “КРУШЕВАЦ“ 

Марка и тип 
Запремина 

мотора 
[cm3] 

Носивост, 
снага 

Запремина 
[m3] 

Година 
производње 

НАПОМЕНА 

Камион - Теретно 
Кипер 

„Mercedes C1213“ 
5675 

5 t 
130 kW 

- 1987 - 

Камион - Теретно 
Кипер 

„Застава Ривал“ 
2800 

2,5 t 
78 kW 

- 2007 - 

Камион - Теретно 
(аутоподизач) 

„Фап 13-17“ 5675 
7,5 t 

125 kW 
- 2007 Носач контејнера 

Камион - Теретно 
(аутоподизач) 

„Фап 14-14“ 8180 
7,1 t 

107 kW 
- 1987 Носач контејнера 

Утоварна лопата „УЛТ К 220“ - 162 kW - 1989 2,2 m3 захвата лопате 

Утоварна лопата „УЛТ К 220“ - 162 kW - - 2,2 m3 захвата лопате 

Мини утоваривач ровокопач „Bobcat S-175E“ 2196 34 kW - 2011 0,5 m3 захвата лопате 
Мини утоваривач ровокопач „Bobcat S-130E“ 2400 34 kW - 2012 0,5 m3 захвата лопате 

Трактор гусеничар 
(булдожер) 

„TG-110“ - - - - - 

Трактор гусеничар 
(булдожер) 

„TG-120“ - - - 2005 - 

Камион - Теретно 
Кипер 

„Застава Ривал“ 
2800 

2 t 
76 kW 

- 2005 - 

Камион - Теретно Кипер „ТАМ“ 6381 
5 t 

94 kW 
- 1986 - 

Трактор „ИМТ 539“ 3340 
3 t 

28 kW 
- 2002 - 

Трактор „ИМТ 539“ 3340 
3 t 

29 kW 
- 1995 - 

Трактор „ИМТ 539“ 3340 
3 t 

29 kW 
- 1997 - 

Трактор „ИМТ 539“ 2360 
3 t 

26 kW 
- 1997 - 

Трактор „ИМТ 565“ 3330 
3 t 

46 kW 
- 1995 - 

Трактор 
„Тома Винковић 

ТВ319К“ 
990 24 kW - 1987  

Трактор 
„Тома Винковић 

ТВ319К“ 
990 24 kW - 1976  

Трактор 
„14. октобар 

УЗТ 24“ 
1145 16 kW - 1997  

Трактор 
„14. октобар 

УЗТ 24“ 
1145 16 kW - 1996  

Трактор 
„14. октобар 

УЗТ 24“ 
1145 16 kW - 2002  

Возило за прикупљање 
рециклажног отпада 

„Piaggio“ 218 
0,9 t 

8 kW 
2 2013 

За превоз рециклажног 
отпада 

Рото бубањ „ФАП 19-21“ 11040 
7,5 t 

151 kW 
16 2000 За сакупљање отпада 

Рото бубањ „ФАП 19-21“ 11040 
7,7 t 

154 kW 
16 1997 За сакупљање отпада 

Рото бубањ „ФАП 12-13“ 5675 
3 t 

96 kW 
8 1995 За сакупљање отпада 

Рото бубањ „Mercedes Faun“ 6374 
7 t 

170 kW 
16 2006 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „ФАП 16-20“ 11040 
5 t 

147 kW 
16 1997 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „Mercedes Atego“ - 
11 t 

205 kW 
18 2002 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „Mercedes Atego“ 6374 
11 t 

205 kW 
18 2003 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „Mercedes Atego“ 6370 
12 t 

170 kW 
15 2004 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „ФАП 20-23“ 6370 
8 t 

170 kW 
16 2008 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „Mercedes Actros“ 11946 
10 t 

230 kW 
22 2003 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „БМЦ“ 6700 
8 t 

210 kW 
16 2012 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „ФАП 16-20“ 5675 
3 t 

103 kW 
16 1994 За сакупљање отпада 

Потисна плоча „Mercedes 12-13“ 5675 
3,5 t 

96 kW 
9 1990 За сакупљање отпада 

Извор: ЈКП „Крушевац“ 
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Табела 3.4.1.6 – Посуде за прикупљање отпада 
Ред. Број  Врста посуде Број посуда 

1. Контејнери запремине 1.1 m³ 1900 

2. Контејнери запремине 5 m³ 30 

2. Подземни контејнери 11 

3. Канте од 80л. 14000 

4. Жичани контејнери 300 

Извор: ЈКП „Крушевац“ 

Када је у питању техничка опремљеност ЈКП Крушевац, на основу садашњег стања и броја 

возила, може се рећи да је неопходан већи број средстава за рад а све у циљу комплетне 

покривености територије организованим сакупљањем отпада и увођења система примарне 

селекције отпада. Да би се достигле услуге комплетне покривености територије 

организованим сакупљањем отпада и увођења система примарне селекције отпада, такође, 

исказује се и велика потреба за набавком посуда за сакупљање отпада. 

3.4.2. Управљање инертним и неопасним отпадом 

Грађевински отпад укључује земљу од ископа, отпад од рушења и грађења (отпад од 

керамике, бетона, гвожђа, челика, пластика и др.) као и отпадни асфалт и бетон. После сваког 

извођења грађевинских радова остаје одређења, мања или већа количина грађевинског 

отпада. Један део овог отпада се одлаже на неконтролисаним одлагалиштима, поред 

магистралних, локалних и некатегорисаних путева и уз речне токове. Оваква одлагалишта 

престављају црне тачке, јер се поред грађевинског отпада, готово увек уз њега 

неконтролисано одлажу и друге врсте отпада. Град Крушевац нема прецизне податке о броју 

и површинама ових локација. 

Скупштина града Крушевца је донела Одлуку, сходно члану 34. Закона о управљању отпадом 

(„Сл. гласник РС“, брoj 36/09 и 88/10), којом се одређује локација за изградњу и рад 

постројења за складиштење, третман или одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења 

објеката на својој територији. 

Поред ЈКП „Крушевац“ на територији града Крушевца постоје и други оператери отпада са 

дозволама за управљање отпадом, који су приказани у табели 3.4.2.1. 
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Табела 3.4.2.1 – Оператери са дозволама за управљање отпадом 
РБ Оператер Врста дозволе 

1. „Ferorex“ д.о.о., Јасички пут бб 

Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење 

и третман неопасног отпада (гвожђе, лим, 

прохром, бакар и легуре бакра, алуминијум) 

2. 

Друштво за производњу промет и услуге 

„ПАПИР- СЕРВИС ДП“ д.о.о., из Крушевца, 

Балканска број 72 

Дозвола за сакупљање неопасног отпада (папира 

и картона), и Дозвола за складиштење, третман 

и одлагање неопасног отпада (остаци и отпаци 

од папира и картона) 

3. ЈКП „Крушевац“, Јасички пут бб 

Дозвола за складиштење и третман неопасног 

отпада (отпаци и остаци од пластике, отпадни 

папир и картон, и отпадно стакло) 

4. „Ветпром“ д.о.о., Јасички пут бб 

Дозвола за складиштење и третман неопасног 

отпада (гвожђе, лим, прохром, бакар и легуре 

бакра и алуминијум) 

5. 
„Метал отпад Ђорђевић“ д.о.о. Крушевац – 

Липовац, Козарачка 39 

Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног 

отпада(бакра, месинга и алуминијума као и 

других метала) 

6. 
ПТУР ''БИГ'' Драгиша Марковић-Крушевац, ул. 

Партизанских курира број 26 

Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног 

отпада(папир, картон, стреч фолије и PE вреће) 

7. 
’’Феш-шпед’’ д.о.о., Сента, огранак у Крушевцу – 

Трмчаре 

Дозвола за складиштење неопасног стакленог 

отпада (стакло) 

8. 
Иван Милетић пр., отпад Сипос из Крушевца, 

Јасички пут бб 

Дозвола за складиштење и третман неопасног 

отпада(отпадни материјали на бази железа, 

отпадни материјали на бази бакра, отпадни 

материјали на бази алуминијума) 

9. НКМ „Металис“ д.о.о., Крушевац, Јасички пут бб 

Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног 

отпада (гвожђе, бакар и легуре бакра, 

алуминијум и прохром  

Извор: Служба за заштиту животне средине Градске управе града Крушевца 

За оператере који имају дозволу за сакупљање и транспорт нема података о сакупљеним 

количинама, јер исте зависе од субјеката од којих они откупљују отпад.  

Што се тиче других опција третмана (компостирање, анаеробна дигестија, инсинерација и 

др.), ни једна од њих није заступљена на подручју града Крушевца. Међутим, уколико се жели 

одрживи систем управљања отпадом, неопходно је сагледати могућности примене 

различитих опција третмана отпада. 

Закључак 

Ситуационом анализом се дошло до закључка да управљање комуналним отпадом у 

Крушевцу није на завидном нивоу па се могу издвојити следећи проблеми: 

 непоштовање Закона и подзаконских аката о управљању отпадом, 
 непостојање споразума о регионалном управљању отпадом, 
 недостатак регионалног плана управљања отпадом, 
 неадекватан постојећи локални план управљања отпадом, 
 непостојање регионалне депоније, 
 неизвршена санација и рекултивација постојеће депоније у Срњу, 
 постојање великог броја дивљих депонија, 
 недовољан број возила за сакупљање и транспорт отпада и њихова застарелост, 
 недостатак посуда за сакупљање отпада, 
 непостојање организованог система примарне селекције отпада, 
 недовољна покривеност територије града Крушевца организованим сакупљањем 

отпада, 
 низак ниво наплативости услуга сакупљања отпадом. 



84 

3.5 Ваздух 

Земљина атмосфера је представљена као омотач гасова који достиже висину до 2.000 km. 

Атмосфера, у зависности од промене температуре, са висином, се дели на четири слоја: 

 тропосферу, 

 стратосферу, 

 мезосферу и 

 термосферу. 

За нас, најважнија је тропосфера, јер се састоји од ваздуха који удишемо и када се говори о 

заштити ваздуха мисли се управо на заштиту ваздуха у тропосфери, на отвореном. 

Анализирајући данашњи састав атмосфере, запажа се да је она имала своју специфичну 

еволуцију, која је битна за појаву живота на планети Земљи. Њен састав може се описати као 

смеша разноврсних гасова, водене паре и сићушних чврстих честица. 

Када су у питању гасови који улазе у састав ваздуха, најзначајнији су: 

 Азот (79.09 %- процентуално најзаступљенији), 

 Кисеоник (20.94 %- највећим делом је биолошког порекла- потиче од фотосинтезе 

сувоземних биљака, пре свега шума, алги и фитопланктона) и 

 Угљен- диоксида (0.003 %- важан за фотосинтезу). 

Остатак од 0.94 % чине остали гасови: хелијум, аргон, криптон, ксенон и др. 

Поред смеше гасова, ваздух чини и стално присутна водена пара (количина зависи од 

температуре и притиска ваздуха) и чврсте честице које настају не само као резултат 

антропогеног фактора, већ и као последица природних појава (олује, шумски пожари и сл.) 

Хемијски чист ваздух не постоји, јер се сматра да је одувек у себи имао примеса. Сходно томе, 

назив хемијски чист ваздух се користи у теорији. Постоји велики број дефиниција загађења 

ваздуха, и једна од њих гласи: загађење ваздуха је свако одступање од природног 

хемијског састава ваздуха. 

Подела загађивача према времену и начину настанка је на: 

 Примарне које подразумевају материје које се ослобађају у процесима сагоревања 

након чега се не распадају. Такве материје су стабилне и у њих се убрајају: олово 

(Pb) из издувних гасова, сумпор- диоксид (SO2) из димњака, азотни оксиди (NOX) 

из азотара или фабрика вештачких ђубрива и сл. 

 Секундарне које настају услед физичких и хемијских реакција које се одвијају 

између самих примарних загађивача или/и у реакцији примарних и неких других 

компонената (водене паре, UV- зрачење и др.). Услед ових реакција настају 

промене у ваздуху које се испољавају у облику „киселих киша“, фотохемијског 

смога итд. 
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Извори загађивања ваздуха резултат су углавном људских активности (антропогени) и могу 

се сврстати у три групе: 

 Стационарни извори 

− Извори загађивања у рубним подручјима града: пољопривредне активности 

(паљење стрњишта, корова и сл.), паљење отпада, индивидуална ложишта и сл. 

− Загађење пореклом од индустрије: индустријски погони у индустријској зони 

града. 

− Извори загађивања у комуналној средини: градске котларнице, паљење отпада 

у контејнерима, индивидуална ложишта, објекти за припрему хране (печењаре, 

пекаре и сл.). 

 Покретни извори 

− Било који облик возила са мотором са унутрашњим сагоревањем: мотоцикли, 

лака и тешка возила која користе бензин и дизел, грађевинске и 

пољопривредне машине. 

 Извори загађења из затвореног простора 

− Обухватају биолошка загађења (полен, гриње, плесни, квасци, инсекти, 

микроорганизми, алергени пореклом од домаћих животиња), емисија 

сагоревања и загревања, дувански дим итд. 

Све материје које загађују ваздух могуће је сврстати у две групе: 

 Типичне загађујуће материје су материје које се увек могу наћи у атмосфери и 

то су сумпор- диоксид (SO2), чађ и таложне материје (аероседименти); 

 Специфичне загађујуће материје су оне материје које се јављају у различитим 

временима, као и срединама у зависности од врсте и локације индустријских 

постројења која су њихов извор. Најчешћи специфични загађивачи су: азотови 

оксиди (NOX), угљеникови оксиди (COX), олово (Pb) и кадмијум (Cd), угљен- 

дисулфид (CO2), хлоровани угљоводоници, фреон, формалдехид, хлороводоник 

(HCl), фуориди, флуороводоник (HF), арсен (As), сумпорводоник (H2S), 

оловосулфид (PbS) и многобројни други гасови који могу да се појаве након неких 

хаварија или људске немарности. 

3.5.1. Квалитет ваздуха 

Квалитет ваздуха је мерење концентрације загађујућих материја у ваздуху, на одређеном 

месту у одређено време. 

Оцењивање квалитета ваздуха врши се обавезно у погледу концентрација сумпор- диоксида 

и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена, и угљенмоноксида, 

приземног озона, арсена, кадмијума, никла и бензо(а)пирена, а може и друге загађујуће 

материје, које су као такве утврђене релевантним међународним прописима58. 

                                                             
58 Члан 8. Закона о заштити од ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13) 
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Град Крушевац дуги низ година прати квалитет ваздуха на својој територији па тако и у 2013. 

год. од јануара до децембра месеца, на 13 мерних места (мм) у локалној мрежи мерних места 

за град Крушевац која су представљена у табели 3.5.1.1. 

Табела 3.5.1.1 – Списак мерних места у локалној мрежи мерних места 

Мерно место- адреса тип мерног места координате мерног места 

„Бивоље“ - Мићуна Павловића 

23 

индустријско 43º35’14,09’’;21º20’32,31’’ 

„Трг младих“ - Косанчићева 36 урбано- саобраћајно 43º34’49,02’’;21º19’48,56’’ 

„Стара чаршија“-  

Цара Лазара 86 
саобраћајно 43º35’3,77’’;21º19’5,79’’ 

„Рубин“- Наде Марковић57 саобраћајно 43º35’5,02’’;21º18’4,80’’ 

„Аутобуска станица“ – 

Југ Богданова улица 
саобраћајно 43º35’8,99’’;21º19’37,18’’ 

„Мудраковац“ - Златка 

Огњановића 
урбано - саобраћајно 43º33’0,36’’;21º20’17,94’’ 

„Багдала“ - Радомира 

Јаковљевића 
урбано - саобраћајно 43º34’19,50’’;21º19’50,12’’ 

„Болница“ - Војводе Путника 2 урбано - саобраћајно 43º34’52,78’’;21º19’14,04’’ 

„14. октобар“ - Јасички пут бб индустријско 43º35’23,32’’;21º19’15,63’’ 

„ЕПС - Јасички пут“, Крушевац индустријско 43º35’27,78’’;21º19’5,05’’ 

„ШИК“ - Милоша Обилића 9 индустријско 43º34’36,48’’;21º22’27,18’’ 

„Срње“ индустријско 43º38’7,30’’;21º16’42,48’’ 

„Мачковац“ - Мачковац бб рурално 43º33’53,10’’;21º13’1,25’’ 
Извор: Годишњи извештај о извршеним мерењима квалитета ваздуха на територији града Крушевца у току 

2013. год., Завод за јавно здравље Крушевац 

За горе наведени период извршено је континуално систематско мерење, испитивање и 

оцењивање концентрација следећих загађујућих материја: сумпор- диоксида, азот- оксида, 

чађи, укупних таложних материја и тешких метала из укупних таложних материја. 

Сумпор-диоксид, азот-диоксид (континуална фиксна мерења) и чађ (наменска мерења) су 

мерени на 6 мерних места: 365 (24-часовних) узорака: 

1. Урбано- саобраћајна зона- „Трг младих“, 

2. Индустријска зона- „Бивоље“, 

3. Индустријска зона- „ЕПС“, 

4. Рурална зона- „Мачковац“, 

5. Саобраћајна зона- „Стара чаршија“, 

6. Урбано- саобраћајна зона- „Болница“. 
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Мерна места за сумпор-диоксид, азот-диоксид и чађ су представљена на карти 3.5.1.1. 

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

Сумпор-диоксид (SO2) је гас који је највећи загађивач ваздуха, нарочито у урбаним 

срединама. Представља продукт сагоревања фосилних и др. горива, али настаје и у процесима 

производње сумпорне киселине (H2SO4) и других сумпорних једињења. 

Горња вредност (ГВ) према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13) је 125 μg/m3 на дан, док је средња годишња 

вредност (СГВ) 50 μg/m3. 

Средње месечне и средње годишње вредности сумпор-диоксида су представљене у Табели 

број 3.5.1.2, у којој се види да су све добијене вредности на свим мерним местима (мм) биле 

испод граничних вредности (ГВ) и да није било дана са вредностима изнад граничних 

вредности (ГВ). Највећа средња месечна вредност сумпор- диоксида је измерена на мм 

„Мачковац“ у јуну месецу и износила је 30,6 μg/m3 , а најнижа у новембру месецу 2,70 μg/m3 на 

мм „ЕПС- Јасички пут“. 

  

Карта 3.5.1.1 – Мерна места на територији града Крушевца за мерење емисије 
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Табела 3.5.1.2 – Средње месечне и годишње вредности сумпор-диоксида 

 Мерно место за сумпор- диоксид 
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јануар 26,90 0 22,30 0 10,40 0 11,70 0 17,20 0   0 

фебруар 22,70 0 19,20 0 12,80 0 11,30 0 19,50 0   0 

март 13,20 0 11,60 0 8,90 0 10,80 0 10,70 0   0 

април 19,00 0 9,90 0 15,10 0 10,40 0 10,10 0   0 

мај 10,70 0 8,30 0 13,90 0 10,40 0 8,50 0   0 

јун 10,10 0 4,60 0 30,60 0 9,60 0 9,00 0   0 

јул 4,80 0 6,00 0 4,50 0 9,30 0 5,00 0 8,00 0 

август 6,60 0 10,30 0 5,60 0 9,70 0 8,50 0 13,60 0 

септембар 6,00 0 9,10 0 7,00 0 10,10 0 6,90 0 10,80 0 

октобар 5,80 0 6,50 0 6,70 0 10,20 0 7,10 0 7,20 0 

новембар 3,60 0 3,40 0 3,30 0 10,60 0 2,70 0 2,80 0 

децембар 14,30 0 13,60 0 3,50 0 10,80 0 7,90 0 13,80 0 

СГВ 12,00   10,40   10,20   10,40   9,40   9,40   

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

Азотови оксиди (NOx) припадају групи специфичних загађивача. Ови оксиди се јављају као 

последица сагоревања горива у диму топлана, термоелектрана, различитих индустријских 

погона, у издувним гасовима мотора са унутрашњим сагоревањем, гасног грејања, при 

производњи азотне киселине, при оксидацији амонијака, при производњи вештачког ђубрива 

и сл. Азотови оксиди са секундарним аминима дају нека нова једињења која имају 

канцерогени ефекат на живи свет. Једно такво једињење је бензопирен59. Настаје у свим 

процесима непотпуног сагоревања фосилних горива и то најчешће у топланама и при раду 

моторних возила. 

Горња вредност (ГВ) азотових оксида према Уредби о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13) је 85 μg/m3 на дан, односно 

средња годишња вредност је 40 μg/m3. 

Средње месечне и средње годишње вредности азотових оксида су представљене у табели 

3.5.1.3. Измерене средње годишње вредности азотних оксида биле су испод граничних 

вредности (ГВ) на свим мерним местима. У том периоду повећане дневне концентрације 

измерене су 2 дана (октобар месец) на мм „Стара чаршија“, 1 дан (април месец) на мм „ЕПС-

Јасички пут“, 1 дан (децембар месец) на мм „Болница“ (у оквиру толерантних вредности) и 1 

дан (март месец) на мм „Трг младих“, (неусклађеност са толерантном вредношћу не може 

потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да 

постоји могућност да се резултат овог мерења нађе испод толерантне вредности). 

Најнижа средња месечна вредност је 7,60 μg/m3 у фебруару на мм „Мачковац“, а највиша 

средња месечна вредност 38,60 μg/m3 у децембру на мм „Болница“. 

  

                                                             
59 Бензопирен је полициклични ароматични угљоводоник и има хемијску формулу C20H12 
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Табела 3.5.1.3 – Средње месечне и годишње вредности азотових оксида 

 Мерно место азотових оксида 
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јануар 29,30   31,10   11,8   26,1   19,6       

фебруар 18,60   22,30   7,60   12,50   11,60       

март 23,10   30,00 1 9,30   17,50   16,00       

април 25,40   21,10   18,50   18,80   24,10 1     

мај 20,00   22,30   9,90   16,40   13,40       

јун 15,20   20,10   9,20   13,20   11,80       

јул 15,20   20,10   9,10   12,50   18,80   12,50   

август 11,10   13,80   7,70   10,70   12,50   14,10   

септембар 21,10   20,50   8,80   18,20   17,20   21,40   

октобар 32,40 2 21,50   16,80   21,40   20,10   32,30   

новембар 22,90   21,10   15,70   27,10   18,20   24,30   

децембар 36,50   29,90   18,00   28,30   9,00   38,60 1 

СГВ 22,60   19,80   11,90   18,60   16,00   23,90   

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

Чађ настаје непотпуним сагоревањем горива, пре свега нафте и угља. Такви несагорели 

остаци фосилних горива су лаке материје и преносе се ваздушним струјама на велике 

удаљености, таложећи се свуда у виду финих превлака. 

Максимално дозвољена концентрација (МДК) чађи према Уредби о условима за мониторинг 

и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13) је 50 μg/m3 на 

дан, односно средња годишња вредност (СГВ) је 50 μg/m3. 

Средње месечне и средње годишње вредности чађи представљене су у табели 3.5.1.4. 

Измерене средње годишње вредности чађи биле су испод граничних вредности (ГВ) на свим 

мерним местима. У том периоду повећане дневне концентрације чађи измерене су 31 дан ( 8 

дана у јануару, 1 дан у фебруару, 5 дана у октобру, 3 дана у новембру и 14 дана у децембру) на 

мм „Стара чаршија“, 15 дана (4 дана у јануару, по 1 дан у фебруару, марту и новембру и 8 дана 

у децембру) на мм „Трг младих“, 2 дана (децембар месец) на мм „Мачковац“, 6 дана (3 дана у 

јануару, 1 дан у фебруару и 2 дана у децембру) на мм „Бивоље“, 13 дана (5 дана у јануару, по 1 

дан у фебруару и новембру и 6 дана у децембру) на мм „ЕПС-Јасички пут“ и 11 дана (1 дан у 

новембру и 10 дана у децембру) на мм „Болница“. 

Најнижа средња месечна вредност је 8,70 μg/m3 у јулу на мм „Трг младих“, а највиша средња 

месечна вредност 76,40 μg/m3 у децембру на мм „Стара чаршија“. 
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Табела 3.5.1.4 – Средње месечне и годишње вредности чађи 
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јануар 50,40 8 32,30 4 18,10 0 25,50 3 32,50 5     

фебруар 26,80 1 20,80 1 12,30 0 19,80 1 19,20 1     

март 19,20 0 14,90 1 10,10 0 12,80 0 11,30 0     

април 18,20 0 13,60 0 11,00 0 13,40 0 13,10 0     

мај 15,90 0 10,70 0 11,40 0 11,50 0 9,50 0     

јун 12,70 0 8,90 0 13,60 0 9,40 0 9,60 0     

јул 12,60 0 8,70 0 11,90 0 9,80 0 11,60 0 9,10 0 

август 11,90 0 9,50 0 8,80 0 10,60 0 11,90 0 11,30 0 

септембар 15,80 0 12,10 0 11,00 0 12,10 0 14,60 0 13,10 0 

октобар 37,00 5 21,50 0 17,30 0 18,60 0 22,60 0 23,00 0 

новембар 30,80 3 18,50 1 14,20 0 16,60 0 21,70 1 24,10 1 

децембар 76,40 14 50,60 8 27,00 2 27,30 2 52,50 6 65,00 10 

СГВ 27,30   18,50   13,90   15,60   19,10   24,30   

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

Укупне таложне материје (укупна масена концентрација) на 11 мерних места (наменска 

мерења): једном месечно у току годину дана: 

1. Урбано- саобраћајна зона- „Трг младих“, 

2. Индустријска зона- „Бивоље“, 

3. Саобраћајна зона- „Стара чаршија“, 

4. Саобраћајна зона- „Рубин“, 

5. Саобраћајна зона- „Аутобуска станица“, 

6. Индустријска зона- „ШИК“, 

7. Индустријска зона- „Срње“, 

8. Индустријска зона- „14. октобар“, 

9. Урбано- саобраћајна- „Мудраковац“, 

10. Урбано- саобраћајна- „Болница“, 

11. Урбано- саобраћајна- „Базени“. 

Таложне материје (аероседименти) су све чврсте супстанце, органског и неорганског порекла, 

које се са чађи избацују у атмосферу. Заједно се преносе на велике удаљености и таложе на 

биљкама, животињама, као и на материјалним добрима. Ове материје садрже тешке метале 

(олово, кадмијум, цинк и др.). Заједно са чађи у одређеним метеоролошким условима врше 

замућење атмосфере смањујући видљивост, што може резултирати угрожавање безбедности 

у јавном саобраћају. 

Максимално дозвољена концентрација (МДК) аероседимената према Уредби о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13) је 

450 mg/m2/дан за месец дана, односно средња годишња вредност (СГВ) 200 mg/m2/дан.  
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Укупне таложне материје систематски су мерене на 11 мерних места у комуналној средини 

Крушевца, укључујући и једно мерно место у Срњу (карта 3.5.1.2). 

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

На основу добијених резултата и упоређујући их са вредностима које су прописане Уредбом о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 

63/13), јављају се повишене вредности укупних таложних материја на мерним местима: 

„Жупски рубин“ у мају и септембру, „Трг мира“ у марту, „14. октобар“ у јануару, „Аутобуска 

станица“ у априлу, „Базени“ у јуну, и „Трг младих“ у септембру (табела 3.5.1.5). 

Табела 3.5.1.5 – Средње месечне вредности укупних таложних материја на територији града Крушевца 

  Мерно место укупних таложних материја (аероседимената) 
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јануар 151.4 77.3 490.7 186.8 206.5 288.4 142.3 115,00 100.3 295.5 98.2 

фебруар 127.9 148.4 166.5 188.8 97.1 166.8 107.3 118.9 90.8 145,00 135.9 

март 55.7 626.2 96.9 132.1 67.7 98,00 108,00 77.1 106.9 74.8 67.1 

април 266.4 132.6 156.9 554.8 120.9 115.9 106.1 178.7 167.2 182,00 140.4 

мај 561.9 283,00 209,00 377.5 301.4 383.2 357.8 364.9 189.7 188.7 217.4 

јун 220.6 224.7 231.3 253.1 223.5 217.8 193.2 568.3 161.9 180.9 184.7 

јул 83,80 71,00 81,70 118,10 148,60 166,80 169,20 158,80 135,00 79,10 134,00 

август 111,10 88,30 152,10 164,50 113,10 122,50 138,20 202,10 106,00 128,30 118,60 

септембар 551,70 358,90 298,50 348,00 378,50 392,80 393,80 279,70 361,90 471,80 266,00 

октобар 96,00 68,50 102,10 79,20 80,30 59,60 92,20 51,20 23,50 43,60 38,00 

новембар 80,80 91,20 97,00 82,60 80,80 132,90 130,50 113,00 128,90 150,50 317,00 

децембар 152,40 131,20 150,70 143,90 159,30 161,80 189,90 163,20 164,50 150,20 172,80 

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

Карта 3.5.1.2 – Мерна места на територији града Крушевца за мерење таложних материја 
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Средње годишње вредности укупних таложних материја су прекорачене на два мерна места 

„Жупски рубин“ и „Аутобуска станица“ (график 3.5.1.1). 

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

Анализа тешких метала из укупних таложних материја на 6 мерних места (наменска 

мерења, једном месечно у току годину дана): 

1. Урбано- саобраћајна зона- „Трг младих“, 

2. Индустријска зона- „Бивоље“, 

3. Саобраћајна зона- „Стара чаршија“, 

4. Индустријска зона- „Срње“, 

5. Урбано- саобраћајна- „Багдала“, 

6. Урбано- саобраћајна- „Болница“. 

Табела 3.5.1.6 – Средње годишње вредности тешких метала (цинк, олово и кадмијум) 

Година 
Мерно место укупних таложних материја - Тешки метали 

Стара чаршија Болница Бивоље Багдала Трг младих Срње 

2013. 

Zn 61,6 

Pb 1,6 

Cd <0,1 

Zn 116,9 

Pb 1,5 

Cd 0,17 

Zn 70,2 

Pb <1 

Cd <0,1 

Zn 67,5 

Pb <1 

Cd 0,12 

Zn 67,22 

Pb <1 

Cd <0,1 

Zn 51,15 

Pb <1 

Cd 0,13 

Извор: Годишњи извештај о испитивању број И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014.год. 

У таложним материјама на шест мерних места одређивана је количина тешких метала (цинк, 

олово и кадмијум). Забележене су ниже вредности концентрација тешких метала у односу на 

прошлу годину на пет мм („Стара чаршија“, „Бивоље“, „Багдала“, „Трг младих“ и „Срње“), док 

мерење тешких метала у укупним таложним материјама на мм „Болница“ је почело од јула 

месеца 2013. године (табела 3.5.1.6). 

 

График 3.5.1.1 – Средње годишње вредности укупних таложних материја 

Средње год. вредности аероседимената у 2013. год.
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3.5.2. Мониторинг квалитета ваздуха 

Град Крушевац континуирано прати квалитет ваздуха још од 2000. године, а од 2010. год. са 

доношењем Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13) у оквиру својих 

надлежности поред континуираног мониторинга ваздуха и јавно објављује добијене 

резултате за своју територију и то све на основу Програма мониторинга ваздуха у граду 

Крушевцу60 који се израђује сваке године и на који сагласност даје надлежно министарство за 

заштиту животне средине. 

Сва досадашња мерења вршио је Завод за јавно здравље Крушевац, које је овлашћено правно 

лице, акредитовано као лабораторија за испитивање, односно које испуњава прописане 

стандарде и има акредитоване методе за мерење свих загађујућих материја које се прате и 

које поседује овлашћење министарства надлежног за послове заштите животне средине да 

врши мониторинг квалитета ваздуха.  

Захваљујући континуираном праћењу типичних и специфичних загађујућих материја дуги 

низ година који указују на квалитет ваздуха у Крушевцу могуће је на основу добијених 

вредности утврдити степен одступања од законом прописаних вредности, као и 

компаративна анализа истих по годинама. 

Од 2011. уместо мм „Слободиште“ уведено је мм „Мачковац“, а од 2013. и мм „Болница“. 

Средње годишње вредности сумпор-диоксида су представљене графиком 3.5.2.1, где се 

уочава да су највише измерене СГВ на свим мерним местима у 2011. год. а затим се уочава пад 

у 2012. и 2013. год. нарочито на мм која се налазе у градској средини („Стара чаршија“, „Трг 

младих“, „Бивоље“, „ЕПС- Јасички пут“), док у сеоској средини на мм „Мачковац“ такође постоји 

пад, али благи. 

Извор: Годишњи извештаји о испитивању број И 1-12/10 из 2011. год., И 1-12/11 из 2012. 

год., И 1-12/12 из 2013. год. и И 1-12/13 из 2014. год., Завод за јавно здравље Крушевац 

Средње годишње вредности азот- диоксида су представљене графиком број 3.5.2.2. и уочавају 

се осцилације у вредностима на свим мм „Стара чаршија“, „Трг младих“, „Бивоље“, „ЕПС- 

Јасички пут“ осим на мм „Мачковац“ где постоји постепени пад вредности од 2011. год. 

                                                             
60 Документ се налази у Служби за заштиту животне средине ГУ Крушевац 

График 3.5.2.1 – Средње годишње вредности сумпор диоксида за период 2010.-2013. год. 

Средње годишње вредности сумпор- диоксида (SO2) за период 2010.-2013.год.
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 Највише СГВ азотових оксида за мм „ ЕПС- Јасички пут“ је забележена у 2010. год., 

а најнижа у 2013. год. 

 Највише СГВ азотових оксида за мм „ Стара чаршија“ је забележена у 2011. год., а 

најнижа у 2013. год. 

 Највише СГВ азотових оксида за мм „ Трг младих“ је забележена у 2012. год., а 

најнижа у 2011. год. 

 Највише СГВ азотових оксида за мм „ Бивоље“ је забележена у 2012. год., а најнижа 

у 2013. год. 

Извор: Годишњи извештаји о испитивању број И 1-12/10 из 2011. год., И 1-12/11 из 2012. 

год., И 1-12/12 из 2013. год. и И 1-12/13 из 2014. год., Завод за јавно здравље Крушевац 

  

Средње годишње вредности азотових оксида (NO2) за период 2010.-2013. год.
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График 3.5.2.2 – Средње годишње вредности азотових оксида за период 2010.- 2013. год. 
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Средње годишње вредности МДК чађи су представљене графиком 3.5.2.3, где се уочава да су 

највише средње годишње вредности на свим мерним местима у 2011. год. а затим се уочава 

пад у 2012. и 2013. год. нарочито на мм која се налазе у градској средини („Стара чаршија“, 

„Трг младих“, „Бивоље“, „ЕПС- Јасички пут“), док у сеоској средини на мм „Мачковац“ постоји 

осцилација ( највећа вредност у 2011. год., затим пад у 2012. години и у 2013. год. нови раст). 

Извор: Годишњи извештаји о испитивању број И 1-12/10 из 2011. год. И 1-12/11 из 2012. год., И 1-12/12 из 

2013. год. и И 1-12/13 из 2014. год., Завод за јавно здравље Крушевац 

Компарацијом средњих годишњих вредности аероседимената (табела 3.5.2.1) уочава се да 

ниједном није дошло до прекорачења дозвољених вредности од 200 mg/m2/дан на мм „14. 

октобар”, „Бивоље”, „ШИК- Зелене површине”, „Срње” и „Базени”, док прекорачења је дошло 

на мм „Жупски Рубин” 2011. и 2013. год., „Стара чаршија” у 2011. год., „Аутобуска станица” 

2010. и 2013. год., „Мудраковац” 2010. год., „Болница” 2011. и 2013. год., „Трг младих” 2011. 

год., као и на мм „Багдала” 2010. год. Од 2011. године аероседименти се прате на мм „Базени” 

уместо мм „Багдала”. 

Табела 3.5.2.1 – Средње годишње вредности таложних материја за период од 2010 - 2013. године 

 Мерно место укупних таложних материја (аероседименти) 
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2010. 177.8 188.6 157.8 380.4 143.6 192.3 221.3 205.8 147.4 180.6 128.3   

2011. 202.5 201.0 181.9 184.3 168.9 173.2 187.4   212.0 231.3 121.8 148.8 

2012. 125.1 164.2 148.8 136.8 159.4 145.2 161.5   311.8 127.1 174.3 118.4 

2013. 205.0 191.8 186.1 219.1 164.8 192.2 177.4   144.7 174.2 157.5 199.2 

Извор: Годишњи извештаји о испитивању број И 1-12/10 из 2011.год., И 1-12/11 из 2012.год., И 1-12/12 из 

2013.год. и И 1-12/13 из 2014.год., Завод за јавно здравље Крушевац 

График 3.5.2.3 – Средње годишње вредности за период 2010.- 2013. године. 
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Средње годишње вредности тешких метала (цинк, олово, кадмијум) у укупним таложним 

материјама представљене су у табели 3.5.2.2 и у истој се уочава значајан пад измерених 

концентрација тешких метала на свим мм. Од 2011. године тешки метали у аероседиментима 

се прате на мм „Базени“ уместо мм „Багдала“ и од 2013. године се прате на мм „Болница“. 

Табела 3.5.2.2 – СГВ тешких метала у укупним таложним материјама за период 2010- 2013. год. 

 Мерно место укупних таложних материја - Тешких метала 

Година 
Стара 

Чаршија 
Бивоље Багдала Трг младих Срње Базени Болница 

2010. 

Zn 228,3 

Pb <5 

Cd <0,5 

Zn 105,5 

Pb <5 

Cd <0,5 

Zn 395,30 

Pb <5 

Cd <0,5 

Zn 138,9 

Pb <5 

Cd 1,0 

Zn 239,2 

Pb <5 

Cd <0,5 

  

2011. 

Zn 290,7 

Pb 2,6 

Cd 0,3 

Zn 68,1 

Pb 1,6 

Cd <0,1 

 

Zn 334,4 

Pb 2,2 

Cd <0,1 

Zn 174,8 

Pb 3,9 

Cd 0,3 

Zn 169,80 

Pb 2,5 

Cd 0,3 

 

2012. 

Zn 108,0 

Pb 1,6 

Cd 0,3 

Zn 74,5 

Pb 2,1 

Cd <0,1 

 

Zn 169,9 

Pb <1 

Cd <0,1 

Zn 165,4 

Pb 1,7 

Cd 0,1 

Zn 115,4 

Pb 2,1 

Cd <0,1 

 

2013. 

Zn 61,6 

Pb 1,6 

Cd <0,1 

Zn 70,2 

Pb <1 

Cd <0,1 

 

Zn 67,22 

Pb <1 

Cd <0,1 

Zn 51,15 

Pb <1 

Cd 0,13 

Zn 67,5 

Pb <1 

Cd 0,12 

Zn 116,9 

Pb 1,5 

Cd 0,17 

Извор: Годишњи извештаји о испитивању број И 1-12/10 из 2011. год., И 1-12/11 из 2012. год., И 1-12/12 из 

2013. год. и И 1-12/13 из 2014.год., Завод за јавно здравље Крушевац 

Што се тиче загађујућих материја хлороводоникa (HCl), водоник- сулфидa (H2S) и угљен- 

дисулфидa (CS2), Служба за заштиту животне средине је на основу досадашњег праћења и 

анализе измерених вредности дошла до закључка да су наведене загађујуће материје још од 

2000. год. далеко испод дозвољених вредности и да је то последица смањеног обима 

индустријске производње, те стога праћење концентрације истих од 2013. год. није неопходно 

са чиме се сложило и надлежно министарство за заштиту животне средине које даје 

сагласност на Програм праћења квалитета ваздуха. 

Испитивање концентрације алергеног полена у ваздуху  

Са доношењем Закона о квалитету ваздуха још 2009. год., полен је дефинисан као природни 

загађивач тако да град Крушевац на основу Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 

36/09 и 10/13) и Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13) прати концентрацију алергеног полена на једном 

мерном месту. Мерење концентрације алергеног полена од 2008. године врши, такође, Завод 

за јавно здравље Крушевац и то у периоду од почетка фебруара до почетка новембра 

текуће године.  

Мерно место за узорковање алергеног полена у ваздуху је на згради Дијагностичког центра у 

кругу Здравственог центра Крушевац и одређено је следећим координатама +43034'53,10" || 

+21019'12,69". 

Циљ мерења и праћења концентрације алергеног полена у ваздуху је унапређење здравља 

становника. Континуираним праћењем овог загађивача ваздуха може се прогнозирати 

кретање алергеног полена у ваздуху, и тако на време упозорити становништво.  

Узорковање се врши помоћу уређаја за узорковање поленових зрна марке „Lanzoni” који је 

посредством Фонда за заштиту животне средине добијен од Агенције за заштиту животне 
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средине. Овај уређај омогућава узорковање поленових зрна у пречнику од 60 km, тако да је 

осим Општине Крушевац покривен и целокупан Расински регион. Траке са узорцима се 

скидају са апарата једном недељно, с тим да се испитивање врши сатно и по данима у недељи. 

Извештај о испитивању се даје као дневни извештај и он се недељно шаље Агенцији за 

заштиту животне средине. 

Приликом испитивања концентрације алергеног полена у ваздуху, врши се идентификација 

поленових зрна 24 биљне врсте, у које спадају: леска, јова, тиса, туја и чемпреси, брест, топола, 

јавор, врба, јасен, бреза, граб, платан, орах, храст, бор, конопља, траве, липа, боквица, 

киселица, коприва, штирови, пелин, амброзија и дуд. Препоручена концентрација је до 30 

поленових зрна/m3 ваздуха, сем за амброзију где је препоручено до 15 поленових зрна/m3 

ваздуха. 

Завод за јавно здравље Крушевац је са испитивањем концентрације алергеног полена у 

ваздуху у 2013. години почео од 7. календарске недеље, тачније од 10.02.2013.године. а 

завршио 44. недеље 2013. године, тачније 03.11.2013.године. 

У табели 3.5.2.3 је приказан упоредан преглед основних параметара полинације за 2013. год. 

на нивоу Расинског округа. 

Табела 3.5.2.3 – Упоредни преглед основних параметара полинације за 2013.годину на нивоу Расинског округа 

Биљне врсте 

Карактеристике полинације 

дужина полинације у 

данима у току једне године 

укупна количина полена у 

ваздуха у току једне године [m3] 

Макс. постигнута конц. полена 

у једном дану [број ПЗ/m3] 

Леска 34 160 21 

Јова 39 185 20 

Тисе и чемпреси 61 418 45 

Брест 34 98 14 

Топола 35 185 21 

Јавор 29 206 27 

Врба 56 476 52 

Јасен 62 817 61 

Бреза 29 531 65 

Граб 32 378 46 

Платан 9 53 16 

Орах 18 180 23 

Храст 19 168 25 

Бор 28 148 22 

Конопља 34 141 13 

Траве 163 2270 76 

Липа 41 128 8 

Боквица 60 115 11 

Киселица 19 25 3 

Коприве 181 4501 98 

Пепељуге и штиреви 61 105 5 

Пелин 67 278 12 

Амброзија 103 2175 69 

Дуд 31 895 81 

Буква 7 29 8 

Извор: Годишњи извештај о испитивању концентрације алергополена у ваздуху у 2013. год. Завод за јавно здравље 

Крушевац, 2013.год. 
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Закључак 

На основу добијених резултата и анализе података за период 2010.- 2013. год. може се 

закључити следеће: 

 Средње годишње вредности сумпор- диоксида су далеко испод дозвољене средње 

годишње вредности 50 μg/m3 на свим мерним местима и у 2013. год. није било дана 

са вредностима изнад граничних вредности. Највише измерене средње годишње 

вредности су у 2011. год. након чега се уочава пад истих, нарочито у градској 

средини; 

 Средње годишње вредности азотових- оксида су далеко испод дозвољене од 40 

μg/m3 на свим мерним местима. Уочавају се осцилације у средњим годишњим 

вредностима на следећим мерним местима: „Стара чаршија“, „Трг младих“, 

„Бивоље“ и „ЕПС- Јасички пут“, а само на мм „Мачковац“ постоји постепени пад. У 

2013. год. дошло је до повећања дневних концентрација један до два дана на мм у 

градској средини и то у грејној сезони (октобар- април); 

 Средње годишње вредности чађи су далеко испод дозвољених СГВ од 50 μg/m3 на 

свим мм, а у 2013. год. прекорачења дневних концентрација су забележена на 

следећим мм: „Стара чаршија“ укупно 31 дан, „Трг младих“ укупно 15 дана, 

„Мачковац“ укупно 2 дана, „Бивоље“ укупно 6 дана, „ЕПС- Јасички пут“ укупно 13 

дана, као и на мм „Болница“ укупно 11 дана и све у периоду грејне сезоне. Највише 

измерене СГВ су измерене у 2011. год. након чега се уочава пад истих нарочито у 

градској средини, док на мм „Мачковац“ у сеоској средини постоје благе 

осцилације истих; 

 Средње годишње вредности укупних таложних материја прелазе дозвољене 

вредности од 200 mg/m2/дан на мм „ Жупски Рубин“ у 2011. и 2013. год., „Стара 

чаршија“ у 2011. год., „Аутобуска станица“ у 2010. и 2013. год., „Мудраковац“ у 2010. 

год., „Болница 2010. и 2013. год., „Трг младих“ у 2011. год. и „Багдала“ у 2010. год. 

У 2013. год. повишене вредности укупних таложних материја су забележене на 

следећим мм: „Жупски Рубин“ у мају и септембру, „Трг мира“ у марту, „14. октобар“ 

у јануару, „Аутобуска станица“ у априлу, „Базени“ у јуну и „Трг младих“ у 

септембру; 

 Средње годишње вредности тешких метала (цинк, олово, кадмијум) у укупним 

таложним материјама уочава се пад измерених концентрација на свим мм; 

 Највећа забележена укупна количина полена у m3 ваздуха у току једне године је за 

коприву (4.501), траве (2.270) и амброзију (2.175). 

На основу ситуационе анализе могу се издвојити следећи проблеми: 

 непоштовање закона о заштити ваздуха, 

 непотпун локални регистар извора загађивања града Крушевца са подацима о 

стационарним изворима загађења ваздуха, 

 загађење ваздуха узроковано високом фреквенцијом саобраћаја и загушење у ужој 

градској зони, 

 старост и неадекватно одржавање возила и велика употреба старих возила, 

 недовољна топлификација и гасификација делова града, 

 повишене концентрације чађи и укупних таложних материја у време грејне сезоне 

услед емисије градских и индивидуалних котларница и ложишта у 

домаћинствима, као и коришћење горива лошег квалитета за грејање, 
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 загађење ваздуха услед неконтролисаног паљења сметлишта, као и паљење 

пољопривредних површина након жетве, 

 неадекватан мониторинг емисије, 

 недоступне и недовољно јасне информације о квалитету ваздуха, 

 недовољно зелених површина и дрвореда у граду и непостојање заштитних 

зелених површина између индустријске зоне и градског подручја, 

 агресивно ширење коровских врста, а пре свега амброзије, 

 недостатак адекватног информисања јавности о стању и прогнози аеро-полена на 

локалном нивоу. 

3.6 Бука 

3.6.1. Бука у животној средини 

Бука је специфични облик загађења у савременом свету. Проблем буке почиње са почетком 

урбанизације и све већим развојем градова, а као озбиљан еколошки проблем, јавља се са 

појавом индустрије. Нарочито развој саобраћаја и аутомобилске индустрије, доводи до тога 

да је проблем буке постао озбиљан еколошки проблем савременог света.  

Бука у животној средини јесте нежељени или штетан звук. 

Извори буке у животној средини из природе (удар грома, водопади, јаки ветрови, животиње…) 

мање су значајни од антропогених као што су саобраћај, индустрија, грађевински и јавни 

радови, рекреација, спорт, забава. У затвореном простору извори буке су сервисни уређаји 

везани уз зграде, електро-акустички уређаји за емитовање музике и говора, кућни уређаји и 

бука из суседства. Међу најважнијим изворима буке је саобраћај, чак 80% загађења буком у 

градовима узрокују аутомобили. 

Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица 

активности људи. 

Бука негативно утиче на здравље људи, оштећује слух, утиче на ментално здравље, изазива 

кардио-васкуларне и друге поремећаје, ремети имуни одговор организма. Међу бројним 

психолошким последицама код становништва угроженог комуналном буком, ремећење 

спавања сматра се најважнијим. Посебно неповољно делује на спавање бука тешких возила и 

возова. Бука продужава време неопходно да се заспи, чини спавање површним и доводи до 

честих буђења. Ефекти буке после буђења испољавају се у виду умора, промене у 

расположењу, смањењу радне способности и здравственим ефектима. Бука утиче и на 

ментално здравље изазивајући психолошке сметње: главобоље, напетост, немир, 

раздражљивост, депресивно расположење и умор. Такође, доводи до повећаног коришћења 

седатива и аналгетика, као и до погоршања већ постојећих менталних поремећаја. Најважнији 

ефекти буке на кардио-васкуларни систем су артеријска хипертензија и исхемијска болест 

срца. Поред тога бука ремети и имуни одговор у организму. 

Загађење буком је значајан еколошки и здравствени проблем који захтева боље упознавање 

свих нас са штетним ефектима буке и експозиционим нивоима у животној средини како би се 

предузеле мера за смањење нивоа буке у свакодневном животу и раду. 
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3.6.2. Акустичне зоне 

На основу одредаба Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. гласник 

РС“, број 72/10), извршено је акустичко зонирање подручја града Крушевца. Према 

максимално допуштеном нивоу буке, подручје града Крушевца подељено је на 6 зона. 

Табела 3.6.2.1 – Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама 

зона Намена простора 
ниво буке у dB (А) 

за дан и вече за ноћ 

1. 
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, 

културно-историјски локалитети, велики паркови 
50 40 

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3. Претежно стамбена подручја 55 45 

4. 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја 

игралишта 
60 50 

5. 
Градски центар, занатска, трговачка, административно- управна зона са 

становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница 

65 55 

6. 
Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни 

терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме прелазити 
граничну вредност у зони са којом се 

граничи 

Извор: Одлука о мерама за заштиту од буке („Сл. лист града Крушевца“, број 8/12 од 29.09.2012.) 

Граничне вредности односе се на основне индикаторе буке и на меродавни ниво буке. 

Период дана дели се на три референтна временска интервала:  

 дан траје 12 часова (од 6 до 18 часова); 

 вече траје 4 часа (од 18 до 22 часа); 

 ноћ траје 8 часова (од 22 до 6 часова). 

У наставку је приказана шематска карта подручја града Крушевца са утврђеним акустичким 

зонама. 

Извор: Одлука о мерама за заштиту од буке, Сл. лист града Крушевца број 8/12 

од 29.09.2012. 

Карта 3.6.2.1 – Акустична зоне града Крушевца 
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3.6.3. Мониторинг буке 

Градска управа преко овлашћене и акредитоване стручне организације обезбеђује 

систематски мониторинг буке на територији града Крушевца. 

Градска управа обавештава грађане преко средстава јавног информисања и сајта града 

Крушевца о резултатима мерења буке. 

Мерење буке у животној средини се врши у складу са следећим прописима: 

Закон о заштити од буке у животној средини - („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), 

Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник 

РС“, број 72/10), Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. 

гласник РС“, број 75/10), SRPS ISO 1996-1 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној 

средини - Основне величине и процедуре оцењивања, SRPS ISO 1996-2 Описивање, мерење и 

оцењивање буке у животној средини – Одређивање нивоа буке у животној средини 

Завод за јавно здравље Крушевац почео је са мерењима комуналне буке на територији града 

Крушевца 2005. године у сарадњи са стручним службама Института за јавно здравље 

Крагујевац. Почетком 2007. године по добијању овлашћења од стране министарства отпочео 

са самосталним мерењима. 

Мерна места која су покривена мерењима у претходном периоду су: 

 Трг Фонтана, 

 Парк Багдала, 

 Базени – Спортски центар, Косовска улица, 

 Рубин Крушевац – улица Наде Марковић, 

 Круг болнице, 

 Меморијални парк «Слободиште», 

 Парк «Костурница», 

 Раскрсница ул. Душанове и ул. Југ Богданове (АБХ центар), 

 Haceљe Уједињене нације – обданиште, 

 Насеље Пејтон – улица Расинског ударног батаљона, 

 Пионирски парк – обданиште, фабрика амбалаже, 

 Јасички пут – паркинг 14. октобра, 

 Порта, 

 Насеље Владо Јурић, 

 Центар – Трг Косовских јунака, 

 Аеродром - угао Булевара Николе Пашића и улице Кнеза Милоша, 

 Медицинска школа- улица Ћирила и Методија. 

Мерна места су бирана тако да презентују карактеристичне зоне намене простора на 

територији града Крушевца. 

У претходном периоду мерењима је покривена цела територија града Крушевца, све битније 

саобраћајнице и важније зоне. Мерења су обављена по распореду од 6 мерних места која су 

мењана на две године, тако да није било могућности да се поједина мерна места прате дужи 

низ година. 
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Приметно је да у свим зонама, измерени дневни и вечерњи нивои буке прекорачују дозвољене 

вредности и до 20 dB. Ова прекорачења су резултат нерегулисаног саобраћаја и одсуства мера 

којима би се нивои буке могли бар донекле смањити. Са друге стране, вредности ноћних нивоа 

указују на узнемиравање грађана изазвано највише саобраћајном буком и активностима 

грађана у времену предвиђеном за одмор. Ноћни нивои, у неким случајевима прелазе 

допуштене вредности и за више од 20 dB. Постоје изражени максимуми, када је саобраћај био 

интензивнији и минимуми када је саобраћај био смањеног обима. Минималне дневне 

вредности које су измерене су често веће од допуштених и то углавном на мерним местима уз 

веће саобраћајнице а што се тиче ноћних мерења минималне измерене вредности су преко 

допуштених у зонама уз саобраћајнице али и у зонама за одмор и рекреацију јер се активности 

становништва, посебно младих селе тамо.  

Мерење буке у животној средини на територији града Крушевца обављено је и у периоду од 

01. до 09. априла 2014. године и то на мерним местима: 

1. Центар- Трг косовских јунака, испред хотела Рубин- Мерно место се налази у 

самом центру града. Мерења су обављена на платоу испред хотела „Рубин“ са 

зелене површине на удаљености од око 20 метара од средине саобраћајнице. У 

околини су вишеспратни пословни објекти, а бука углавном потиче од саобраћаја. 

2. Парк Багдала- Мерење је обављено у парку у коме се налази угоститељски објекат 

који није у функцији и који је са три стране окружен саобраћајницама. Бука потиче 

углавном од саобраћаја из суседних улица и активности грађана у самом парку. 

3. Базени – Спортски центар, Косовска улица- Мерење је обављено испред ограде 

комплекса отворених базена. Бука потиче углавном од саобраћаја. Улица је 

оивичена једноспратним у вишеспратним објектима са локалима различите 

намене. 

4. Рубин Крушевац – улица Наде Марковић- Мерење је обављено испред главне 

капије фабрике. Бука углавном потиче од саобраћаја. Улица је оивичена 

приземним и једноспратним стамбеним објектима са локалима. 

5. Круг болнице- Мерења су обављена у кругу болнице између Интерног и 

Неуропсихијатријског одељења, 15 метара од паркинга. Буку производе возила 

која улазе у болнички круг, као и са такси станице која се налази на паркингу. 

6. Меморијални парк „Слободиште“- Mepeњe je обављено у меморијалном парку 

„Слободиште“. У близини нема стамбених ни индивидуалних објеката. Једини 

извор буке представљају возила са Бруског пута. Мерење je обављено на 

удаљености од око 15 метара од центра саобраћајнице. 

7. Медицинска школа- улица Ћирила и Методија- Мерења су обављена са 

паркинга Хале Спортова, поред основне школе „Драгомир Марковић“ са зелене 

површине на удаљености од 15 метара од средине саобраћајнице. Бука потиче 

углавном од саобраћаја. Улица је оивичена једноспратним у вишеспратним 

објектима са локалима различите намене. 

8. Раскрсница ул. Душанове и ул. Jyг Богданове (АБХ центар)- Раскрсница 

прихвата аутомобиле из четири правца, а пролаз возила je регулисан светлосном 

сигнализацијом. Са три стране раскрснице налазе се стамбене вишеспратнице и 

приземни објекти са локалима док je са четврте стране двориште касарне. Бука 

потиче од саобраћаја великог броја лаких и тешких возила. 

9. Насеље Владо Јурић- Липљанска улица- Мерења су обављена са зелене 

површине између стамбених зграда број 48 и 50, на удаљености од 20 метара од 
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средине поменуте улице. У околини су вишеспратне стамбене зграде, а бука 

потиче од саобраћаја. 

10. Паруновачки мост- Видовданска улица- Мерно место се налази на удаљености 

од око 30-ак метара од Паруновачког моста, преко пута бензинске пумпе „Jet 

Petrol“. Мерења су обављена са зелене површине на удаљености од 15-ак метара 

од средине јако прометне саобраћајнице са две дупле траке. У околини су 

приземни и вишеспратни објекти са локалима различите намене, а бука углавном 

потиче од саобраћаја. 

11. Аеродром- угао Булевара Николе Пашића и улице Кнеза Милоша (кружни 

ток)-Мерно место се налази на раскрсници две јако прометне саобраћајнице. 

Мерења су обављена са зелене површине на удаљености од 20 метара од средине 

кружног тока на углу поменутих улица. У околини су вишеспратне стамбене 

зграде, а бука потиче од саобраћаја. 

12. Јасички пут – паркинг 14. октобра Мерења су обављена са зелене површине 

између паркинга фабрике „14. октобар“ и Јасичког пута на удаљености од 20 

метара од средине саобраћајнице са две дупле траке. Бука потиче углавном од 

саобраћаја. 

Извор: Извештај о мерењу буке Б01/14, стр. 3, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014. 

  

Карта 3.6.3.1 – Мерна места на територији града Крушевца 
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Извор: Извештај о мерењу буке Б01/14, стр. 7, Завод за јавно здравље Крушевац, 2014. 

 У зони за одмор и рекреациjу, болничке зоне и опоравилишта, културно-

историjски локалитети, мерна места 2 и 5, измерени су значајно повишени нивои 

буке на оба мерна места у току ноћи; 

 У школској зони, мерно место 7, измерена су прекорачења нивоа буке у току целог 

дана; 

 У зони становања, мерно место 9, измерена су прекорачења нивоа буке у ноћном 

периоду; 

Слика 3.6.3.1 – Слика табеле резултата мерења буке за период од 01. до 09. априла 2014. године 
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 У зони пословно-стамбеног подручја, трговачко-стамбеног подручја и дечијих 

игралишта, мерно место 3, измерена су значајна прекорачења нивоа буке у току 

целог дана; 

 У зони градског центра са зоном становања, зоне кoje се налазе дуж магистралних 

и градских саобраћаjница, мерна места 1, 4, 6, 8, 10, 11 и 12, измерена су 

прекорачења нивоа буке у ноћном периоду на свим мерним местима, као и 

прекорачења у дневним терминима мерења на мерним местима 4, 8 и 12, и у 

вечерњем термину на мерном месту 4. 

Прекорачeње нивоа буке на територији града Крушевца на посматраним локацијама било је 

до 8 dB (А) током дана, 6 dB (А) током вечери, а током ноћи до 13 dB (А). 

Од посматраних мерних места, локација на којој су забележена најмања осцилирања у 

дневном, вечерњем и нoћнoм режиму мepeњa је мерно место Круг болнице. 

Локациjа гдe су измерени наjвиши нивои буке од 69 dB у дневним, 68 dB у вечерњим и 68 dB 

ноћним терминима је мерно место Рубин. 

Локациjа у Крушевцу где су измерени наjнижи нивои буке са 39 dB у дневним, 46 dB у 

вечерњим и 41 dB у ноћним терминима је мерно Парк Багдала.  

ЗАКЉУЧАК 

Измерени нивои комуналне буке у граду Крушевцу, на посматраним локациjама, имали су 

значајно више вредности за дан и вече пре свега на локациjама коjе се налазе у зонама 

пословно-стамбеног подручја, трговачко-стамбеног подручја и дечијих игралишта, као и у 

школској зони, док су у ноћним терминима прекорачења измерена у свим зонама. 

Бука у комуналноj средини на посматраним тачкама, потиче углавном од саобраћаjа 

(аутобуси градског превоза, тешки камиони и лака возила) посебно на посматраним тачкама 

кoje су заправо саобраћаjни магистрални правци. Посебан проблем представља и бука која се 

јавља у ноћним терминима а која потиче из угоститељских објеката и од активности млађе 

популације, нарочито у летњем периоду. 

Израда стратешких карата буке је, према члану 6. Закона о заштити од буке у животној 

средини, поверена Агенцији за заштиту животне средине. У Крушевцу није урађена стратешка 

карта буке. Конфликтне карте буке бићe израђeнe у оквиру будућих aктивнoсти упрaвљaњa 

букoм у живoтнoj срeдини, а у складу са стратешком картом буке. 

На основу ситуационе анализе стања буке у животној средини могу се издвојити следећи 

проблеми: 

 велика фреквенција саобраћаја и загушење у узој градској зони, као и неадекватно 

решен транзит теретног саобраћаја кроз град, 

 недостатак зелених и других баријера дуж главних градских саобраћајница, као и 

између индустриских и суседних зона, 

 недостатак адекватне и непоштовање постојеће планске документације и 

урбанистичких услова (предходни услови), 

 непоштовање Закона о заштити од буке и градских одлука (радно време 

угоститељских објеката и мере заштите од буке), 

 неприменљивост појединих одредби из постојећих градских одлука. 
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3.7 Нејонизујуће зрачење 

Нејонизујућа зрачења јесу електромагнетска зрачења која имају енергију фотона мању од 12,4 

eV. Извор нејонизујућих зрачења јесте уређај, инсталација или објекат који емитује или може 

да емитује нејонизујуће зрачење. Извор нејонизујућих зрачења од посебног интереса јесте 

извор који може бити опасан по здравље људи, одређени су као стационарни и мобилни 

извори чије електромагнетно поље у зони повећане осетљивости , достиже барем 10% износа 

референтне граничне вредности прописане за ту фреквенцију. 

Последњих година сведоци смо велике експанзије у развоју и коришћењу извора 

нејонизујућих зрачења, где посебно место заузима мобилна телефонија. Све информације 

између мобилног телефона и базне станице преносе се електромагнетним таласима. Базне 

станице мобилне телефоније су по својој функцији примопредајни системи чији предајници 

спадају у групу са малом снагом (предајници са неколико десетина вати) који емитују један 

врло узак сноп радиофреквентних таласа. Снага зрачења(самим тим и ефективна изречена 

снага) је увек ограничена на оптималну, у зависности од оптерећења и услова пропагације, 

али се из разлога безбедности, при мерењу редовно узима и тзв. максимално оптерећење, при 

коме не смеју да се прекораче референтне граничне вредности ни у једној тачки у околини 

базне станице. 

Привредно друштво , предузеће , друго правно лице и предузетник који користе прописане 

изворе нејонизујућих зрачења од посебног интереса , дужни су да обезбеде испитивање нивоа 

њиховог зрачења у животној средини.  

Прво испитивање зрачења извора привредно друштво , предузеће , друго правно лице и 

предузетник дужни су да обезбеде пре отпочињања коришћења извора или реконструкције 

објеката са извором нејонизујућих зрачења. 

Табела 3.7.1 – Списак базних станица на територији града Крушевца 
Редни број Мобилни оператер Базна станица Катастарска општина 

1. VIP -26/11 KG3054 Крушевац 

2. VIP -25/11 KG3110 Крушевац 

3. VIP -30/11 KG3109 Крушевац 

4. VIP -24/11 KG3359 Пакашница 

5. VIP -29/11 KG3108 Крушевац 

6. VIP -250/11 KG3053 Крушевац 

7. VIP -251/11 KG3055 Крушевац 

8. VIP-31/11 KG3072 Бошњане 

8. VIP-32/11 KG3073 Пепељевац 

9. VIP-23/11 KG3051 Крушевац 

10. VIP-27/11 KG3243 Крушевац 

11. VIP-78/13 KG3052 Крушевац 

12. VIP-82/13 KG3110 Крушевац 

13. TELEKOM-217/11 KS27 KSU27 Крушевац 

14. TELEKOM-274/11 KSM07 М. Шиљеговац 

15. TELEKOM-221/11 KS49 KSU49 Пепељевац 

16. TELEKOM-216/11 KS40 KSU40 Паруновац 

17. TELEKOM-227/11 KS47 KSU47 Крушевац 

18. TELEKOM-273/11 KS28 KSU28 Крушевац 

19. TELEKOM-259/11 KSM08 KSMC02308 Беласица 

20. TELEKOM-262/11 KS13 Наупаре 

21. TELEKOM-222/11 KS26 KSU23 Мудраковац 

22. TELEKOM-224/11 KS02 I KSHO2 Крушевац 

23. TELEKOM-218/11 Крушевац 11 Крушевац 



107 

24. TELEKOM-49/12 KSM12 Равниште Буци 

25. TELEKOM-223/11 KSKSU10 Лазарица 

26. TELEKOM -226 KS04 Крушевац 

27. TELEKOM-294 KS19 Срње 

28. TELEKOM-290 11KS48 Ђунис 

29. TELEKOM-219 KS39 Дворане 

30. TELEKOM-258 KSМ05 Ћелије 

31. TELENOR-252 1677 Липовац 

32. TELENOR-256 1848 Ђунис 

33. TELENOR-277 1829 Паруновац 

34. TELENOR-284 1481 Крушевац 

35. TELENOR-286 1622 Крушевац 

36. TELENOR-287 Рибарска Бања Рибаре 

37. TELENOR-288 Крушевац 4 1829 Крушевац 

38. TELENOR-291 В. Шиљеговац В. Шиљеговац 

39. TELENOR-297 Гаглово М. Шиљеговац 

40. TELENOR-297 Крушевац 13 Крушевац 

41. TELENOR-276 Кошеви 2 Кошеви 

42. TELENOR-303 Јабланица-1678 Јабланица 

43. TELENOR-301 Кошеви 2 Кошеви 

44. TELENOR-267 Читлук 2585 Читлук 

45. TELENOR-265 Здравиње 1821 Здравиње 

46. TELENOR-257 Коњух 1577 Коњух 

47. TELENOR-253 Крушевац 253 Пакашница 

48. TELENOR-269 Ћелије 1740 Ћелије 

Извор: Базе података градске инспекције за заштиту животне средине Градске управе 

града Крушевца 

За све базне станице наведене у табели, мобилни оператери си завршили испитивање нивоа 

зрачења извора нејонизујућег зрачења у животној средини и у свим осим у једној, јачина 

електричног поља коју генерише испитивани извор не прелази 10% референтних вредности 

прописаних Правилником ни у једној испитаној тачки које се налазе у зони повећане 

осетљивости. 

Закључак 

Стриктном применом прописа у области заштите од нејонизујућих зрачења је најбоља 

заштита од нејонизујућих зрачења. У Крушевцу се у овој области се за сада могу утврдити 

следећи проблеми: 

 не постоје прецизне зоне за могуће постављање базних станица у планским 

документима, односно на нивоу планова детаљне регулације, 

 недовољно образовање и недостатак едукације за заштиту од нејонизујућих 

зрачења свих људи посебно најмлађих генерација. 

  



108 

3.8 Остале области животне средине 

3.8.1. Земљиште 

Лабораторија Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац ради контролу 

плодности земљишта на подручју Расинског округа од 2003 године. 

Анализа земље сваке године ради се периодично у свих пет катастарских општина где спадају 

општина Крушевац, Трстеник, Варварин, Ћићевац и Александровац. 

Анализа земље у лабораторији врши се на пет основних параметара квалитета: 

1. садржа фосфора, 

2. садржај калијума, 

3. CaCO3, 

4. хумуса, 

5. азота и 

6. pH вредности. 

Најважнији параметри који одређују плодност земљишта су условљени климатским 

приликама, агрофизичким својствима земљишта, њиховим механичким, минералошким и 

хемијским саставом, потенцијалном резервом хранљивих елемената и резервом хумуса, 

интензитетом микробиолошких процеса итд. 

Хумус је најбитнији део органске материје земљишта која представља неживу, аморфну, 

колоидну материју у земљишту насталу микробним разлагањем биљних и животињских 

остатака која је најрезистентнија фракција органске материје у земљишту. 

Хумус је браон до црне боје, састоји се од 60% угљеника, 6% азота и мале количине фосфора и 

сумпора. Органска материја у највећој мери одређује плодност земљишта и њено присуство је 

основа за разликовање земљишта од геолошког супстрата. 

Количина органског угљеника у конкретном земљишту је функција баланса између брзине 

одлагања биљних остатака у, или на земљиште, и брзине минерализације угљеника из 

биљних остатака посредством земљишне фауне и микрофлоре. - О биолошкој улози органске 

материје мора се напоменути да она служи као резервоар метаболитичке енергије за 

биолошке процесе, затим као извор макроелемената (минерализација органске материје 

може значајно утицати на количину приступачних макроелемената), као стабилизатор 

екосистема, инхибитор и стимулатор ензима, раста биљака и микроорганизама. 

Органска материја утиче и на физичке особине земљишта - на стабилност структуре 

земљишта и ретенцију воде. 

Најважније хемијске карактеристике земљишта које описују његову плодност су биљкама 

доступна хранива (N, P, K), реакција земљишта, садржај CaCO3 и хумуса. Привођење земљишта 

култури, условљава промене тако да је неопходна интервенција ради очувања плодности. 

Културне биљке као високопродуктивне имају велике захтеве за хранљивим елементима, при 

чему се њихова главна биомаса дислоцира са земљишта на коме се гаје, условљавајући мањак 

тих материја. Према томе, очување плодности своди се на враћање изнесеног, односно 
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задовољење биљака одређеним елементима у складу са њиховим потребама, ради очувања 

резерви које су затечене пре њиховог гајења. 

Мере поправке, могле би да се сведу на оне основне, у смислу стварања хумуса, одржавања 

нивоа pH вредности (мером калцификације као и других врста мера) и враћањем потребних 

количина лако приступачних елемената потребних за гајене биљке (N,P,K).  

Ако се посматрају основни параметри плодности заједно може се констатовати да око 32% 

узорака земљишта има релативно повољну плодност,38% узорака са пољопривредних 

површина, односно 50% узорака са ораница и засада, док остали део има одређена 

ограничења везана пре свега за јако киселу реакцију земљишта и веома слабу снабдевеност 

фосфором, а знатно мање и за недостатак хумуса. 

Резултати испитивања супституционе киселости потврђују да у катастарским општинама 

које припадају општини Крушевац доминирају земљишта киселе реакције. 

Од укупног броја испитаних узорака оних са екстремно киселом реакцијом pH < 4 је јако мало 

око 2%.Јако киселом pH од 4,0-4,5 око 20%,средње киселом pH 4,5-5,5 око 40%,слабо киселом 

pH 5,5-6,5 око 30% и неутралном и алкалном реакцијом pH > 6,5 око 8%.На реакцију земљишта 

утиче садржај карбоната. Висока концентрација CaCO3 може смањити присутност 

микроелемената и фосфора. Што се тиче садржаја CaCO3 на подручју општине Крушевац он се 

креће у интервалу од 0,21 до 3,15%,чиме се земљиште класификује у слабо карбонатно. 

Важан показатељ плодности земљишта је садржај и квалитет хумуса. Хумусне материје 

апсорбују већину катјона у приступачном облику за биљке, извор су хранљивих материја, 

везују неке штетне елементе у неприступачне облике (Al, Cu, Pb) повољно утичу на структуру 

и микробиолошку активност земљишта. У испитиваним узорцима садржај хумуса креће се у 

интервалу од 2,0 до 4,0% чиме се земљиште класификује у добро снабдевено хумусом. 

Снабдевеност земљишта лако приступачним фосфором креће се у следећим опсезима: 

 0 -10 mg/100 g сиромашно 

 10 – 20 mg/100 g средње снабдевено 

 20 mg/100 g добро снабдевено 

Обезбеђеност калијумом је знатно боља само 10% узорака је слабо снабдевено овим 

елементом (≤12 mg/100 g),док највећи број има средњи и висок ниво. Око 20% узорака 

земљишта садржи веома високе концентрације калијума више од 50 mg/100 g земље, које су 

последица интензивног ђубрења на земљиштима под повртарским и воћарским културама. 

Табела 3.8.1.1 – Типови земљишта по катастарским општинама Општине Крушевац 
Катастарска општина Тип земљишта 

Бела Вода Ливадско земљиште 

Беласица Смеђе флишно земљиште 

Бивоље Безкарбонатни дубоки лакши алувијум 

Бован Огајњачена смоница 

Бољевац Смеђе флишно земљиште 

Брајковац Смоница у оподзољавању 

Буковица Гајњача у оподзољавању 

Буци Гајњача у оподзољавању 

Велика Крушевица Смоница у оподзољавању 

Велики Шиљеговац Огајњачена смоница 

Велико Головоде Безкарбонатни дубоки тежи алувијум 
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Витановац Оподзољена гајњача 

Вратаре Гајњача у оподзољавању 

Вучак Нормална гајњача 

Гавез Смоница еродирана 

Гаглово Гајњача у оподзољавању 

Гари Оподзољена гајњача 

Глобаре Безкарбонатни дубоки тежи алувијум 

Глободер Благи подзол 

Горњи Степош Гајњача у оподзољавању 

Гревци Гајњача у оподзољавању 

Гркљане Безкарбонатни дубоки лакши алувијум 

Дворане Еродирана гајњача 

Дедина Лесивирана гајњача 

Дољане Гајњача у оподзољавању 

Доњи Степош Гајњача у оподзољавању 

Ђунис Смоница еродирана 

Здравиње Смоница еродирана 

Зебица Гајњача у оподзољавању 

Зубовац Смоница у огајњачавању 

Јабланица Смеђе флишно земљиште 

Јасика Смоница у огајњачавању 

Јошје Гајњача у оподзољавању 

Каменаре Смоница у оподзољавању 

Каоник Лесивирана гајњача 

Капиџија Гајњача у оподзољавању 

Кобиље Оподзољена гајњача 

Коморане Смоница у огајњачавању 

Коњух Смоница у огајњачавању 

Крвавица Смоница у оподзољавању 

Крушевац Безкарбонатни дубоки тежи алувијум 

Крушинце Смеђе флишно земљиште 

Кукљин Делувијум 

Купци Ливадско земљиште 

Лазаревац Нормална смоница 

Лазарица Оподзољени алувијум 

Липовац Нормална смоница 

Ловци Смоница еродирана 

Ломница Гајњача у оподзољавању 

Лукавац Огајњачена смоница 

Љубава Смоница у огајњачавању 

Мајдево Безкарбонатни дубоки лакши алувијум 

Макрешане Смеђе скелетоидно 

Мала Врбница Безкарбонатни дубоки лакши алувијум 

Мала река Смоница у огајњачавању, оподзољени алувијум 

Мали Шиљеговац Гајњача у оподзољавању 

Мало Головоде Безкарбонатни дубоки лакши алувијум 

Мачковац Смоница у огајњачавању 

Мешево Оподзољена гајњача 

Модрица Оподзољена гајњача 

Мудраковац Благи подзол 

Наупаре Смеђе флишно земљиште 

Падеж Гајњача у оподзољавању 

Пакашница Гајњача у оподзољавању 

Паруновац Оподзољена гајњача 

Пасјак Еродирана гајњача 

Пепељевац Нормална гајњача, Гајњача у оподзољавању, Оподзољена гајњача 

Петина Оподзољена гајњача 

Позлата Гајњача у оподзољавању 

Пољаци Гајњача у оподзољавању 

Рибаре Делувијум 

Рлица Смеђе флишно земљиште 

Росица Смоница у огајњачавању 

Себечевац Огајњачена смоница 

Сеземче Благи подзол 
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Слатина Смеђе скелетоидно 

Срндаље Смеђе флишно земљиште 

Срње Смоница у огајњачавању 

Станци Смоница еродирана 

Сушица Гајњача у оподзољавању 

Текија Еродирана гајњача 

Треботин Средњи подзол 

Трмчаре Оподзољена гајњача 

Ћелије Смоница у огајњачавању 

Церова Огајњачена смоница 

Црквина Гајњача у оподзољавању 

Читлук Оподзољени алувијум 

Шавране Безкарбонатни дубоки лакши алувијум 

Шанац Смоница еродирана 

Шашиловац Смоница у оподзољавању 

Шогољ Гајњача у оподзољавању 

Штитаре Гајњача у оподзољавању 

Извор: Педолошко – агрохемијска студија Картографски прикази – Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ 

Београд 1961г.,у власништву Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац 

ЗАКЉУЧАК 

Анализом земљишта на параметре контроле плодности, пољопривредни произвођачи 

добијају препоруку о правилном ђубрењу у смислу количине ђубрива за потребе гајене биљне 

врсте као и времена његове примене. Ова мера доводи до значајне рационализације употребе 

ђубрива у односу на код нас заступљено ђубрење без претходних анализа земљишта. 

У том смислу, као основни проблеми у управљању земљиштем истичу се: 

 неедукованост пољопривредних произвођача, 

 несаветовање са стручњацима, 

 неадекватна примена ђубрива.  
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3.8.2. Опасан отпад 

Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја 

може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од 

опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је 

опасан отпад био или јесте упакован. 

Табела 3.8.2.1 – Списак већих генератора опасног и неопасног отпада на територији градa 
Крушевцаa 

Редни 

број 
Назив привредног друштва 

Укупна количина 

опасног отпада [t] 

Укупна количина 

неопасног отпада [t] 

1 „Henkel“ 22,32 973,6 

2 „Coopertyre” 53,7  

3 „Рубин“  607,34 

4 ХИ „Жупа“ 628,85 8,42 

5 „Фам“ 29,2  

6 „14. октобар“ 349,6  

7 „Екомлек“  1.170,6 

8 „Максимлек“  0,2 

9 „Браћа Ђокић“  15,8 

10 „Млекара Нина“  0,5 

11 „Хемопродукт“  0,05 

12 „Цинкара“ 20 20 

13 „Duropack“ 0,025 31,828 

14 „Крушевац пут“ 2,4  

15 „Трајал корпорација“ 6,025  

16 ЈКП „Градска топлана“ 1.118,95 1.000,3 

УКУПНО: 2.231,07 3.828,638 

Извор: Извештај оператера достављених Агенцији за заштиту животне средине и локалној 

самоуправи за израду националног и локалног регистра загађивања за 2013. год. 

У табели су приказани генератори отпада који подлежу обавези достављања података за 

израду националног и локалног регистра загађивања. За остале количине отпаде који се 

одликују опасним карактеристикама, а конкретно се мисли на искоришћена уља старе и 

одбачене гуме, потрошене батерије и акумулаторе, на електричну и електронску опрему који 

се генерише у мањим привредним друштвима и у домаћинствима (градским и сеоским) не 

постоје прецизни подаци. Локална самоуправа нема тачних информација о самим 

генераторима опасног отпада па самим тим и не постоје поуздане евиденције о количинама 

произведеног отпада по врстама (саставу и карактеристикама) и делатностима у којима 

настају, па је управљање засновано на проценама. На територији локалне самоуправе се 

генерише већа количина празне амбалаже од средстава за заштиту биља , пестицида итд. код 

крајњих корисника (пољопривредника, њихових удружења и др.) и није организован 

поступак прикупљања и збрињавања истог. Надлежност локалне самоуправе у управљању 

опасним отпадом је давање мишљења министарству по захтеву истог у поступку добијања 

дозволе за управљање опасним отпадом, као и издавање локацијских одобрења за 

постављање мобилних постројења за третман опасног отпада на територији града. 

Проблеми 

 не постоји системски приступ решењу збрињавања електричног и електронског 

отпада из домаћинстава, 
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 обученост кадрова код оператера код којих се генерише опасан отпад је 

недовољна или никаква, 

 Недовољна је помоћ локалне самоуправе генераторима опасног отпада у 

проналажењу најадекватнијег решења у управљању опасним отпадом. 

Медицински отпад 

Медицински отпад је сав отпад који је настао у здравственим установама при пружању 

здравствених услуга, без обзира на његов састав, особине и порекло. Медицински отпад може 

и да се окарактерише и као хетерогена мешавина класичног смећа, инфективног, патолошког, 

фармацеутског и лабораторијског отпадa. 

Табела 3.8.2.2 – Количина произведеног медицинског и фармацеутског отпада из објеката који 
се баве здравственом делатношћу 

Редни 

број 
Назив привредног друштва 

Количине 

медицинског 

отпада [t] 

Количине 

фармацеутског 

отпада [t] 

Количине 

цитостатичног 

отпада [t] 

1 Општа болница Крушевац 32.763 0.05 0.03 

2 Дом здравља Крушевац 5.126     

3 Рибарска бања 0.365     

4 Апотекарска установа Крушевац 0.024 0.195   

УКУПНО 38.278 0.245 0.03 

Извор: Извештаји оператера достављени Агенцији за заштиту животне средине за израду 

националног регистра загађивања за 2013. год. 

Опасан медицински отпад који се генерише у здравственим установама се третира у Општој 

болници Крушевац и Заводу за јавно здравље Крушевац. Третирање отпада се врши у 

аутоклавима и као такав постаје неопасан затим се меље и одвози на депонију. Извесне 

количине опасног отпада који настаје у домовима пацијената се не третира . 

Сва количина фармацеутског отпада који настаје у ЗУ Апотека „Крушевац“ се привремено 

складишти, у апотекама а затим се предаје овлашћеном оператеру „Инвестфарм Импекс“, који 

у складу са законском регулативом спроводи даље активности око његовог збрињавања 

односно третмана. Апотекарска установа сама финансира збрињавање фармацеутског 

отпада. Све апотеке, апотекарске јединице и станице које припадају ЗУ Апотека „Крушевац“ 

преузимају неупотребљиве лекове од грађана. У пословном простору сваке апотеке је 

обезбеђен простор за контејнер за бесплатно преузимање неупотребљивих лекова од 

грађана. У свакој апотеци ЗУ је на видном месту истакнуто обавештење да се у апотеци могу 

вратити не употребљени лекови од грађана и да се за исте не плаћа накнада. Што се тиче да 

ли приватне апотеке поступају према правилнику о управљању медицинским отпадом („СЛ 

гласник РС“ број 78/12) за сада нема адекватних података. Сва количина неупотребљивих 

лекова се складишти у самим апотекама, јер на републичком нивоу није решено питање 

њиховог збрињавања. 
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Закључак 

Могу се идентификовати следећи проблеми: 

 непоштовање законске регулативе свих субјеката у процесу управљања 

медицинским отпадом, 

 нерешено питање збрињавања неупотребљених лекова сакупљених од 

становништва као и обезбеђивање средстава за њихово уништавање, 

 недовољна едукација становништва кроз разне кампање и путем медија о 

опасностима од ове врсте отпада. 

3.8.3. Заштита шума 

Јавно предузеће „Србијашуме“ формирано је Одлуком Владе Републике Србије 1991. године. 

Шумско газдинство „Расина“ постаје део јавног предузећа са целокупном имовином 

повереном од стране државе на коришћење и то: 

1. Шуме и шумска земљишта 60.877,69 ha у државном власништву и 

2. Шуме и шумско земљиште у приватном власништву 39.707,00 ha. 

На територији Општине Крушевац шумама је обухваћено 37.466 ha и то: 

1. Шуме и шумско земљиште у државној својини 13.678 ha - 36% 

2. Шуме и шумско земљиште у приватном власништву 21.602 ha - 58% 

3. Општинске шуме око 700 ha - 2% 

4. Манастирске шуме и шумско земљиште 1.486 ha - 4% 

Шуме у државној својини налазе се у северном делу Јастрепца и чине целовит шумски масив. 

Најзаступљеније врсте су: буква (Fagus moesiaca) са 67% учешћа а остале врсте су: китњак 

(Quercus sesillis) 5%, граб (Carpinus betulus) 3,5%, црни бор (Pinus nigra) 5%, смрча (Picea abies) 

3,5%, јела (Abies alba) 1%, затим јавор-горски (Acer pseudoplatanus) 0,3%, млеч (Acer 

platanoides) 0,2 %, клен (Acer campestre) 0,1%, јасен (Fraxinus excelsior) 0,3%, липа (Tilia 

cordata) 0,7%, бреза (Betula verucosa) 0,1%, јасика (Populus tremula) 0,2%, бели бор (Pinus 

sylvestris) 0,6%, дуглазија (Pseudotsuga taxifolia) 0,6%, ариш (Larix europea) 0,1%, вајмутов бор 

(Pinus strobus) 0,3%. 

Заштита шума од пожара 

План заштите од пожара чини служба чији је стални задатак осматрање и обавештавање 

стања на терену у току радног времена. Током викенда и празника осматрање и 

обавештавање врше лица из формиране јединице против-пожарне заштите по месту 

становања.  

У току критичних периода током године (март-април, јули-август, октобар-новембар) уводе 

се стална дежурства у шумској управи и дирекцији и на критичним просторима. 

По степену угрожености све шуме северног дела Јастрепца су разврстане у V група од I-V; 

најмање су угрожене букове шуме и њих има 67% а највише угрожене четинарске шуме око 

10%. 
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У случају обавештавања са терена о појави пожара активира се одмах против-пожарна 

јединица из предузећа а по потреби и већи број људи, преузима опрема из магацина 

(напртњаче за воду, млатилице, лопате, метле за гашење пожара, у неким случајевима 

активира се и сопствено ватрогасно возило. 

Захваљујући оваквој организацији у оквиру предузећа, штете од пожара су сведене на 

минимум а најчешће пожаре изазивају нехотице власници њива у граничном подручју са 

државним земљиштем и шумом. 

Заштита шума од инсеката и биљних болести 

Планом о заштити шума од инсеката и биљних болести уређено је постављање огледних поља 

и контролних стабала. У оквиру ових контролних места врши се испитивање и утврђују 

дијагностичке и прогностичке мере, које се предузимају или активирају у одређеном периоду 

године. 

Најчешће штеточине које периодично угрожавају шуме на овим просторима су „губар“ и разни 

други дефолијатори против којих се предузимају одговарајуће мере сузбијања.  

С обзиром на стање наших шума у овом пределу Јастрепца (изузетно квалитетне и здраве 

шуме) штете од инсеката и биљних болести су занемарљиве и спорадичне. 

Најчешће болести се јављају у расадничкој производњи и то разне врсте „Fusarium“-a, али и 

штете од глодара и др. 

Заштита шума од бесправних радњи 

Планом заштите од бесправних радњи предвиђено је свакодневно праћење кретања 

физичких лица и група (као што су планинари, извиђачи, излетници и др.) на простору 

државних шума. 

На овим пословима ангажован је највећи број (50 од укупно 205) запослених и то током целе 

године. 

С обзиром на тешко материјално стање у земљи, евидентиране и поднете пријаве за 

бесправне радње у државним и приватним шумама су занемарљиве и сведене на минимум. 

Шумско газдинство „Расина“ је још 2006. године приступило Европском стандарду „FSC“ по 

коме је добијен и „сертификат“, који је подложан провери сваке године од стране 

представника Европске уније. 

У управљању и заштити шума на територији Крушевца постоје следећи проблеми: 

 формирање дивљих депонија на шумском простору, 

 ложење отворене ватре на приватним парцелама у близини шуме и изазивање 

пожара у државним шумама, али и у великом броју случајева и у приватним 

шумама (спаљивање стрњишта и сл.), 

 бесправан лов дивљачи, 

 бесправна сеча државних шума, нарочито у граничном подручју са приватним 

поседом, 
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 бесправно сакупљање осталих шумских плодова (лековито биље, гљиве, пужеви 

и остало).  
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3.8.4. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Енергетска ситуација града Крушевца 

Што се тиче снабдевања града топлотном енергијом постоје три групе произвођача. 

Прва група произвођача топлотне енергије су индустријске котларнице, индустријска 

ложишта и локални извори топлоте енергије. Процењени инсталисани капацитет прве групе 

је 310 МW, активни инсталисани капацитет 140 МW. 

Карактеристике постојеће опреме за производњу топлотне енергије су: 

 висок проценат застареле и лоше одржаване опреме са ниским степеном 

коришћења примарног горива, 

 почеци коришћења савремених обновљивих извора топлотне енергије. 

Емисија CO2 топлотних извора из ове групе је око 100.000 тона годишње или 1.250 kg годишње 

по становнику и то имајући у виду да је девастацијом индустрије смањена за око 100.000 тона 

годишње. 

Друга група произвођача и дистрибутера топлотне енергије 

 ЈКП „Градска топлана“ 123,8 МW, 

1. Централни извор, топла вода, угаљ, инсталисана снага 70 МW, 

2. Централни извор, топла вода, природни гас, инсталисана снага 34,6 МW (не ради), 

3. „Расадник-2“, топла вода, мазут, инсталисана снага 9,0 МW, 

4. „Прњавор“, топла вода, природни гас, инсталисана снага 4,5 МW, 

5. „Парк“, топла вода, природни гас, инсталисана снага 4,5 МW (не ради), 

6. Лазарица, топла вода, угаљ, инсталисана снага 1,2 МW. 

Централни топлификациони систем може да пренесе око 50 - 55 МW на режиму температура 

110°/75° C, а расположиви капацитет свих топлотних извора је око 70 МW. 

Поред ЈКП “Градска топлана“ постоје и приватни дистрибутери топлотне енергије и то: 

 „Миранко“, топла вода, природни гас, инсталисана снага 3,4 МW, 

 „Energomacho“, топла вода, природни гас-лож уље, инсталисана снага 3,0 МW, 

 „Текгас“, топла вода, природни гас, инсталисана снага 0,6 МW, 

 „Чоче“, топла вода, природни гас, инсталисана снага 0,6 МW, 

 „Ами-монтер“, топла вода, природни гас, инсталисана снага 0,5 МW. 

Инсталисани капацитет извора топлотне енергије друге групе је 78,0 МW 

Сви дистрибутери топлотне енергије ове групе на подручју ГУП-а снабдевају 10.700 

стамбених јединица или 640.000 m2 стамбеног простора. 
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Карактеристике постојеће опреме за производњу топлотне енергије су: 

 висок проценат застареле и минимално одржаване опреме са ниским степеном 

коришћења примарног горива, 

 почеци коришћења кондезационих топлотних извора за производњу топлотне 

енергије. 

Емисија CO2 топлотних извора ове групе је око 180.000 тона годишње. 

Трећа група произвођача топлотне енергије 

Локална ложишта до 50 kW 

1. Дрво и угаљ, 11.000, инсталисана снага 132МW, 

2. Природни гас, 1.000, инсталисана снага 12 МW, 

3. Лож уље, 500, инсталисана снага 6МW, 

4. Електрична енергија, 2.380, инсталисана снага 19МW, 

5. Обновљиви извори, 120, инсталисана снага 0,6МW. 

Процењени инсталисани капацитет треће групе је 170 МW. Сви произвођачи топлотне 

енергије ове групе на подручју ГУП-а снабдевају око 15.000 стамбених јединица или 1.300.000 

m2 стамбеног простора. 

Карактеристике постојеће опреме за производњу топлотне енергије су: 

 висок проценат застареле неисправне опреме са ниским степеном коришћења 

примарног горива, 

 почеци коришћења топлотних извора са кондензацијом за производњу топлотне 

енергије и обновљивих извора топлотне енергије. 

Емисија CO2 свих топлотних извора ове групе је око 63.000 тона годишње. 

Укупна инсталисана снага извора топлотне енергије је 560 МW, актива инсталисана снага 

топлотних извора је 390 МW. Укупна емисија CO2 свих топлотних извора око 343.000 тона 

годишње. 

На територији ГУП-а топлифицирано је 25,6% стамбеног простора од чега јавни дистрибутер 

топлотне енергије снабдева 23.3% а приватни дистрибутери топлотне енергије 2,3%.  

За јавне просторе (школе, вртићи, болница, здравствене амбуланте, правосуђе, градска управа 

и окружна управа) недостају подаци. 

Основ за утврђивање постојећег стања производње топлотне енергије су статистички попис 

2011. године и прикупљени подаци од дистрибутера топлотне енергије, а анализу стања је 

урадила ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа природног гаса за снабдевање производних процеса и 

загревање производних простора је развијена на територији ГУП-а. Дистрибуција природног 

гаса за „широку потрошњу“ није развијена, али се интензивно гради. Град Крушевац и „Србија 

гас“ су у фази реализације изградње дистрибутивне гасоводне мреже на целој територији 
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града у дужини од 800 километара и прикључења 13.000 објеката, а на територији ГУП-а око 

8.000 објеката. 

Изграђена гасоводна мрежа је велики потенцијал за реиндустријализацију и смањење 

производње угљендиоксида. 

Од трансформисаних видова енергије најзаступљенија је употреба електричне енергије. 

Дистрибутер електричне енергије на територији Крушевца је привредно друштво „ЕПС 

Снабдевање“. Пренос електричне енергије, управљање дистрибутивном мрежом и 

организовање тржишта електричне енергије је у надлежности ЈП „Електромрежа Србије” (ЈП 

ЕМС). 

О употреби обновљивих извора енергије нема података, али са великом сигурношћу се може 

рећи да је сведена на минимум. 

Енергетска ефикасност града Крушевца 

Може се рећи да је област енергетске ефикасности присутна, али недовољно развијена и 

недовољно организована.  

У области зградарства, у фази пројектовања и израде планске документације, као и у 

издавању грађевинских дозвола примењују се одредбе „Правилника о енергетској 

ефикасности зграда“. 

Што се тиче постојећих објеката ситуација је незадовољавајућа. Врло је мали број објеката 

који има одговарајућу столарију или је термички изолован. У табели 3.8.4.1 приказан је 

енергетски разред за три највеће основне школе у граду. Мере за унапређење енергетске 

ефикасности које се примењују (замена столарије и постављање термоизолације) су 

недовољне и реализују се неплански. 

Табела 3.8.4.1 – Енергетски разреди анализираних објеката 
Објекат Потрошња [kWh/m2] Енергетски разред Напомена 

ОШ „Драгомир Марковић“ 131 E  

ОШ „Нада Поповић“ 143 E  

ОШ „Вук Караџић“ 90 D 
Дрвена столарија 

замењена са ПВЦ 

Извор: ЈП „ Дирекција за урбанизам и изградњу“ 

Да би се општа ситуација поправила и унапредила град Крушевац је укључен у програм 

увођења информационог система за енергетски менаџмент (ИСЕМ) у јавним зградама. 

Програм подржава министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. Циљ 

програма је прикупљање података о стварној потрошњи енергије и воде у јавним зградама и 

формирање националне базе о стварној потрошњи. Формирана база података би била основ 

за планирање и избор адекватних мера за побољшање енергетске ефикасности. 

Подаци о енергетској ефикасности у области система даљинског грејања, сектора 

водоснабдевања, сектора управљања отпадом, сектора јавне расвете, сектора јавног 

транспорта не постоје. За припрему ових података потребно је да се именују енергетски 

менаџери у јавним предузећима и градској управи. Министарство енергетике и заштите 

животне средине је Законом о ефикасном коришћењу енергије дефинисало делатности 

енергетског менаџера, као и обавезу именовања од стране јавног предузећа и локалне 

самоуправе. У тренутку писања овог документа, нису прописани услови за именовање 
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енергетских менаџера, па из тог разлога предузећа немају именована лица за обављање ових 

делатности. 

Закључак 

Анализирајући постојеће стање енергетике и енергетске ефикасности на територији Града 

Крушевца може се закључити да је општа енергетска слика Града Крушевца незадовољавајућа 

и неприхватљива, и то у неколико различитих сегмената: 

 непостојање адекватне стратегија у области енергетике, 

 ниска енергетска ефикасност у зградарству, 

 непостојање адекватне стратегије у области унапређење саобраћаја, 

 употреба обновљивих извора енергије је тек у зачетку, 

 недовољна информисаност и заинтересованост грађана за употребу обновљивих 

извора енергије. 
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4. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О 

СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

4.1 Инспекцијски надзор 

Законска регулатива 

Правни основ за обављање послова у Области инспекције за заштиту животне средине 

садржан је у следећим прописима: 

 Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09); 

 Закону о заштити од буке („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10); 

 Закону о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09); 

 Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10); 

 Закону о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, број 36/09); 

 Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, број 36/09); 

 Закону о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10); 

 Закону о хемикалијама („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10); 

 Закону о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 

36/09); 

 Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 

гласник РС“, број135/04); 

 Закону о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97 и „Сл. гласник РС“, 

број 30/10); 

 Закону о приватним предузетницима („Сл. гласник РС“, број 54/89, 9/90 и 35/02); 

 Закону о државној управи („Сл. гласник РС“, број 20/92, 48/94, 49/99 и 79/05); 

 Закону о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 125/04); 

 Закону о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 11/90, 21/90, 20/93, 53/93, 98/94, 

101/05, 116/08 и 111/09); 

 Закону о привредним преступима („Сл. лист СФРЈ“, број 27/92 и 64/01); 

 Одлука о мерама за заштиту од буке („Сл. лист града Крушевца", број 8/12). 

Надлежности 

У складу са овлашћенима из наведених Закона и прописа у оквиру своје стварне и месне 

надлежности, градском инспектору за заштиту животне средине је поверено вршење 

инспекцијског надзора у области: 

 заштите животне средине од буке и загађења ваздуха у објектима за које 

надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за градњу, 

односно употребну дозволу; 

 утврђивање МТУ у погледу заштите и унапређења животне средине код отварања 

нових објеката, пре почетка обављања делатности и после отварања по службеној 

дужности; 

 поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о 

испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске 

делатности – трговина на мало нафтом и нафтним дериватима; 
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 спровођења мера заштите животне средине дефинисане студијом о процени 

утицаја , налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије, 

налаже израду студије о процени утицаја и прибављање интегрисане дозволе за 

сва постројења и активности за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје 

надлежни орган локалне самоуправе, а која се налазе на листи пројеката Уредбе о 

потреби процене утицаја и Уредбе о врстама активности и постројења за које се 

издаје интегрисана дозвола; 

 надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта 

инертног и неопасног отпада, на локацији власника отпада за које надлежни орган 

локалне самоуправе издаје дозволу на основу Закона о управљању отпадом; 

 заштите од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и 

почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

 спровођења мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених 

природних добара на заштићеним подручјима општине, проглашеним донетим 

актом заштите од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе; 

 контрола привредних субјеката лоцираних на територији Града Крушевца, који 

подлежу обавези достављања података, надлежном органу јединице локалне 

самоуправе – Градској управи, Служби за заштиту животне средине за израду – 

Локалног регистра извора загађивања, и Агенцији за заштиту животне средине-

Националног катастра извора загађивања. 

У вршењу послова надзора Одељење инспекције за заштиту животне средине, поступа по 

правилима Закона о општем управном поступку и сва акта и радње морају бити засноване на 

закону и донете у прописаном поступку. 

Организација и структура 

Према Одлуци о организацији Градске управе града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 

број 11/13) и Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској 

управи Града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, број 10/12, 01/13, 02/13, 07/13, 08/13 и 

11/13), организациона структура је уређена тако да се инспекција за заштиту животне 

средине налази у саставу Одељења за инспекцијске послове и чине је два (2) извршиоца на 

радном месту инспектора за заштиту животне средине. 

Градска инспекција за заштиту животне средине има добру сарадњу са републичком 

инспекцијом за заштиту животне средине односно са инспекторима који су надлежни за 

Расински управни округ. Сарадња се огледа у заједничкој контроли и предузимању мера из 

своје надлежности. 
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Табела 4.1.1 – Годишњи збирни извештај о извршеном инспекцијском надзору за 2012. годину 

Месец 

Број предмета 
Број инспекцијских 

прегледа 

Б
р

о
ј 

за
п

и
сн

и
к

а
 

Б
р

о
ј 

сл
уж

б
ен

и
х 

б
ел

еш
к

и
 

Б
р

о
ј д

о
п

и
са

 

Број решења Број пријава 

Редовних Ванредних Редовних Ванредних Донетих Извршених Прекршајних 
Привредни 

преступ 
Кривичних 

1. 14 7 14 7 14 7 4 14 12 13 / // 

2. 15 7 15 7 15 7 3 15 11 / / / 

3. 14 4 14 4 16 2 6 16 12 5 / / 

4. 20 6 20 6 20 6 8 8 6 6 / / 

5. 15 7 15 7 16 4 2 6 5 4 / / 

6. 14 6 14 6 16 4 7 1 3 5 / / 

7. 20 7 20 7 22 6 7 16 14 4 / / 

8. 20 8 20 8 19 9 6 11 11 12 / / 

9. 17 7 17 7 17 7 6 13 13 3 / / 

10. 10 6 10 6 9 7 5 6 5 / / / 

11. 9 7 9 7 9 5 5 8 7 2 / / 

12. 15 5 15 5 16 4 6 4 4 4 / / 

Укупно 183 77 183 77 189 68 65 118 103 58 0 0 

Извор: Базе података градске инспекције за заштиту животне средине Градске управе Крушевац 

Табела 4.1.2 – Годишњи збирни извештај о извршеном инспекцијском надзору за 2013. годину 

Месец 

Број предмета 
Број инспекцијских 

прегледа 

Б
р
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Број решења Број пријава 

Редовних Ванредних Редовних Ванредних Донетих Извршених Прекршајних 
Привредни 

преступ 
Кривичних 

1. 13 8 13 8 12 9 6 6 8 6 / // 

2. 17 7 17 7 15 9 6 6 6 5 / / 

3. 18 8 18 8 18 8 8 16 4 1 / / 

4. 15 8 15 8 14 9 8 7 6 3 / / 

5. 12 7 12 7 12 7 8 7 7 1 / / 

6. 11 7 11 7 12 6 7 5 2 1 / / 

7. 17 7 17 7 18 6 9 11 11 5 / / 

8. 12 6 12 6 13 5 4 7 7 5 / / 

9. 17 6 17 6 19 6 7 9 8 8 / / 

10. 15 9 15 9 18 6 8 6 5 2 / / 

11. 15 7 15 7 14 6 7 8 7 8 / / 

12. 14 7 14 7 14 7 8 6 5 13 / / 

Укупно 176 87 176 87 179 84 86 94 76 58 0 0 

Извор: Базе података градске инспекције за заштиту животне средине Градске управе Крушевац 

Закључак  

У вршењу инспекцијских надзора привредних субјеката, од стране инспекције за заштиту 

животне средине, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (АПР) без 

претходно утврђених минимално-техничких услова који су прописани за обављање одређене 

делатности, инспектори се сусрећу са разним проблемима на терену (регистровани на адреси 

на којој нема ни објекта, по становима и кућама тако да ни сами власници истих не знају да је 

на њиховој адреси регистровано неко привредно друштво. Исходују решење АПР-а за почетак 

обављања делатности као држављани Републике Србије, а да не пролазе кроз евиденцију 



124 

пребивалишта и боравишта у Србији, што отежава вођење поступка као и подношење 

прекршајних пријава и привредних преступа. Приликом уписа у АПР, немамо увид одмах ко је 

регистрован на територији града, како би се обавио инспекцијски надзор да се утврди да ли 

су испуњени прописани минимално-технички услови. АПР достави податке, по нашем 

тражењу уз одређену накнаду (за пријашње године), с тим што сама процедура дуго траје док 

нам доставе податке, а самим тим док се изађе у контролу привредних субјеката, због великог 

броја достављених ново регистрованих привредних субјеката, многих нема или су већ 

затворили или преселили на другу локацију и губи им се траг. Инспектори су слабо 

опремљени (ХТЗ опрема, информатичка опрема и не поседовање аутомобила за терен), с 

обзиром на велики број инспекцијских надзора и сложености посла. Такође постоји 

неусклађеност закона по којима поступа инспектор за заштиту животне средине и других 

закона, нпр. (Закон о заштити од буке у животној средини и Закон о планирању и изградњи, у 

примени и контроли звучне заштите). неусклађеност примене члана 56 Закона о заштити 

ваздуха по инструкцији Министарства за заштиту животне средине и одрживог развоја из 

2012.год. са пресудама правосудних органа. Немогућност контроле увида у даљински систем 

управљања базне станице, приликом вршења мерења од стране овлашћене и акредитоване 

организације и инспектора који је наложио мерење. Нема прописа који би то регулисао. 

Постављање радио базних станица без икаквог плана на територији града Крушевца. 

Приликом инспекцијских надзора констатован велики број објеката (пословних простора) 

без употребне дозволе. 

Проблеми у раду 

 регистрација привредних субјеката у АПР-у без претходног утврђивања 

минимално-техничких услова, 

 слаба опремљеност инспектора, 

 неусклађеност закона, 

 недовољна или никаква едукација инспектора. 

4.2 Мониторинг заштите животне средине 

Град Крушевац, на основу члана 69. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 

135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- одлука УС) и у складу са посебним 

законима, обезбеђује континуирану контролу и праћење стања животне средине системским 

мерењем и анализом загађујућих материја у животној средини, проценом њиховог утицаја на 

здравље људи и животну средину. 

Системска мерења загађујућих материја обавља се континуирано на мерним местима која 

чине мрежу мерних места. 

Систем контроле квалитета животне средине града Крушевца чини мониторинг: 

 квалитета ваздуха, 

 нивоа комуналне буке, 

 квалитета површинских вода, 

 квалитета земљишта. 

Мониторинг квалитета ваздуха града Крушевца се прати дуги низ година и Служба за 

заштиту животне средине Градске управе Крушевац поседује годишње извештаје о квалитету 

ваздуха још од 2000. године, при чему се од 2011. год. мониторинг квалитета ваздуха врши у 
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складу са Програмом мониторинга квалитета ваздуха у граду Крушевцу на који надлежно 

министарство даје сагласност, као и у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, 

број 36/09 и 10/13)61 и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13). Сва досадашња мерења вршио је Завод за јавно 

здравље Крушевац, које је овлашћено правно лице, акредитовано као лабораторија за 

испитивање, односно које испуњава прописане стандарде и има акредитоване методе за 

мерење свих загађујућих материја који се прате и које поседује овлашћење надлежног 

министарства да врши мониторинг квалитета ваздуха. У оквиру мониторинга ваздуха врши 

се и мониторинг алергеног полена у ваздуху, такође на основу Закона о заштити ваздуха („Сл. 

гласник РС“, број 36/09 и 10/13) и Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13). 

Мониторинг нивоа буке града Крушевца се прати од 2005. год., при чему је мерење буке 

вршио Завод за јавно здравље Крушевац у сарадњи са стручним службама Института за јавно 

здравље Крагујевац, а од 2007. год. по добијању овлашћења од стране министарства отпочео 

са самосталним мерењима. Мерења нивоа буке се врше на основу Закона о заштити од буке у 

животној средини („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10)62, Правилника о методама мерења 

буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, број 72/10), Уредбе о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 75/10), SRPS 

ISO 1996-1 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини- Основне величине и 

процедуре оцењивања, SRPS ISO 1996-2 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној 

средини- Одређивање нивоа буке у животној средини. 

Мониторинг површинских вода се прати од 2003. год. и то: Језеро Ћелије, Расина, Пепељуша, 

Западна Морава и потоци (Гарски, Вучачки, Лођијски, Кожетински, Паруновачки, Дедински, 

Макрешански, Срњски, Головодски и Рибарска река). Испитивање квалитета наведених 

површинских вода ради Завод за јавно здравље Крушевац на основу Закона о водама („Сл. 

гласник РС“, број 30/10), Уредбе о класификацији вода („Сл. гласник РС“, број 05/68), Уредбе 

о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12) и Уредбе о граничним 

вредностима приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима 

за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 35/11 и 48/12). 

Мониторинг земљишта град Крушевац врши од 1991. год. Испитивање земљишта на опасне 

(кадмијум, олово, жива, арсен, хром, никал и флуор) и штетне материје (бакар, цинк и бор), 

као и на присуство атразина и симазина (средства за заштиту биљака која се користе за 

сузбијање корова) врши Завода за јавно Здравље Крушевац на основу Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 65/08 и 41/09) и Правилника о 

дозвољеним количинама опасних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за 

њихово испитивање („Сл. гласник РС“, број 23/94). 

                                                             
61 члан 9. став 2. Република, аутономна покрајна и ЈЛС, у оквиру своје надлежности утврђене законом, 
обезбеђује мониторинг квалитета ваздуха 
62 члан 25. став 2. Република Србија, аутономна покрајна, односно ЈЛС у оквиру своје надлежности 
утврђене законом, обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини у складу са 
овим законом и законом којим се уређује заштита животне средине 
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На основу члана 69. став 5. Закона о заштити животне средине63 град Крушевац је у обавези 

да обезбеди финансијска средства за обављање мониторинга, тако да се иста обезбеђују из 

Буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца. За 2014. год. град Крушевац је 

обезбедио 4.500.000, 00 динара за праћење стања животне средине. 

4.3 Извештавање о стању заштите животне средине 

Подаци из мониторинга који спроводи град Крушевац у облику извештаја достављају се 

Агенцији за заштиту животне средине на основу Закона о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- одлука УС)64. 

Служба за заштиту животне средине Градске управе Крушевац добијене резултати шаље 

Агенцији за заштиту животне средине тромесечно и то за прво, друго и треће тромесечје 

најкасније у року од два месеца по истеку тромесечја, а последње четврто тромесечје до 31. 

јануара наредне године65. 

Град Крушевац поред тога што врши достављање података из мониторинга Агенцији за 

заштиту животне средине, надлежни орган за заштиту животне средине града Крушевца 

доставља и Извештаје о коришћењу средстава буџетског фонда ресорном министарству у 

року законом прописаном, односно најкасније до 31. марта текуће године за претходну 

годину. Извештај о коришћењу средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града 

Крушевца за 2013. годину достављен је ресорном министарству 24.03.2014. год. 

Град Крушевац у поступку праћења стања животне средине, испуњава и обавезу 

информисања јавности о стању исте, прописану Законом о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- одлука УС)66. 

Наиме, Градска управа Крушевац, од 2012. год., у оквиру своје интернет презентације поседује 

интернет страницу посвећену и извештајима који се односе на стање животне средине, путем 

које јавност може у сваком тренутку да се информише о добијеним резултатима из 

мониторинга. Поред информисања јавности преко интернет странице, Служба за заштиту 

животне средине Градске управе Крушевац, доставља податке о свим подносиоцима захтева 

за достављање информација које се односе на заштиту животне средине67. 

                                                             
63 Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе обезбеђује финансијска 
средства за обављање мониторинга 
64 члан 76. Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајне и ЈЛС, овлашћене 
организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга из члана 70. и 72. овог закона 
достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин 
65 Члан 76. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 
72/09- др. закон и 43/11- одлука УС) 
66 Члан 78. Државни органи, органи аутономне покрајне, органи ЈЛС и овлашћене и друге организације 
дужне су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне 
средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа загађујуће материје и емисије, 
као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље 
људи, у складу са овом законима и другим прописима 
67 Члан 79. Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 
72/09- др. закон и 43/11- одлука УС) 
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5. ЕДУКАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Свакодневна пракса показује да је општи ниво друштвене свести о потреби заштите животне 

средине, као и ниво еколошке културе у граду Крушевцу недовољно висок. Последице тога су 

нарушавање животне средине, нерационално коришћење природних ресурса, угрожавање 

заштићених природних добара, нерешено питање одлагања свих врста отпада, некоришћење 

права информисања о стању животне средине, права учешћа у поступку припреме планова и 

програма који се односе на животну средину, права учешћа у доношењу одлука чије би 

спровођење могло да утиче на животну средину и др. 

5.1 Еколошко образовање 

Формални вид еколошког образовања у крушевачким образовно- васпитним установама 

(вртићима, основним и средњим школама) реализује се на основу Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/10), Закона о основном образовању и 

васпитању („Сл. гласник РС“, број 55/13)68, Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. 

гласник РС“, број 55/13)69, Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 89/13), 

Стратегије одрживог развоја града Крушевца - област заштите животне средине за период од 

2011-2020. године70 и годишњег плана рада установе током сваке школске године путем 

школских и ваншколских активности. 

Циљеви еколошког образовања: 

 Развијање еколошке свести и стицање трајних и употребљивих знања, умења и 

компетенција и система вредности; 

 Промоција вредности, ставова и понашања кроз разне активности; 

 Уграђивање еколошких и развојних димензија у све сегменте образовно-

васпитног рада; 

 Унапређивање информисања и знања; 

 Допринос заштити и унапређењу животне средине кроз акције; 

 Развијање осећања одговорности и свести код ученика да лично учествују у 

решавању проблема животне средине и у доношењу одлука у вези одрживог 

развоја, здравља и побољшања квалитета живота; 

 Очување природних ресурса; 

 Континуирано учење и охрабривање појединаца, група и заједница у процесу 

промене ставова и понашања на развоју локалне заједнице и шире; 

 Формирање зеленог центра (еко-центра) који би окупио сва удружења, образовно-

васпитне установе, привредне и друштвене субјекте и заинтересоване појединце 

који желе да се баве заштитом и унапређењем животне средине и раде на 

подизању свести и савести о одрживом развоју; 

 Развијање еколошке свести о потреби за стимулисањем производње обновљивих 

извора енергије; 

                                                             
68 Члан 46. 
69 Члан 11. 
70 Одлука скупштине Града о усвајању Стратегије одрживог развоја града Крушевца од 12.11.2010. год. 
(„Сл. лист Крушевца“, број 8/08) 
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 Развијање еколошке свести о енергетској ефикасности и њеном значају за заштиту 

животне средине и одрживог развоја; 

 Развијање еколошке свести о потреби производње и контроли квалитета здраве 

хране; 

 Подстицање малих и средњих пољопривредних произвођача за производњу 

органске хране. 

У времену глобалне еколошке кризе еколошко образовање се, поред благовременог и 

веродостојног информисања, законске регулативе и еколошки оправданих улагања, поставља 

као најважнији задатак, будући да најнепосредније утиче на стварање еколошке свести, 

подизање нивоа еколошког знања и компетентности и развој нових образаца културног 

понашања. 

Поред формалног вида образовања и подизања јавне свести о унапређењу и заштити животне 

средине на свим нивоима васпитања и образовања увођењем наставних садржаја који се 

односе на животну средину, веома важан је неформални вид образовања и подизања јавне 

свести. 

Неформални вид образовања и други видови јачања свести на територији града Крушевца су 

недовољно координирани, несистематизовани и нису доступни свим категоријама 

становништва. На спори развој неформалног образовања у области животне средине утицали 

су одређени фактори као што су: недовољна доступност информација, ограничен интерес 

медија, недостатак финансијских средстава, незаинтересованост грађана, као и још увек 

недовољно познавање могућности за учествовање грађана у одлучивању о животној средини. 

Након доношења сета закона о животној средини, Служба за заштиту животне средине 

Градске управе Крушевац, веома је брзо препознала значај активног учешћа у процесу 

едукације и подизања еколошке свести код грађана града Крушевца. Наиме, поред 

извршавања законских обавеза који се тичу извештавања грађана о стању животне средине 

на територији града Крушевца путем интернет странице града Крушевца, обавештавања 

грађана о поднесеним захтевима, донетим одлукама и одржавањима јавних расправа, путем 

штампаних медија, по истим у поступцима који се воде на основу Закона о процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) , Закона о стратешкој процени („Сл. 

гласник РС“, број 135/04 и 88/10), Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 

и 88/10), Служба за заштиту животне средине је користила различите видове комуникације 

ради преношења информација који се тичу животне средине (лифлети, плакати, разговори 

лицем у лице са заинтересованим грађанима, обавештења по захтеву странке и сл.). 

Што се тиче значајнијих активности које је Градска управа Крушевац реализовала, у последње 

две године, у сарадњи са образовно- васпитним установама су обележавање важних 

еколошких датума: Светски дан заштите животне средине- Видовдански еко дан, Дан 

климатских промена, Светски дан вода- Живот у капи воде, Европски дани сунца и други, чиме 

је стављен акценат на едукацију и подизање еколошке свести млађих генерација. 

5.2 Информисање и укључивање јавности у процес доношења одлука  

Градска управа Крушевац одржава сталну сарадњу са представницима медија преко којих се 

редовно врши обавештавање грађана о спровођењу свих акција које се тичу заштите и 

унапређења животне средине (уништавање и сузбијање крпеља и комараца, уништавање и 

сузбијање амброзије, озелењавање парковских површина и сл. ).  
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Иако постоји одређен вид сарадње са медијима, чињеница је да исти у појединим случајевима 

извештавају још увек неадекватно и сензационалистички, и често изазивају забуну код 

грађана, нарочито употребом речника који је превише стручан и није разумљив за већину 

становништва. У граду Крушевцу постоје три телевизије и то: „РТК“, „Канал плус“ и „Јефимија“, 

које прате теме из области животне средине на локалном нивоу емитујући садржај кроз 

емисије типа: Јутарњи програм, Свет здравља, Дечији кутак, али и кроз специјализоване 

репортаже и студијске емисије и тако дају свој допринос развоју и подизању еколошке свести 

грађана. Поред електронских медија значајно место заузима и двонедељник „Град“ са својим 

садржајима из области животне средине. 

Неопходно је напоменути да су медији остварили и добру сарадњу са организацијама 

цивилног друштва на територији града ( ЕП „Бела бреза“, УГ „Treehouse“, ОЦД „Крушевачки 

еколошки центар“ и друге). 

Један од основних видова учешћа јавности у поступцима одлучивања је јавна расправа путем 

које је заинтересованој јавности омогућено да разматра, даје своје предлоге и сугестије о 

локалним питањима од значаја за животну средину. У складу са законским обавезама, Служба 

за заштиту животне средине организује јавне расправе у току поступака давања сагласности 

на студије о процени утицаја пројекта на животну средину. Предметна документација се пре 

заказивања јавне расправе ставља на увид јавности о чему се иста обавештава путем 

двонедељника „Град“, а у ранијем периоду путем недељника „Победа“. 

Заинтересованост шире јавности у Крушевцу за учешће на овим јавним расправама је 

генерално веома мала, тако да у већини случајева представљају формалност. Последњих 

година приметан је известан пораст заинтересованости шире јавности за реализацију 

појединих врста пројеката који утичу или ће њихова реализација вероватно имати утицај на 

животну средину и здравље људи. Наиме, заинтересованост се углавном своди на пројекте 

радио базних станица мобилне телефоније, чија изградња или постављање је планирано у 

зонама повећане осетљивости и тако изазива повећану пажњу јавности на коју такви пројекти 

утичу или је вероватно да ће утицати. По правилу ова заинтересованост јавности је 

локализована на групе грађана који су под директним утицајем планираних пројеката. 

Закључак је да је неопходно стварати повољније услове и успоставити одговарајуће 

механизме како би се грађани на прави начин укључивали у процес заштите животне  средине 

и то преко месних заједница, локалних еколошких удружења, еколошких покрета, али и 

узимањем учешћа, као заинтересована јавност, у поступцима доношења одлука на локалном 

нивоу . 
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6. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРОБЛЕМИ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

6.1 Воде 

6.1.1. Водоснабдевање 

 низак степен спровођења мера заштите акумулације – на притокама које се 

уливају у Језеро Ћелије на постоје уређаји који мере унос наноса, што онемогућава 

праћење замуљивања акумулације. Општине Брус и Блаце немају постројење за 

пречишћавање отпадних вода већ их директно испуштају у Расину која се улива у 

језеро Ћелије. У првој зони санитарне заштите постоји велики број нелегално 

изграђених објеката из којих се испуштају отпадне воде директно у акумулацију. 

Непотпуна ограђеност језера дуж прве зоне санитарне заштите језера представља 

велики проблем у заштити акумулације. 

 недоследна примена законских и подзаконских аката (пре свега Закон о водама, 

„Сл. гласник РС“, број 30/10 и 93/12 и Правилник о начину одређивања зона 

санитарне заштите, „Сл. гласник РС“, број 92/08) 

 непотпуна опремљеност лабораторија и службе одржавања Фабрике воде – 

Недостатак савремене опреме којом би се вршило испитивање сирове и прерађене 

воде, недостатак савремених микроскопа, TOC-N анализатора, није извршена 

реконструкција хлорне станице. 

 дотрајалост опреме која није обухваћена реконструкцијом Фабрике воде – Пумпе 

у црпим станицама су дотрајале и неадекватне, није извршена замена црпних 

пумпи које усмеравају воду ка Александровцу. Прозори у Фабрици воде су 

једноструки и немају заштитни слој који штити од штетног зрачења. 

 временска и функционална застарелост водоводне мреже – Изградња водоводне 

мреже у ужем језгру града започета је 1957. године. Изградња и ширење мреже је 

настављено у континуитету до данашњих дана. Централни делови градске мреже 

су најстарији и претежно су изграђени од азбест-цементних цеви (АЦЦ). Замена 

цеви (због временске или функционалне старости, честих пуцања или 

неадекватних материјала) се врши на основу годишњих програма и у главном се 

везује за реконструкцију улица и учесталост кварова.  

 одсуство додатне дезинфекције неопходна због велике разуђености мреже – На 

периферним деловима мреже – у више праваца, често се дешава да се хлор јавља у 

траговима или да га уопште нема а и број узорака неисправних у микробиолошком 

погледу у овим деловима мреже је повећан. Закључује се да ризик од 

недозвољеног степена загађења постоји због одсуства додатне дезинфекције 

водоводне мреже. 

 недовољан број затварача на мрежи – У водоводној мрежи града Крушевца постоји 

велики број неадекватних и застарелих затварача које треба заменити 

савременијим. За сада је само у МРБ у Липовцу извршена замена застарелих 

затварача најсавременијим. Поред проблема застарелости постоји и проблем 

недовољног броја затварача на мрежи. 
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 недостатак мерача протока и мерача притиска воде у мрежи – У водоводној мрежи 

постоји само један мерач притиска и протока који се налази у Фабрици воде у 

Мајдеву. Због непостојања већег броја мерача није могуће прецизније утврдити 

количину испоручене воде и установити тачан проценат губитака у мрежи. 

 непланска градња и нелегални прикључци – Због одсуства планског развоја града 

долази до непланске градње и нелегалног прикључивања на водоводну мрежу. 

 велики број нефункционалних артерских бунара – Недостатак је неадекватан 

мониторинг. Једанпут годишње се испитује њихова издашност и на кратко се 

пуштају у рад. Међутим, и код њих су се временом појавили различити проблеми 

(нпр. пропескарио бунар, изгорео мотор на потапајућој бунарској пумпи, оштећен 

напојни кабли из трафостанице, демолиран надземни електро ормарић итд.)  

 непостојање ГИС-а – ЈКП Водовод-Крушевац поседује велики број података који 

може да се искористи за успостављање ГИС-а али још није извршена интеграција 

са ГИС-ом града Крушевца. 

6.1.2. Отпадне воде 

 непостојања ЦППОВ - Грађевински факултет из Суботице и Институт за 

хидротехнику, 1988 године, представили су пројекат за ППОВ са пројектованим 

капацитетом од 60.000 ЕС у првој фази, 90.000ЕС у другој фази и 120.000 ЕС у 

трећој фази, узимајући у обзир значајан пораст индустријске производње. Само је 

први део овог ППОВ изграђен : пумпна станица са две инсталиране пужне пумпе, 

механичке решетке, дизел генератор за снабдевање струјом у случају престанка 

напајања из мреже и цевовод до испуста у Западну Мораву. Због високих трошкова 

енергије црпна станица тренутно не ради. Отпадна вода се испушта преко два 

ванредна прелива у Кошијски поток односно Западну Мораву. 

 недовољно изграђене канализационе мреже (санитарно – фекална и атмосферска) 

– Канализациони систем градског подручја не придржава се строго принципа 

одвојеног система, услед тога мрежа је недовољног капацитета за одвођење 

атмосферске воде. Главни колектори нису у потпуности повезани, што за резултат 

има 6 испуста у воде реципијенте. Неки од санитарних водова су достигли свој пун 

капацитет што је донекле решено изградњом додатних прелива у суседне 

атмосферске водове. 

 велики број нелегалних прикључака на канализациону мрежу – Због одсуства 

планског развоја града долази до непланске градње и нелегалног прикључивања 

на канализациону мрежу. 

6.2 Јавне зелене површине 

 Непостојање катастра зелених површина - Због непостојања пописа свих 

категорија зелених површина није могуће одредити параметре који би показали 

како квалитет тако и квантитет зелених површина. Израдом катастра зелених 

површина у сарадњи са свим релевантним чиниоцима Града Крушевца (вртићи, 

болнице, фабрике...) дошли би смо до података који би показали стање зелених 

површина како квалитативно тако квантитативно. 

 Недовољан број и површина уређених зелених површина - Проблем недовољног 

броја и површине уређених зелених површина доводи до преоптерећености истих 

у коришћењу што отежава њихово одржавање до степена квалитета који је 

потребан, чиме се угрожава њихова виталност. Изградњом нових зелених 
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површина адекватно размештених, а све то на уштрб неуређених зелених 

површина олакшало би се одржавање и дошло би до побољшања квалитета и 

виталности зелених површина. Велики број неуређених зелених површина - 

Велики број неуређених зелених површина отежава и поскупљује одржавање а 

није их могуће адекватно користити. 

 Велики број неуређених зелених површина - Велики број неуређених зелених 

површина отежава и поскупљује одржавање, а није их могуће адекватно 

користити. Смањивање неуређених зелених површина у корист уређених зелених 

површина смањило би трошкове одржавања а и површине би биле адекватно 

искоришћене. 

 Недовољна опремљеност ЈКП „КРУШЕВАЦ“ опремом и људством за одржавање 

зелених површина и застарелост опреме за одржавање - Недовољна опремљеност 

ЈКП „КРУШЕВАЦ“ доводи до неадекватног одржавања што се одражава на 

квалитет и виталност постојећих зелених површина. Опремање ЈКП „КРУШЕВАЦ“ 

у сарадњи са градским структурама како опремом тако и људством довело би до 

адекватнијег одржавања што би се позитивно одразило на квалитет и виталност 

зелених површина. 

 Осавремењивање система за поливање зелених површина - Постојећи систем за 

поливање није адекватан што отежава и поскупљује одржавање зелених 

површина. Успостављањем савременог система за поливање смањио би се 

утрошак воде а резултати поливања би били видљивији. 

 Низак ниво свести / или недостатак бриге јавности о јавним зеленим 

површинама- Едукацијом становништва добили би смо савеснији однос према 

зеленим површинама Града Крушевца. 

6.3 Природа и биодиверзитет 

 Не постоји израђен Програм заштите природе. Присутна појава последњих година 

неконтролисаног сакупљања заштићених биљних врста и лов ретких и 

заштићених птица директно угрожава и флору и фауну. Посебан акценат стављен 

је на примену „Уредбе“ о контроли коришћења и промет дивље флоре и фауне на 

локалном и регионалном нивоу.  

 Недовољно изучени флора и фауна. Завод за заштиту природе израдом нових 

студија на подручјима која нису истражена потпуно доприносе већем 

интересовању јавности за ову област а посебно интересовање струке са биолошке 

стране. То подразумева и издвајање већих финансијских средстава од стране 

министарства из области заштите животне средине. 

 Неусаглашеност статуса заштићених природних добара са Законом о заштити 

природе. У наредном периоду, у смислу овог програма, Завод за заштиту природе 

треба да изврши ревизију стања и категорија заштићених природних добара. 

Последња ревизија заштићених добара на територији Града Крушевца вршена је 

2008. године, а 2009. и 2010. године дошло је до измене у називима категорија 

природних добара па зато и постоји проблем неусаглашености са законом. Очекује 

се да Завод за заштиту природе предложи начин за усаглашавање категорија и 

назива. 
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6.4 Управљање отпадом 

 Непоштовање Закона и подзаконских аката о управљању отпадом- чланом 21. 
Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10) предвиђено је 
да две или више јединица локалне самоуправе заједнички обезбеђују и спроводе 
управљање отпадом, под условима и на начин утврђеним законом, Стратегијом и 
споразумом скупштина јединица локалне самоуправе. Сходно члану 12 истог 
закона и Споразуму Скупштина локалних самоуправа произилази и регионални 
план управљања отпадом који због немогућности договора на нивоу није могуће 
применити. 

 Непостојање споразума о регионалном управљању отпадом - Град Крушевац је био 

потписник Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом од 

28.03.2011.год. и чинили су га, поред Крушевца, следећи градови/општине: 

Краљево, Нови Пазар, Врњачка Бања, Александровац, Брус, Варварин, Рашка, 

Трстеник, Тутин и Ћићевац. Како није дошло до адекватне примене споразума 

град Крушевац је иступио из напред наведеног и иницирао потписивање новог 

Протокола о приступању закључењу Споразума о заједничком-регионалном 

управљању комуналним отпадом у Расинском округу са следећим потписницима: 

Александровац, Брус, Варварин, Трстеник , Ћићевац и Рековац, број 404-266/2014 

од 17.06.2014.год. 

 Недостатак регионалног плана управљања отпадом - Регионални план управљања 

отпадом доносе скупштине две или више јединица локалне самоуправе, који се 

уређује споразумом о регионалном управљању отпадом, а све уз сагласност 

ресорног министарства. Како град Крушевац нема коначан потписан споразум 

самим тим не постоји могућност израде истог.  

 Неадекватан постојећи локални план управљања отпадом – Град Крушевац је на 

основу члана 20. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 

88/10) израдио Локални план управљања отпадом за период 2010-2020.год. 

усвојен на Скупштини града 11.06.2010.год. који је неопходно ревидирати јер 

представља врло важан корак у циљу минимизације утицаја отпада на животну 

средину и повећања ефикасности коришћења ресурса на територији града 

Крушевца односно допринос одрживом развоју кроз развој система управљања 

отпадом који ће обезбедити контролу стварања отпада, искоришћења отпада и 

подстицаје за инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из 

отпада. 

 Непостојање регионалне депоније је практично условљено недостатком 

Споразума две или више јединица локалне самоуправе и регионалног плана 

управљања отпадом који, поред осталог, дефинише и локацију саме регионалне 

депоније, затим потребу за изградњом једне или више трансфер станица, као и 

број центара за сакупљање отпада и сл. 

 Неизвршена санација и рекултивација постојеће депоније у Срњу- Како се ради о 

неуређеној депонији, неопходна је санација и ремедијација исте. Први корак 

учињен је још 2005. године израдом Идејног решења санације, проширења и 

ремедијације депоније "Срње", како до данас није решено питање Споразума 

локалних самоуправа а самим тим и локације регионалне депоније тако није 

дошло ни одвајања средства за примену Идејног решења. 

 Постојање великог броја дивљих депонија - Дивље депоније, нелегална 

одлагалишта разног отпада, се најчешће формирају непосредно уз путеве, уз 

корита река, на неприступачним стрмим падинама и то најчешће у близини 
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насељених места. Као таква престављају опасност по здравље људи као и за 

загађење ваздуха, воде и земљишта. 

 Недовољан број возила и њихова застарелост - Возила која се налазе у возном 

парку ЈКП "КРУШЕВАЦ" су доста стара, нема их довољно и кварови су чести. 

Додатно загађују животну средину како повећаном емисијом СО2 тако и цурењем 

разних течности са возила услед оштећења на њима, нарочито у летњим месецима. 

 Недостатак посуда за сакупљање отпада - Недовољан број посуда за сакупљање 

отпада утиче на квалитет услуге сакупљања и додатно отежава организовање 

самог сакупљања. Проузрокује додатно ангажовање људства и механизације што 

повећава трошкове. Такође проузрокује стварање мањих дивљих депонија у 

насељеним местима. Повећањем броја посуда решили би се наведени проблеми. 

 Непостојање организованог система примарне селекције отпада - Пошто би 

примарна селекција требала да се обавља на самом месту настанка то би захтевало 

додатне трошкове у виду посебних посуда, кеса за разврставање отпада као и 

додатно образовање, обавештавање и подизање свести грађанства о рециклирању 

отпада 

 Недовољна покривеност територије града Крушевца организованим сакупљањем 

отпада - Недостатак финансијских средстава, људства, возила као и 

незаинтересованост грађана узрокује недовољну покривеност организованим 

сакупљањем отпада. Што даље узрокује настајање дивљих депонија као и загађење 

корита река. 

 Низак ниво наплативости услуга сакупљања отпада - Лоша финансијска ситуација 

и низак ниво свести код грађана узрокују низак ниво наплативости и то се 

негативно финансијски одражава по предузеће које се бави сакупљањем отпада. 

6.5 Заштита ваздуха 

 Непоштовање Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13) 

Поједини стационарни извори загађивања71 ваздуха који не подлежу обавези 

издавања интегрисане дозволе, односно израде студије о процени утицаја на 

животну средину могу почети са радом само регистровањем предузећа у АПР, у 

чији списак инспектори немају увида одмах да би извршили преглед и истима 

наложили да прибаве дозволу за рад по члану 56. Закона о заштити ваздуха („Сл. 

гласник РС“, број 36/09 и 10/13).72 

 Непотпун локални регистар извора загађивања града Крушевца са подацима о 
стационарним изворима загађења ваздуха 

На основу члана 75. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 

135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон и 43/011- одлука УС) Правилника 

о методологији за израду националног и локалног извора загађивања, као и 

                                                             
71 Стационарни извор загађивања је стационарна техничка јединица, укључујући и постројење за 
сагоревање, у којој се изводи једна или више активности које могу довести до загађења ваздуха, као и 
свака друга активност код које постоји техничка повезаност са активностима које се изводе на том 
месту и које могу произвести емисије и загађења (члан 3 став 1 тачка 34 Закона о заштити ваздуха, „Сл. 
гласник РС“, број 36/09 и 10/13) 
72 Члан 56. Закона о заштити ваздуха (“Сл. гласник РС”, број 36/09 и 10/13) новоизграђени или 
реконструисани стационарни извори загађивања за који није прописана обавеза издавања 
интегрисане дозволе, односно израде студије о процени утицаја на животну средину, може да почне са 
радом пошто прибави дозволу за рад. 
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методологији за врсте, начине и рокове пријављивања података („Сл. гласник РС“, 

број 91/10) надлежни орган ЈЛС дужан је да води локални регистар извора 

загађивања животне средине. Правна лица и предузетници који представљају 

изворе загађивања различитих делатности датих на Листи 2- Списак делатности 

и минималне граничне вредности за извештаје за Локалне регистре извора 

загађивања, дужни су да до 31. марта текуће године доставе надлежном органу ЈЛС 

о загађујућим материјама емитованим у ваздуху и води током претходне 

календарске године73. Град Крушевац од 2012. год. почео је са вођењем локалног 

регистра извора загађивања животне средине, који је обухватио само 13 извора 

загађивања, а у 2013. год. 14 извора загађивања, који су последица следећих 

делатности: хемијске индустрије, минералне индустрије (цинкара), животињске и 

биљне производње из прехрамбеног сектора (млекаре, кланица) и производње 

папира и производа од дрвета и прераде. Сви прикупљени подаци за регистар су 

резултат инспекцијске контроле и налагања извршења обавезе правним лицима 

и предузетницима испуњење законске обавезе. Формирани регистар извора 

загађивања животне средине не садржи низ привредних субјеката стационарни 

извори загађивања ваздуха (пекаре, печењаре, бензинске станице и др). 

 Загађење ваздуха узроковано високом фреквенцијом саобраћаја и загушење у ужој 
градској зони 

Најзначајнија унутар- градска саобраћајна струјања одвијају се саобраћајницама 

по којима се такође одвијају и најзначајнији транзити, међуградски и приградски 

саобраћај. Посебно по саобраћајном оптерећењу треба истаћи, на ужем градском 

подручју, централну саобраћајницу коју чине ул. Газиместанска, Трг косовских 

јунака и ул. Видовданска. На овом потезу се мултиплицирају саобраћајна струјања 

која долазе преко уливних путева уз истовремено највећа унутар- градска 

међузонска кретања, нарочито запослених, с обзиром на њен положај у односу на 

централну зону, индустријске и стамбене зоне. Још један разлог који доводи до 

загушења саобраћаја јесте паркирање возила на коловозу и тротоару што чини 

82% легалних паркинг места у граду, тако да долази до заузимања простора који 

су неопходни за кретање свих видова саобраћаја. Укупан број паркинг места под 

наплатом74 износи 2.024, од којих је 286 у првој зони, а 1.738 у другој зони. 

Структура паркиралишта у централној зони у Крушевцу је таква да се највећи број 

паркинг места налази такође на коловозу (1.425 или 70%). Оваква неадекватно 

урбанистичка саобраћајна решења условљавају да се степен загађености ваздуха 

града Крушевца емисијом штетних полутаната из саобраћаја повећава. 

 Старост и неадекватно одржавање возила и велика употреба старих возила 

Како број возила на путевима Р. Србије непрекидно расте у многим градовима, а 

тако и у граду Крушевцу аутомобили су један од значајнијих загађивача ваздуха. 

Према подацима Полицијске управе Крушевац у периоду од 01.01.2011. год. када 

је почело издавање нових регистарских таблица до 30.06.2014. год., регистровано 

је укупно 36.090 моторних возила, од чега 87 аутобуса, 1.522 теретних возила и 

34.481 путничких возила, као и 768 мотоцикала. Један од проблема загађења 

ваздуха је последица употребе старих возила, како приватних тако и оних који се 

                                                             
73 Правилника о методологији за врсте, начин и рокове пријављивања података („Сл. гласник РС“, 
91/10) 
74 Подаци ЈП Пословни центар који управља паркирањем у граду Крушевцу 
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користе у јавном градском превозу, која се лоше одржавају и возила без 

катализатора. Тренутно стање у Р. Србији је такво да стара возила (просечна 

старост путничких возила је 16 год.), од којих је већина последњих година увезене 

у великом броју, још увек користе оловни бензин и ниско квалитетна моторна 

горива (дизел гориво са високом концентрацијом сумпора). Не постоје планови за 

увођење контроле возила у саобраћају, за побољшавање њиховог одржавања или 

забрану коришћења оловног бензина. Код нас при увозу половних аутомобила још 

увек се примењује стандард ЕУРО3, који је у земљама ЕУ важио до 2005. год.  

Емисија издувних гасова доприноси високим концентрацијама CO2, SO2, O3, NOX, 

алдехида и др. 

 Недовољна топлификација и гасификација делова града 

У граду Крушевцу постоје три групе произвођача топлотне енергије. Прву групу 

чине индустријске котларнице, индустријска ложишта и локални извори 

топлотне енергије, укупно 73. Другу групу чине ЈКП „Градска топлана“, „Миранко“, 

„Energomacho“, „Текгас“, „Чоче“ и „Ами- монтер“. Трећу групу чине локална 

ложишта. На територији Генералног урбанистичког плана Крушевца 

топлифицирано је 25,6 % стамбеног простора од чега јавни дистрибутер топлотне 

енергије снабдева 23,3%, а приватни дистрибутери топлотне енергије 2,3%. За 

јавне просторе (школе, вртиће, болница, здравствене амбуланте, правосуђе, 

Градска управа и Окружна управа) недостају подаци.75  

Укупна изграђене дистрибутивне гасоводне мреже је 72km, активних кућних 

прикључака је 1.000 и потенцијалних кућних прикључака је 1.400, са 

дистрибутивне гасне мреже, која је власништво „Србија гаса“ снабдевају се 

природним гасом 52 објеката за производњу топлотне енергије.76 

 Повишене концентрације чађи и укупних таложних материја у време грејне сезоне 

услед емисије градских и индивидуалних котларница и ложишта у 

домаћинствима, као и коришћење горива лошег квалитета за грејање  

Грејање на угаљ и дрво проузрокује велике емисије чађи, CO, SO2, NOX, и 

аероседимената што је последица лошег квалитета горива и непотпуног 

сагоревања. Градске и индивидуалне котларнице, као и ложишта се веома често 

из различитих разлога не одржава или не постоји систем за отпрашивање, тако да 

је емисија честица повећана нарочито у време грејне сезоне, октобар- април. 

 Загађење ваздуха услед неконтролисаног паљења сметлишта, као и паљење 

пољопривредних површина након жетве 

Ради чишћења пољопривредног земљишта најекономичнији начин је паљење 

растиња на истим при чему се стварју велике количине дима и пепела који доводе 

до аерозагађења. Такође, веома чест начин решавања уништавања сакупљеног 

отпада, нарочито у оним деловима Града у којима не постоји организовано 

одвожење отпада , јесте спаљивање отпада. На овај начин крше се одредбе Закона 

о заштити од пожара77 привођења намене парцела, које се налазе под стрњиштем 

у обрадиво пољопривредно земљиште најекономичнији начин је паљење растиња 

                                                             
75 Подаци су из Концепта Генералног урбанистичког плана града Крушевца 2025 
76 Подаци су из Концепта Генералног урбанистичког плана града Крушевца 2025 
77 Члан 50. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09) забрањено је спаљивање 
остатака старих усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака. 
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на тим парцелама. После паљења плодоносни слој земљишта прекривен је 

пепелом и претвара се у прашину коју лако односе ветрови и тиме се долази до 

повећања загађења ваздуха. Паљење по њивама законом забрањено. Чланом 50. 

Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09) забрањено је 

спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и 

спаљивање биљних остатака 

 Неадекватан мониторинг емисије 

На основу члана 58. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 

10/13) оператери78 су дужни да врше мерење емисије и резултате истих 

достављају Агенцији за заштиту животне средине, као и надлежном органу ЈЛС. 

Многи оператери на територији града ову обавезу не поштују, како у смислу 

мерења тако и у смислу достављања резултата истих. 

 Недоступне и недовољно јасне информације о квалитету ваздуха 

Град Крушевац од 2011. год. електронским путем врши извештавање о стању 

квалитета ваздуха преко WEB странице Града Крушевца (www.krusevac.rs) у 

форми месечних и годишњих извештаја о концентрацијама загађујућих материја 

у ваздуху. Овакав вид обавештавања није доступан свим грађанима (нарочито 

старијим генерацијама, које интернет не користе као средство масовног 

информисања), а као проблем се јавља и неразумевање објављених месечних и 

годишњих извештаја о квалитету ваздуха. Наиме, објављују се у изворној форми 

без поједностављивања садржаја истих. Поред оваквог вида информисања, Град 

Крушевац је у обавези и да врши извештавање о квалитету ваздуха и путем 

средстава јавног информисања што не чини због недостатка финансијских 

средстава.  

 Недовољно зелених површина и дрвореда у граду и непостојање заштитних 

зелених површина између индустријске зоне и градског подручја 

Постојеће зеленило града Крушевца (паркови, скверови, тргови и др.) чине 

мозаични систем зеленила (систем зелених флека) између којих не постоји 

повезаност површина дрворедима, као ни веза са приградским зеленилом. 

Линеаран тип зеленила кога чине дрвореди и зелене траке дуж градских улица не 

постоји у великом броју улица.  

Заштитно зеленило у виду формираних заштитних тампона ради заштите града 

од утицаја индустрије или ветро-заштитних појасева не постоји. Заштитно 

зеленило се јавља у оквиру индустријских комплекса (мање површине, пре свега 

са улогом визуелне изолације). 

У периферним зонама, иако постоје просторне могућности и потребе, не постоји 

ни једна парковска површина са могућношћу коришћења у било које сврхе 

(рекреација, одмор, заштита,..). 

 Агресивно ширење коровских врста, а пре свега амброзије  

                                                             
78 Оператер је јесте свако привредно друштво, друго правно лице или предузетник које у складу са 
прописима управља постројењем, контролише га или је овлашћен за доношење економских одлука у 
области техничког функционисања постројења -члан 3 тачка 24. Закона о заштити ваздуха („Сл. 
гласник РС“, број36/09 и 10/13) 
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Град Крушевац је од 2008. год. препознао опасност и данас актуелног проблема 

муњевитог ширења коровске врсте- амброзије, и отпочео је са редовним 

активностима сузбијања исте на територији града. Због својих ботаничких 

карактеристика али и због неразумевања значаја правовременог (пре средине 

јула) и адекватног уништавања амброзије од стране грађана иста прети да заузме 

све веће површине земљишта, а због велике продукције алергогеног полена 

доводи до угрожавања здравља људи. 

 Недостатак адекватног информисања јавности о стању и прогнози алерго-полена 

на локалном нивоу 

Извештавање о стању и прогнози алерго-полена на локалном нивоу врше се 

једино путем сајта Агенције за заштиту животне средине. Град Крушевац на 

основу Програма мониторинга квалитета ваздуха врши електронско објављивање 

годишњих извештаја о резултатима испитивања концентрација алергополена у 

ваздуху преко интернет странице Града Крушевца (www.krusevac.rs). 

6.6 Заштита од буке у животној средини 

 Велика фреквенција саобраћаја и загушење у ужој градској зони, као и 

неадекватно решен транзит теретног саобраћаја кроз град - Саобраћај представља 

примарни извор буке у животној средини у граду Крушевцу. Главни узрок томе је 

велика фреквенција саобраћаја и загушење у ужем градском језгру. Велики број 

возила, узане улице, неадекватно решен транзитни саобраћај, као и лоше 

синхронизована саобраћајна сигнализација разлог су слабе проходности 

саобраћаја кроз центар града, стварања гужви и самим тим повећане буке. Посебан 

проблем представља и недостатак паркинг места у ужем градском језгру, што за 

последицу има кружење и лутање возача у потрази за слободним паркинг местом, 

што доводи до стварања загушења и застоја у саобраћају па самим тим и до 

повећања буке. 

 Недостатак зелених и других баријера дуж главних градских саобраћајница, као и 

између индустријских и суседних зона - Непостојање зелених и других акустичких 

баријера између индустријских и суседних зона има за последицу већу изложеност 

становништва буци. Бука која се генерише у производним процесима и у току 

манипулативних активности у индустријским зонама се несметано преноси до 

суседних зона и као последицу има узнемиравање грађана буком како у дневном 

тако и у вечерњем и ноћном периоду дана. Исти ефекат има и недостатак зелених 

појасева дуж главних градских саобраћајница. Резултати мерења буке, посебно са 

саобраћајница које прихватају транзитни теретни саобраћај, показују изузетно 

високе вредности и велика прекорачења дозвољених вредности у зонама које се 

налазе дуж саобраћајница, а у којима се углавном налазе стамбени објекти. 

 Недостатак адекватне и непоштовање постојеће планске документације и 

урбанистичких услова (претходни услови) - Непоштовање планске документације 

и урбанистичких услова, као и неадекватна постојећа решења, доводе до ситуација 

да поједини привредни субјекти отпочињу са својим активностима (производним 

и услужним) у објектима и зонама неадекватним за ту врсту активности (нпр. 

стамбени објекти). Због непостојања обавезе да привредни субјект пре почетка 

рада испуни одређене претходне и урбанистичке услове долази се у ситуацију да 

по добијању решења о регистрацији предузећа, субјект отпочне са активностима 

која производе високе нивое буке у животној средини без икакве звучне изолације 
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и техничких решења за смањење буке, што за последицу има угрожавање грађана 

буком.  

 Непоштовање Закона о заштити од буке и градских одлука (радно време 

угоститељских објеката и мере заштите од буке) - чланом 15. Закона о заштити од 

буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 36/09) забрањено је емитовање 

буке у животној средини изнад прописаних граничних вредности. Чланом 16. 

истог Закона прописано је да: Извори буке који се користе за обављање 

делатности, а који се привремено користе или се трајно постављају у отвореном 

простору на нивоу тла, непокретне и покретне објекте или се користе на води или 

у ваздуху морају имати податке о нивоу звучне снаге коју емитују при прописаним 

условима коришћења и одржавања. Такође , чланом 24. истог Закона прописано је 

да: Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно 

је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке 

и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са овим законом. 

Непоштовање ових одредби закона, као и непоштовање градских одлука о радном 

времену угоститељских објеката и мерама заштите од буке, као последицу има 

изузетно високе вредности буке која се емитује из угоститељских објеката, 

посебно у ноћном периоду дана, што доводи до узнемиравања грађана буком. 

 Непримењивост појединих одредби из постојећих градских одлука због 

неусаглашености градске одлуке о мерама за заштиту од буке са Законом и 

подзаконским актима из ове области, поменута одлука је практично непримењива 

у пракси. 

6.7 Нејонизујуће зрачење 

 Не постоје прецизне зоне за могуће постављање базних станица у планским 

документима, односно на нивоу планова детаљне регулације. - На нивоу града 

нису урађени многи планови детаљне регулације па тако нису ни предвиђене 

могуће локације за постављање базних станица за мобилну телефонију. 

 Недовољно образовање и недостатак едукације за заштиту од нејонизујућих 

зрачења свих људи посебно најмлађих генерација. - Недовољно образовање и 

едукација за заштиту од нејонизујућих зрачења се огледа непознавању које све 

изворе нејонизујућих зрачења користимо и срећемо у свакодневном животу као и 

услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног 

дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења. 

6.8 Остале области животне средине (међусекторски проблеми) 

6.8.1. Земљиште  

 Неедукованост пољопривредних произвођача у смислу значаја анализе 

земљишта, односно да је Систем контроле плодности обавеза према Закону о 

пољопривредном земљишту, доводи до прекомерног третирања а касније и до 

поремећаја равнотеже земљишта. Едукација пољопривредних произвођача путем 

средстава јавног информисања, семинара и др. Неопходна је у циљу решавања 

истог. 

 Несаветовање са стручњацима (инж. за заштиту биља, агрономима, воћарима и 

др.)о томе када и колико чега треба применити на одређеним парцелама доводи 

до тога да вештачка ђубрива, коришћена кроз дужи временски период, имају 
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штетан утицај на плодност земљишта. Мора постојати континуална сарадња 

Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац са пољопривредним 

произвођачима по питању стручних савета из области пољопривреде.  

 У циљу смањења трошкова производње, потенцира се максимално повећање 

приноса уз што мања улагања. Ово у пракси доводи до тога да се земљиште 

користи на неадекватан и неодговоран начин уз масовну примену хемијских 

препарата, тзв. вештачких ђубрива и механизације. Крајњи резултат, најчешће је 

да се сваке сезоне из земљишта извлачи велика количина хранива а да му се 

истовремено постепено смањује количина органских материја. Испошћено 

земљиште није лако ревитализовати и тај процес осим много новца захтева и 

много рада. Неадекватна примена минералних ђубрива, посебно азота, изазива не 

само директне економске губитке, већ смањује продуктивност земљишта, 

квалитет приноса биљака, еутрофизацију водених басена и непожељне последице 

на здравље људи (мутагени, канцерогени и тератогени ефекти, цијанозност 

итд.).Адекватна примена вештачких ђубрива у циљу заштите здравља људи, 

земљишта које није неисцрпан ресурс и одржавања цене хране прихватљивом. 

6.8.2. Опасан отпад 

 Не постоји системски приступ решењу збрињавања електричног и електронског 

отпада из домаћинстава. - На нивоу града није решен проблем збрињавања 

електричног и електронског отпада па се исти од стране грађана третира као 

комунални отпад и одлаже на комуналну депонију a део истог се сакупља од 

стране индивидуалних сакупљача. 

 Обученост кадрова код оператера код којих се генерише опасан отпад је 

недовољна или никаква. - Код појединих оператера не постоје лица која су 

задужена за управљање опасним отпадом ,а ако их има нису довољно обучена за 

управљање опасним отпадом. 

 Недовољна је и помоћ локалне самоуправе генераторима опасног отпада у 

проналажењу најадекватнијег решења у управљању опасним отпадом. - Локална 

самоуправа не пружа помоћ оператерима о институционим организацијама о 

њиховој надлежности и одговорности и размену информација о управљању 

опасним отпадом. 

Медицински отпад 

 Не поштовање законске регулативе свих субјеката у процесу управљања 

медицинским отпадом. 

 Нерешено питање збрињавања неупотребљених лекова сакупљених од 

становништва као и обезбеђивање средстава за њихово уништавање. 

6.8.3. Заштита шума 

 Дивље депоније на шумском простору 

У граничном подручју са сеоском средином стварају се депоније са комуналним 

отпадом. Покривеност услугама ЈКП је на нивоу града око 30%; 
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 Ложење ватре на приватним парцелама 

Спаљивање коровских биљака и остатака после жетве наноси се још већа штета 

пољопривредном и шумском земљишту. Често неконтролисана ватра захвати 

шуму (било приватну или државну), па тако настају велике штете које годинама 

не могу да се санирају и надокнаде. 

Активнија сарадња са локалним становништвом и помоћ месним заједницама на 

изградњи сеоских путева, верских објеката, водовода и сл. У наредном периоду 

допринеће савеснијем и коректнијем односу ових средина према природним 

ресурсима.  

 Бесправан лов дивљачи 

Криволов је једини разлог што је најплеменитија дивљач нестала са Јастрепца пре 

30 и више година. 

Да се на овим просторима врати и насели европски јелен (Cervus elaphus), дивља 

свиња (Sus scrofa) и створе повољнији услови у слободној природи, формирано је 

ловиште затвореног типа.  

У наредном периоду, постепено се планира испуштање једног броја ових 

племенитих врста са циљем да се поново населе и обогати ловиште Јастрепца на 

целом простору. Свакако да и веће присуство службених лица на терену доприноси 

успеху и остварењу овог плана. 

 Бесправна сеча 

Бесправна сеча и сакупљање осталих шумских плодова од стране физичких лица у 

недозвољеним количинама, а врло често и нестручно, доводи до нарушавања 

природних услова и нестанак појединих врста. Већа сарадња са органима у 

области управних и административних послова (МУП, тужилаштво, судство, 

инспекција) утицаће у будућности на одговорнијем понашању појединаца према 

природи и њеним ресурсима. 

6.8.4. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

 Непостојање адекватне стратегија у области енергетике - Законом о енергетици79 

у члану 10. прописано да јединице локалне самоуправе имају обавезу да у својим 

плановима развоја планирају потребе за енергијом на свом подручју, као и услове 

и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са 

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања 

Стратегије. Због недостатка финансијских средстава оваква једна анализа стања 

енергетике није направљена. Доношење оваквих планских докумената 

омогућило би комплетно сагледавање енергетске ситуације у граду, као и 

планирање уштеда у вишегодишњем периоду. 
 Ниска енергетска ефикасност у зградарству (топлотни губици у зградарству су 

знатно већи од просека у земљама Европске уније) има за последицу чињеницу да 

се у сектору широке потрошње топлотне енергија нерационално троши, а у 

домаћинствима се електрична енергија још увек користи за загревање простора 

(пошто нема довољно централизованог снабдевања топлом водом, електрична 

енергија се доминантно користи и за припремање санитарне топле воде). 

                                                             
79 „Службени гласник РС“, број 57/11, 80/11 – испр., 93/12 и 124/12 
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 Непостојање адекватне стратегије у области унапређења саобраћаја - Возила која 

користе предузећа у обављању својих делатности, првенствено се мисли на возила 

јавног градског превоза и градске чистоће, се налазе на граници исплативог рада. 

Потрошња енергената по возилу је врло висока пре свега због застарелог возног 

парка али и због неадекватне организације и саобраћајне инфраструктуре. И у 

овом сектору потребна је одговарајућа студија и свеобухватна анализа добијених 

резултата како би се дошло до одговарајућих закључака и планирања потребних 

мера што је и обавеза надлежног органа локалне самоуправе по Закону о 

ефикасном коришћењу енергије, члан 71. 

 Употреба обновљивих извора енергије је тек у зачетку - Иако на територији Града 

постоје значајни потенцијали у области коришћења обновљивих извора енергије 

(мини хидроелектране, енергија из биомасе, геотермална и сунчева енергија) ова 

енергија се готово уопште не користи те је због тога потребно израдити 

одговарајућу стратегију за ову област и уз давање потребних субвенција дати 

подстицај за развој ове веома значајне области. 

 Недовољна информисаност и заинтересованост грађана за употребу обновљивих 

извора енергије – Представља реалан и присутан проблем, чијим решавањем би се 

остварила значајна уштеда енергије и подигао стандард грађана. Потребно је 

посебну пажњу обратити на повећање енергетски ефикасног понашања грађана, 

на њихову едукацију и у глобалу на медијску промоцију идеје значаја енергетске 

ефикасности и уштеде енергије уз задржавање постојећег комфора живота и рада. 
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7. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

7.1 Општи циљеви политике заштите животне средине у Републици 

Србији 

Општи циљеви политике заштите животне средине у Републици Србији утврђени су 

Националним програмом заштите животне средине („Сл. гласник РС“, број 12/10) и 

произилазе из општих узрока проблема у животној средини. Они су предуслов за ефикасно 

спровођење специфичних циљева политике и чине саставни део политике заштите животне 

средине. 

Општи циљеви политике у Националном програму су груписани у следећим областима: 

 Доношење стратешких и планских докумената из области заштите животне 

средине и одрживог коришћења природних ресурса дефинисаних Законом о 

заштити животне средине и другим посебним законима; 

 Интеграција политике заштите животне средине са економском и политиком 

других сектора. Учествовати у припреми и спровођењу секторских стратегија у 

деловима који се односе на животну средину. Интегрисати принципе заштите 

животне средине и енергетске ефикасности у просторно и урбанистичко 

планирање; 

 Јачање институционалних капацитета за креирање и имплементацију секторских 

политика и политике заштите животне средине у целини и успостављање система 

за реаговање у акцидентним ситуацијама; 

 Унапређење система контроле квалитета животне средине акредитацијом 

овлашћених лабораторија, применом норматива и прописа, обавезном контролом 

квалитета мониторинга чинилаца животне средине и аналитичких метода, 

сопственим мониторингом загађивача, израдом катастра загађивача, израдом 

инвентара гасова са ефектом стаклене баште, успостављањем јединственог 

информационог система; 

 Унапређење правног система у области заштите животне средине доношењем 

секторских закона и подзаконских прописа, побољшањем надзора над спровођењем 

прописа и подизањем капацитета правосудног система; 

 Развој ефикасног система финансирања заштите животне средине и економских 

подстицаја. Потребно је обезбедити потпуну примену принципа „загађивач плаћа”. 

Ефикасан систем економских инструмената треба да буде уведен ради подстицања 

смањења загађења. Треба увести ефикасне финансијске механизме да подстичу 

улагања у животну средину и обезбеде сигурне изворе финансирања Фонда. Они 

могу укључити и механизме конверзије дуга у улагање у животну средину, пуну 

надокнаду трошкова за услуге у области животне средине, инвестиционе програме 

у приватизованим компанијама и др. Подићи ниво инвестирања у животну средину 

ради покрића трошкова за рад, одржавање и модернизацију/проширење постојеће 

инфраструктуре у области заштите животне средине и технологија за смањење 

загађења. Потребно је подстицати конкуренцију и укључење приватног сектора у 

области обезбеђивања услуга, посебно у секторима управљања отпадом и водама; 

 Унапређење формалног и неформалног образовања о заштити животне средине и 

енергетској ефикасности које треба да буде засновано на Националној стратегији 

образовања у области заштите животне средине. Подизање нивоа свести кроз боље 

информисање и комуникацију са јавношћу и развијање механизама њиховог учешћа 

у одлучивању по питањима животне средине у складу са Архуском конвенцијом. 
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Циљеви овог Локалног програма заштите животне средине усаглашени су са горе наведеним 

циљевима Националног програма. 

7.2 Стратешки оквир за одређивање циљева 

Циљеви Локалног програма заштите животне средине развијени су у стратешком оквиру који 

је обухватио следеће елементе:  

 анализа тренутног стања животне средине (ситуациона анализа) са 

идентификацијом и анализом проблема животне средине; 

 анализа законских недостатака и неусаглашености; 

 анализа институционалног оквира и институционалних капацитета локалне 

самоуправе; 

 праћење начела заштите животне средине утврђених Националним програмом, 

која обухватају начела одрживог развоја и потребе приближавања ЕУ, начело 

„загађивач плаћа“, начело превенције и предострожности, начело информисања и 

подизања јавне свести итд. 

 анализа предности, слабости, шанси и претњи (SWOT) везаних за животну средину 

на територији јединице локалне самоуправе. 

7.3 Анализа предности, слабости, шанси и претњи везаних за животну 

средину у општини/граду (SWOT анализа) 

Предности 

 Постојање законске регулативе из области 

животне средине 

 Постојање иницијативе од стручних Служби 

Градске управе 

 Ангажованост стручног кадра на локалу 

 Постојање политичке воље 

 Добра сарадња релевантних институција на 

локалу 

 Постојање буџетског фонда за заштиту 

животне средине 

Слабости 

 Незаинтересованост и низак ниво 

еколошке свести шире локалне заједнице 

 Непостојање умрежености са другим 

институцијама 

 Недостатак финансијских средстава 

 Недостатак планских докумената 

 Недостатак Стратегија и планова 

Могућности 

 Доступност расположивих фондова 

(предприступни фондови ЕУ, инвестициони 

и донаторски фондови) 

 Подизање нивоа еколошке свести 

 Доношење стратешких програмских и 

планских докумената дефинисаним 

основним законима о заштити животне 

средине и просторног планирања 

 Јасно постављени циљеви ПЗЖС 

 Учешће заинтересоване јавности у 

одлучивању о животној средини 

Претње 

 Неусаглашена законска регулатива  

 Преклапање надлежности институција 

 Недовољно спровођење закона, програма и 

планова 

 Ненаменско коришћење средстава за 

заштиту животне средине 

 Рестриктивна буџетска политика 
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7.4 Општи циљеви политике заштите животне средине 

7.4.1. Доношење стратешких и планских докумената из области 

заштите животне средине дефинисаних законским прописима о 

заштити животне средине и другим посебним законима 

Један од најважнијих и приоритетних циљева Града Крушевца у области заштите животне 

средине је доношење стратешких и планских докумената дефинисаних законом о заштити 

животне средине и другим посебним законима. У том смислу, неопходно је реализовати 

следеће циљеве: 

 Програм мониторинга Града Крушевца 

На основу члана 69. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 

135/04, 36/09, 36/09-др.закон и 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС) јединица 

локалне самоуправе је у обавези да донесе програм мониторинга на својој 

територији који мора бити у складу са Програмом мониторинга који доноси Влада, 

а податке из мониторинга доставља Агенцији за заштиту животне средине. 

 Комплетан регистар извора загађивања 

Служба за заштиту животне средине Градске управе Крушевац води Локални 

регистар извора загађивања, а у складу са чланом 75. Закона о заштити животне 

средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон и 72/09 – др. закон и 

43/11 – одлука УС). 

Чланом 3. и чланом 6. Правилника о методологији за израду националног и 

локалног регистра извора загађења, као и методологији за врсте, начине и рокове 

прикупљања података („Сл. гласник РС“, број 91/10 и 10/13), је дефинисано које су 

податке и у којој форми привредна друштва и друга правна лица и предузетници 

која представљају изворе загађења у обавези да доставе за Локални регистар. 

Стога би сви привредни субјекти на територији Града Крушевца који представљају 

изворе загађења требало да достављају Служби за заштиту животне средине 

податке, у складу са поменутим Правилником. 

 Ревидиран Локални план управљања отпадом града Крушевца 

На основу члана 13. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 

88/10) Скупштина града Крушевца, у јуну 2010. год., је донела Локални план 

управљања отпадом за период 2010-2020 године. Поновно разматрање овог плана 

је обавезно након 5 година и по потреби ревизија након чега се исти доноси за 

наредних 10 година. 

 Регионални план управљања отпадом 

Град Крушевац је био потписник Споразума о заједничком управљању 

комуналним отпадом од 28.03.2011.год. и чинили су га, поред Крушевца, следећи 

градови/општине: Краљево, Нови Пазар, Врњачка Бања, Александровац, Брус, 

Варварин, Рашка, Трстеник, Тутин и Ћићевац. Како није дошло до адекватне 

примене споразума град Крушевац је иступио из напред наведеног и иницирао 

потписивање новог Протокола о приступању закључењу Споразума о 

заједничком-регионалном управљању комуналним отпадом у Расинском округу 

са следећим потписницима: Александровац, Брус, Варварин, Трстеник, Ћићевац и 

Рековац, број 404-266/2014 од 17.06.2014.год. 
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 Програм заштите природе за територију града Крушевца 

Чланом 113. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 

91/10-испр.) дефинисана је обавеза јединице локалне самоуправе да, у складу са 

Сратегијом заштите природе и природних вредности Републике Србије и својим 

специфичностима, доноси програме заштите природе за период од десет година. 

Напомена: Не постоји Стратегија заштите природе и природних вредности 

Републике Србије, која треба да представља основ за доношење програме заштите 

природе за територију града Крушевца. 

 Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији града Крушевца 

Обавеза израде овог Програма, дефинисана је чланом 60. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 65/08 и 41/09).  

Овим чланом дефинисано је да се пољопривредно земљиште у државној својини 

користи према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, који доноси Скупштина Града Крушевца уз 

претходно прибављено мишљење Комисије коју образује Градско веће и уз 

сагласност министарства надлежног за пољопривреду. Овим програмом даје се 

преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, 

класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног 

земљишта, утврђује Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног 

земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике 

Србије. 

 Извештај о стратешкој процени Генералног урбанистичког плана Крушевац 

2025 

Тренутно је у току израда Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025. за који 

је потребна израда Извештаја о стратешкој процени за Генерални урбанистички 

план Крушевац 2025. 

 Програм енергетске ефикасности 

Израђен је и усвојен Програм енергетске ефикасности, који ће омогућити, преко 

предвиђених мера и активности, плански приступ за обезбеђење ефикасног 

коришћења енергије, на дужи временски период. На тај начин би се смањила 

потрошња енергије за 20 – 30 % као и емисија CO2. 

7.4.2. Јачање институционалних и кадровских капацитета за спровођење 

политике и управљање заштитом животне средине 

Доношењем првог сета закона из области заштите животне средине успостављен је 

институционални оквир заштите животне средине на локаном нивоу, а доношењем другог 

сета закона 2009. год. настављена је децентрализација надлежности на ниво Покрајине и 

локалне самоуправе. 

Што се тиче кадровских капацитета за послове заштите животне средине су генерално 

недовољни, посебно на локалном нивоу, имајући у виду број донесених секторских закона и 

свих обавеза које проистичу из истих. У Градској управи Крушевац послове заштите животне 

средине обавља Служба за заштиту животне средине у оквиру Одељења за инвестиције, 

привреду и заштиту животне средине, као и Инспекција за заштиту животне средине у оквиру 

Одељења за инспекцијске послове. Службу за заштиту животне средине (надлежни орган) 
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чине шеф Службе дипломирани инжењер заштите животне средине (Факултет заштита на 

раду- смер заштита животне средине), два извршиоца за студијско аналитичке послове од 

којих је један дипломирани географ- просторни планер (Природно- математички факултет- 

смер географија и просторно планирање) а други дипломирани биолог- еколог (Природно- 

математички факултет- смер биологија- екологија), као и један извршилац у области заштите 

животне средине који је дипломирани менаџер (Факултет Браћа Карић- смер менаџмент). 

Имајући у виду број донесених закона и број извршилаца у надлежном органу за заштиту 

животне средине, може се закључити да је потребно систематизовати још једно радно место 

за извршиоца за студијско аналитичке послове са одговарајућом високом стручном спремом, 

као и једно радно место за извршиоца за нормативно правне послове који су искључиво из 

области заштите животне средине. На овај начин стекли би се услови за реорганизацију 

послова, а самим тим би се и унапредио рад надлежног органа за заштиту животне средине. 

С обзиром на велики број надлежности у заштити животне средине, коју треба да обављају 

запослени у надлежном органу за заштиту животне средине у јединицама локалне 

самоуправе, поред повећања броја радника постоји огромна потреба за стручним 

усавршавањем запослених пре свега у области управљања отпадом, стратешкој процени 

утицаја, издавању интегрисаних дозвола, заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 

заштити ваздуха итд. 

Заштита животне средине је по свом карактеру мултидисциплинарна област и њено 

обављање се може битно унапредити и ако одређене послове, стално или повремено, обављају 

и други органи јединица локалне самоуправе, не само они којима је то надлежност. У граду 

Крушевцу није развијена мултидисциплинарна сарадња међу органима, као ни свест о 

потреби таквог приступа. На ово указује неразумевање и неадекватна сарадња других служби 

и служби које се баве заштитом животне средине у оквиру Градске управе, као и недостатак 

адекватног бављења заштитом и унапређењем животне средине од стране релевантних 

политичких личности. Наиме, могло би се рећи да је неопходна едукација локалних доносиоца 

одлука, као и подстицање мултидисциплинарног приступа у овој области јер је то најбољи 

начин да се са ограниченим капацитетима и високим потребама постигну неопходни 

резултати. 

Поред свега наведеног, ради бољег обављања послова у области заштите животне средине, 

неопходно је споменути и потребу за додатном опремом која се односи пре свега на 

коришћење службеног возила (набавка службеног возила за потребе надлежног органа). 

7.4.3. Успостављање одрживог система финансирања животне средине 

Извори финансирања заштите животне средине подељени су на сопствене и спољне. Под 

сопственим изворима локалних буџета су сви изворни и уступљени приходи локалне 

самоуправе, као и други ненаменски приходи локалног буџета. Као спољни извори 

финансирања посматрамо оне који се на локалном нивоу појављују у форми пројеката 

заштите животне средине, као и донације или други облика финансирања у овој области.  

Основни извор финансирања послова заштите животне средине на локалу је накнада за 

заштиту и унапређење животне средине, а у мањој мери и накнада за загађивање животне 

средине сходно закону о заштити животне средине.  

Град Крушевац је донео Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. 

лист града Крушевца“, број 12/09 и 2/10) којом су утврђене висина, рокови, обвезници и 
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начин плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине на територији града 

Крушевца. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користе се у складу са Програмом 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине који, за сваку 

календарску годину, усваја Скупштина града Крушевца, а по прибављеној сагласности 

министарства надлежног за послове животне средине. 

Укупна средства Буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца у 2014.год. 

износе 29.462.456,00 динара, што је недовољно за решавање идентификованих проблема у 

области заштите животне средине. 

Сходно томе, неопходно је обезбедити додатна средства, како из буџета града Крушевца, 

буџета Републике Србије, тако и из међународних фондова. 

7.4.4. Унапређење инспекцијског надзора над заштитом животне 

средине 

За унапређење рада инспектора за заштиту животне средине потребно је да се на нивоу града 

води евиденција о регистрованим привредним субјектима као и да се пре добијања одобрења 

за обављање делатности утврде услови за рад. 

Потребно је поседовање дела опреме која је предвиђена Правилником o врсти и садржини и 

изгледу инспектора за заштиту животне средине („Сл. гласник РС,“ број 35/05), а посебно 

аутомобила за свакодневни рад. 

Потребно је ускладити законе по којима поступа инспектор за заштиту животне средине и 

других закона, нпр. (Закон о заштити од буке у животној средини и Закон о планирању и 

изградњи, у примени и контроли звучне заштите). 

Неопходна је едукација градских инспектора за заштиту животне средине за примену закона 

за различите области од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 

7.4.5. Успостављање система мониторинга и извештавања о стању 

животне средине 

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 

72/09- др. закон и 43/11- одлука УС) прописује обавезу свих нивоа власти да у складу са својим 

програмима, обезбеде континуитет контроле и праћења животне средине, тј. мониторинг. 

Закон прописује да се мониторинг врши системским праћењем вредности индикатора, 

односно негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности 

које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања квалитета животне 

средине. Мониторинг врше државни органи прописани секторским законима и овлашћене 

организације које испуњавају стручне захтеве и услове. Такође, мониторинг врше и оператери 

постројења које је извор емисија и загађивање, тако што о свом трошку прати показатеље 

емисије и утицаја својих активности на животну средину и о томе обавештава надлежне 

органе. Сви субјекти мониторинга дужни су да податке прикупљене мониторингом 

достављају Агенцији за заштиту животне средине. 
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Град Крушевац већ дужи низ година врши праћење стања животне средине на својој 

територији, праћењем квалитета ваздуха, квалитет земљишта, квалитет површинских вода и 

ниво комуналне буке. Резултати мониторинга се достављају Агенцији за заштиту животне 

средине и објављују се путем градског сајта. Средства за мониторинг обезбеђују се преко 

буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца. 

Ради успостављања система мониторинга и извештавања о стању животне средине 

неопходно је доношење Програма мониторинга животне средине града Крушевца, који се 

доноси за сваку годину а на који надлежно министарство даје сагласност. 

7.4.6. Унапређење јавне свести о заштити животне средине 

Као што је већ напред у овом документу наведено, општи ниво друштвене свести о потреби 
заштите животне у граду Крушевцу је недовољно висок. Да би се постигло унапређење јавне 
свести о заштити животне средине неопходно је следеће: 

 Посветити више пажње едукацији грађана о значају заштите животне средине 
путем едукативних радионица и манифестација на којима ће заинтересовани 
грађани моћи више да сазнају на који начин могу допринети заштити животне 
средине. 

 Чешће организовати стручне трибине, семинари и предавања за новинаре који 
желе да се бави искључиво питањима заштите животне средине. Од великог 
значаја би било повећање броја образовних емисија на тему заштите животне 
средине и објективног извештавања о битним догађајима везаним за заштиту 
животне средине (у случају акцидентних ситуација, доношења закона или других 
аката из области заштите животне средине или других сродних области које могу 
имати утицаја на животну средину). 

 Увођење еколошке стране у локалним штампаним медијима, као и увести, на 
двонедељном или месечном нивоу, у програмску шему локалних телевизија 
једносатну емисију посвећену екологији и животној средини (извештавања о 
стању животне средине, о свим реализованим и планираним активностима и сл.). 

 Формирати Еко- центар који би обухватио сва регистрована удружења и 
заинтересоване појединце на пољу екологије и одрживог развоја. 

 У будућности водити рачуна да пројекти који се финансирају, из буџетског фонда 
за заштиту животне средине, дају применљиве и конкретне резултате а који су 
такође и одрживи.  

 За децу школског узраста би се чешће могле организовати школе у природи, 
акције и отворене учионице у природи на тему биодиверзитета, рециклаже, 
заштите природе, урбане екологије и др. Више пажње треба посветити едукацији 
деце о значају превенције загађења животне средине и о значају заштите животне 
средине за њихову будућност.  

 Повећати учешће јавности у јавним расправама кроз организовање стручних 
трибина које би се реализовале у месним заједницама или на другим погодним 
местима, где би грађани могли да се више упознају са одлукама из области 
заштите животне средине.  

 Већа укљученост грађана у едукативне програме који се тичу акција сузбијања 
инвазивних врста биљака (амброзија и сл.). 

 Већа укљученост грађана у едукативне програме који се тичу побољшања 
информисаности о стању у животној средини. 

 Континуирано спровођење едукације запослених у привреди и јавним 
предузећима као и грађана о значају улагања у енергетску ефикасност и системе 
за обновљиве изворе енергије јер недовољна знања о могућностима унапређења 
енергетске ефикасности и уштеде енергије основна су препрека развоју 
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енергетске ефикасности и целокупне области енергетике. Такође, потребно је 
извршити едукацију запослених у јавним службама о значају и начинима 
аплицирања код различитих међународних фондова за добијање средстава за 
реализацију пројеката унапређења енергетске ефикасности и употребе 
обновљивих извора енергије, као и едукацију грађана о механизмима добијања 
средстава за унапређење енергетске ефикасности, као што су различити фондови, 
финансирање треће стране, уговарање гарантованих уштеда енергије, као и други 
слични механизми који су присутни на српском финансијском тржишту. 

 Већа укљученост социјално одговорних компанија у очувању и унапређењу 
животне средине и одрживог развоја кроз различите видове деловања. 

7.5 Специфични циљеви заштите животне средине 

7.5.1. Воде 

7.5.1.1. Водоснабдевање 

 Континуирано спровођење мера заштите акумулације  

Реализовати “Студију стављања језера Ћелије под заштиту” коју је урадио Завод за 

заштиту природе, одржавати сталне контакте са инспекцијским службама, комуналном 

полицијом и рибочуварском службом. 

 Примена законских и подзаконских аката у циљу заштите језера Ћелије 

Пре свега Закон о водама, („Сл. гласник РС“, број 30/10 и 93/12) и Правилник о начину 

одређивања зона санитарне заштите, („Сл. гласник РС“, број 92/08). Ангажовање локалне 

заједнице, инспекције, судства... 

 Фабрику воде потпуно опремити савременим уређајима и опремом 

Набавити савремену опрему : адекватне микроскопе, TOC-N анализатор, дозирана 

техника за алуминијум-сулфат. 

 Набавити савремену опрему за биолошку и хемијску лабораторију у Фабрици за прераду 

воде „Мајдево“ 

На локацији постројења за прераду воде „Мајдево“ од 2011. до 2013. извршена је 

реконструкција постојећег постројења и доградња нових објеката. Потребно је заменити 

дотрајале пумпе у црпној станици које нису замењене приликом реконструкције и 

заменити једноструке прозоре новим са термо стаклима. 

 Повећање капацитета/проточности водоводне мреже 

Због повећања броја корисника за око 40%, и због застарелости делова мреже која је стара 

око 45 година, неопходно је урадити Главни пројекат реконструкције мреже, прибавити 

неопходне дозволе и сагласности, утврдити динамику реализације. 

 Заменити старе, дотрајале цеви цевима од савремених материјала 

У циљу смањења губитака из мреже и одржавања квалитета пијаће воде неопходно је 

урадити Главни пројекат реконструкције мреже, прибавити неопходне дозволе и 



151 

сагласности, утврдити динамику реализације, уградити цеви од полиетилена, 

модуларног лив-а. 

 Поставити локалне станице за накнадну дезинфекцију 

Постоји генерални пројекат, неопходно је урадити Главни пројекат, обезбедити 

неопходне дозволе. 

 Повећати број затварача на мрежи 

Да би се смањило подручје које остаје без воде услед интервенције неопходно је да се 

многи дотрајали затварачи замене новим (савременијим) и да се постави одређен број 

нових затварача, неопходно је направити програм замене затварача. 

 Повећати број мерача протока и мерача притиска воде у мрежи 

У водоводној мрежи тренутно постоји један мерач протока и притиска воде. У циљу 

вођења прецизне евиденције количине произведене и количине фактурисане воде 

неопходно је урадити анализу стања и пројекат оптимизације рада мреже и поставити 

већи број мерача протока и притиска воде. 

 Смањити број нелегалних прикључака 

Због одсуства планског развоја града долази до непланске градње и нелегалног 

прикључивања на водоводну мрежу. Прикључивање на водоводну мрежу ускладити са 

новим законом о легализацији објеката. 

 Ставити у функцију све артерске бунаре 

Утврдити тренутно стање свих артерских бунара, урадити Студију оправданости и 

Пројекат реконструкције бунара. 

 Примена ГИС-а 

Израђен је пројекат увођења ГИС-а, велики део изграђене водоводне мреже је геодетски 

снимљен. Неопходно је направити стратегију прикупљања података унутар ЈКП 

„Водовод-Крушевац“, објединити податке и унети у ГИС. Успоставити бољу сарадњу са 

Дирекцијом за урбанизам и изградњу која је носилац градског пројекта увођења ГИС-а. 

7.5.1.2. Отпадне воде 

 Изградити централно постројење за пречишћавање отпадних вода 

Предвиђена је изградња ЦППОВ за град Крушевац и 15 околних насеља која гравитирају 

око Крушевца. Да би се пројекат реализовао неопходно је израдити Главни пројекат 

ЦППОВ, прибавити све неопходне дозволе и сагласности, а затим кренути у фазну 

изградњу постројења. Вредност Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода је 

23.846.000,00 € и финансира га KFW Развојна банка. 

 Прикључити све делове града Крушевца и 15 околних насеља на канализациону мрежу 
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Систем главних колектора није у потпуности изграђен. Студијом изводљивости за 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу предвиђена је реконструкција 

критичних деоница, доградња канализационог система и проширење канализације на 

још четири сеоска насеља (Липовац, Пакашница, Велико Головоде и Модрица). Студијом 

је предвиђена изградња 17,5 km колектора и главних водова и око 25 km разводне мреже. 

Неопходно је израдити Главни пројекат, прибавити све неопходне дозволе и сагласности, 

а затим кренути у фазну изградњу канализационе мреже. 

 Уградити биолошке пречишћиваче за пречишћавање отпадних вода у школама сеоских 

подручја 

Уградња биолошких пречишћивача би била прва фаза решавања проблема канализације 

школа и других јавних објеката сеоских подручја. Биолошки пречишћивачи би преузели 

улогу постојећих септичких јама и тиме би се смањила цена пречишћавања отпадних 

вода, и отпадне воде би биле пречишће до задовољавајућег нивоа за испуштање у 

рецепијент. 

 Смањити број нелегалних прикључака 

Због одсуства планског развоја града долази до непланске градње и нелегалног 

прикључивања на канализациону мрежу. Прикључивање на канализациону мрежу 

ускладити са новим законом о легализацији објеката.  

7.5.2. Јавне зелене површине 

 Урађен катастар зелених површина 

На основу урађеног катастра зелених површина могуће је утврдити квантитет и квалитет 

зелених површина што би омогућило квалитетније планирање будућих зелених 

површина. 

 Изградња нових зелених површина адекватно размештених 

Код планирања и изградње нових зелених површина треба водити рачуна да оне буду 

правилно размештене и међусобно повезане. Оваква изградња зелених површина довела 

би до смањења њихове оптерећености, што се одражава на њихову виталност а самим тим 

и квалитет. 

 Смањење неуређених зелених површина у корист уређених зелених површина 

Смањењем неуређених зелених површина олакшало би се одржавање и исте би могле 

адекватније да се користе 

 Адекватна опремљеност ЈКП „КРУШЕВАЦ“ техничким средствима и довољним бројем 

извршиоца за послове одржавања јавних зелених површина 

 Успостављен савремени систем за поливање 

Изградња савременог, подземног система за поливање, доводи до квалитетнијег 

одржавања, смањења потрошње воде, повећања виталности зелене површине што је од 

битне важности за урбану средину као што је град Крушевац. 
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7.5.3. Природа и биодиверзитет 

 Израђен Програм заштите природе који регулише и успоставља бољу заштиту и 

унапређење стања природних вредности и биолошке разноврсности.  

 Усаглашен статус и начин заштићених природних добара са Законом о заштити природе 

из 2009. и 2010. године на основу „мишљења“ Завода за заштиту природе које усваја 

надлежно министарство. 

7.5.4. Управљање отпадом 

 Донет и усвојен регионални план управљања отпадом 

Потписивањем споразума скупштина јединица локалне самоуправе израдио би се 

регионални план управљања отпадом којим би дефинисали правац, приоритете, 

динамику и начин решавања проблема управљања отпадом у свим општинама региона 

обухваћеним планом, у складу са свим позитивним националним и ЕУ законодавством 

из области управљања отпадом и из области заштите животне средине. Сврха израде 

плана је дугорочно успостављање одрживог система за регионално управљање отпадом 

на начин који има минималан штетни утицај на животну средину и здравље садашњих 

и будућих генерација, уз рационално коришћење ресурса и поштовање савремених 

принципа управљања отпадом, а уз координисано учешће свих субјеката управљања 

отпадом. То подразумева дефинисање најприхватљивијих модела за постизање пуне 

контроле над свим токовима отпада од настајања, раздвајања, сакупљања, транспорта, 

третмана и депоновања. 

Крушевац је потписник Протокола о приступању закључењу Споразума о заједничком 

регионалном управљању комуналним отпадом у Расинском округу са следећим 

потписницима: Александровац, Брус, Варварин, Трстеник, Ћићевац и Рековац. Ове 

општине би чиниле Регион односно просторну целину за заједничко управљање 

отпадом у циљу успостављања одрживог система управљања отпадом. 

 Ревидиран и применљив Локални план управљања отпадом 

Град Крушевац треба да приступи доношењу Одлуке о ревидирању Локалног плана 

управљања отпадом како би био применљив кроз адекватне акционе планове који ће 

обезбедити контролу стварања отпада, искоришћења отпада и подстицаје за 

инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из отпада. Као један од 

важнијих циљева локалног плана је и обезбеђивање одговора на многа отворена питања 

која детерминишу успостављање потпуно новог система управљања отпадом, који се 

заснива на смерницама Стратегије управљања отпадом РС. 

 Одређена локација и уређена регионална депонија 

Самим потписивањем Споразума скупштина јединица локалне самоуправе и донетог 

регионалног плана управљања отпадом, поред осталог дефинисаће се локација 

регионалне депоније и начин уређења исте. 

 Извршена санација и рекултивација депоније у Срњу 
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Град Крушевац односно ЈКП „КРУШЕВАЦ“ поседује идејно решење санације, проширења 

и ремедијације депоније “Срње” из 2005. године , које је неопходно да се усклади са 

важећом регулативом, уз примену нових решења. 

 Извршена санација дивљих депонија 

Проширењем обима организованог сакупљања отпада на целој територији града 

Крушевца и деловањем службе “Комуналне полиције” смањила би се могућност 

стварања дивљих депонија а самим тим и опасност по животну средину и здравље људи. 

 Опремљен возни парк 

Набављена нова, поправљена и надограђена постојећа возила довела би до побољшања 

квалитета услуга ЈКП „Крушевац“ а самим тим и до веће покривености града 

организованим сакупљањем комуналног отпада. Поред квалитетније услуге дошло би 

до уштеде у енергентима по возилу, очувању животне средине и смањењу емисија CO2. 

 Извршена набавка довољног броја посуда за сакупљање отпада 

Обезбеђење довољног броја посуда за сакупљање отпада олакшао би саму организацију 

сакупљања и смањио број дивљих депонија која се појављују зато што грађани немају 

организован сервис сакупљања отпада у насељеним местима, а самим тим омогућио 

уштеду смањењем ангажовања додатног људства и механизације. 

 Успостављен организован систем примарне селекције отпада 

Организована примарна селекција отпада олакшала би процес рециклаже отпада и 

повећала могућности избора економичнијег и савременијег технолошког процеса 

прераде отпада.  

 Територија града Крушевца покривена организованим сакупљањем отпада 

Организовано сакупљање отпада на што већем делу територије града директно би 

смањио број дивљих депонија, загађење корита река као и побољшање квалитета 

живота и здравље људи. 

 Повећан ниво наплативости услуга сакупљања отпада 

Повећан ниво наплативости услуга омогућио би побољшање квалитета услуга и 

проширење обима сакупљања отпада, као и финансијску стабилност предузећа која би 

омогућила планирано управљање отпадом на дужи период. 

7.5.5. Заштита ваздуха 

 Поштовање Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13) 

Успостављање сарадње између Службе која врши регистровање предузећа 

(стационарних извора загађивања ваздуха који не подлежу обавези издавања 

интегрисане дозволе, односно израде студије о процени утицаја на животну средину) у 

АПР и Службе за инспекцијске послове постигао би се бржи увид у списак регистрованих 
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предузећа којима би се наложило прибављање дозволе за рад на основу члана 56. Закона 

о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13). 

 Потпуни локални извор загађивања града Крушевца са подацима о стационарним 

изворима загађења ваздуха 

Успостављање сарадње између Службе која врши регистровање предузећа у АПР и 

Службе за инспекцијске послове постигао би се бржи увид у списак регистрованих 

предузећа којима би се наложило достављање извештаје за Локалне регистре извора 

загађивања на основу Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 

36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон и 43/011- одлука УС) и Правилника о 

методологији за израду националног и локалног извора загађивања, као и методологији 

за врсте, начине и рокове пријављивања података („Сл. гласник РС“, број 91/10). 

 Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужој градској зони 

Редефинисање динамичког и стационарног саобраћаја у ужој градској зони, планирање 

и изградња саобраћајне инфраструктуре (кружни токови, заобилазница, 

синхронизација сигнализације...) као и изградња јавне гараже у великој мери би 

допринели достизању овог циља. 

 Повећана топлификација и гасификација града 

Повећање топлификације ће се постићи израдом топловода у деловима града који нису 

повезани на топлификациони систем. Наиме, планирано је ширење топловодне мреже 

на зону ул. Јакшићеве, зона ул. Ломине и Дринчићеве, Ново насеље зона 3 и 4 , Колонија 

и могућа зона ширења је Расадник 1, Аеродром и Касарна „Цар Лазар“, а поред овога и 

проширивање постојеће котларнице Расадник 2 и изградња нове у зони Аеродром. 

Укупна дужини магистралне топловодне мреже предвиђене за изградњу је 2.000 m. Град 

Крушевац и „Србија гас“ су у фази реализације изградње дистрибутивне мреже на целој 

територији град у дужини од 800 km и прикључења 13.000 објеката на исту. 

 Смањење концентрације чађи и укупних таложних материја у време грејне сезоне 

услед емисије градских и индивидуалних котларница и ложишта у домаћинствима, као 

и коришћење горива бољег квалитета за грејање 

 Поштовање Закона о заштити од пожара80 

Већим ангажовањем надлежних инспекцијских служби и едукацијом становништва о 

негативним последицама спаљивања остатака стрних усева, смећа, као и биљних 

остатака постигло би се смањење загађења ваздуха. 

 Комплетан мониторинг емисије 

Успостављање сарадње између Службе која врши регистровање предузећа у АПР и 

Службе за инспекцијске послове постигао би се бржи увид у списак регистрованих 

оператера којима би се наложило мерење емисије и достављање резултата Агенцији за 

                                                             
80 „Службени гласник РС“, број 111/09 
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заштиту животне средине, као и надлежном органу ЈЛС, на основу Закона о заштити 

ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13). 

 Доступније и једноставније информације о квалитету ваздуха 

Успостављањем боље комуникације између Завода за јавно здравље Крушевац, Службе 

за заштиту животне средине и електронских и штампаних медија постигла би се боља 

информисаност људи о квалитету ваздуха на локалном ниво у смислу доступности. 

Поред овога, месечни и годишњи извештаји који се користе да би се пратио квалитет 

ваздуха града Крушевца потребно је поједноставити у смислу разумевања истих за шире 

народне масе без обзира на њихов степен образовања, информисаности и сл. 

 Довољан број и довољно површина уређених зелених површина и дрвореда, као и 

формирани заштитни зелени појасеви између индустријске и градске зоне  

Неопходно је планирање нових зелених површина и повезивање истих са већ 

постојећим путем линеарног зеленила. Повећати број паркова, скверова, линеарног и 

блоковског зеленила. Концептом Генералног урбанистичког плана града Крушевца 

2025 планирано је 25 m2 јавних зелених површина по становнику у функцији рекреације, 

одмора и заштите животне средине. Што се тиче заштитног појаса потребно је 

формирање истог између извора загађивања и зона рада и становања. 

 Сузбијање и уништавање коровских врста, а пре свега амброзије 

Коровске врсте, а пре свега амброзија због својих ботаничких карактеристика имају 

тенденцију брзог ширења како на приватним, тако и на јавним површинама, 

пољопривредном, шумском и грађевинском земљишту и доводи до штетних последица 

по здравље људи, али и пољопривредне усеве. Због свега наведеног неопходно је 

израдити план сузбијања биљака са алергополеном који би обухватио мапирање 

површина под коровским врстама пре свега амброзије, предлоге начина њеног 

уништавања, али и начине подизања свести свих субјеката животне средине о значају 

правовременог сузбијања амброзије на основу Уредбе о мерама за сузбијање и 

уништавање коровске врсте биљке амброзије- Ambrosia artemisiifolia L (spp) („Сл. 

гласник РС“, број 69/06) . 

 Адекватно информисање јавности о стању и прогнози алергополена на локалном нивоу 

Умрежавањем Агенције за заштиту животне средине, Завода за јавно здравље 

Крушевац, Службе за заштиту животне средине и електронских и штампаних медија 

постигла би се боља информисаност људи о прогнози на локалном ниво у смислу 

доступности и јасноће. 

7.5.6. Заштита од буке у животној средини 

 Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужем градском језгру 

Редефинисање динамичког и стационарног саобраћаја у ужој градској зони, планирање 

и изградња саобраћајне инфраструктуре (кружни токови, заобилазница, 

синхронизација сигнализације...) као и изградња јавне гараже у великој мери би 

допринели достизању овог циља. 
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 Уређени заштитни зелени појасеви између индустријских и суседних зона и дуж 

главних градских саобраћајница  

Планирање и изградња зелених заштитних појасева између индустријских и суседних 

зона допринело би смањењу нивоа буке која се генерише у активностима у 

индустријским зонама, а којој су изложене суседне зоне. Постављање и адекватно 

одржавање зелених заштитних појасева дуж главних градских саобраћајница као и 

између коловозних трака на саобраћајницама са више трака смањили би нивое буке која 

се преноси са саобраћајница на објекте који су у зонама њиховог утицаја. 

 Поштовање планске документације и урбанистичких услова 

Неопходно је планском документацијом (и посебним актима) ближе дефинисати 

урбанистичке услове за обављање производних и услужних делатности, као и 

успоставити сарадњу између Службе која врши регистровање у АПР и Службе за 

инспекцијске послове, чиме би привредни субјекти пре почетка рада испунили услове 

прописане законима, подзаконским актима и градским одлукама. 

 Поштовање Закона о заштити од буке и градских одлука 

Техничко и кадровско унапређење рада инспекцијских служби и комуналне полиције 

као и обука постојећег кадра допринело би бољој контроли спровођења Закона о 

заштити од буке и градских одлука. 

 Усвојене нове и измењене градске одлуке 

Усаглашавањем градске Одлуке са законом и подзаконским актима из ове области стећи 

ће се услови за практичну примену одредби поменуте Одлуке. 

7.5.7. Нејонизујуће зрачење 

 Донети планови детаљне регулације 

Донети планове детаљне регулације у којима ће бити прецизиране локације на којима 

могу да буду изграђени антенски стубови као и постављање базних станица на 

крововима стамбених зграда. 

7.5.8. Остале области животне средине (међусекторски проблеми) 

 Едуковани пољопривредни произвођачи о значају анализе квалитета земљишта 

Едуковани пољопривредни произвођачи путем средстава јавног информисања 

(семинара, билтена и др.) свесни су значаја анализе земљишта (избегава се прекомерно 

третирање и поремећај равнотеже земљишта), односно да је Систем контроле 

плодности обавеза према Закону о пољопривредном земљишту. 

 Саветовање пољопривредника са стручњацима 

Континуалном сарадњом са стручњацима (инж. за заштиту биља, инж. за воћарство, 

ратарство и др.) пољопривредни произвођачи добијају савете када и колико чега треба 



158 

применити на одређеним парцелама, чиме се избегава штетан утицај на плодност 

земљишта коришћењем вештачких ђубрива кроз дужи временски период. 

 Адекватна примена ђубрива 

Адекватном применом ђубрива се повећава продуктивност земљишта, квалитет 

приноса биљака, смањују трошкови производње, цена хране одржава прихватљивом, 

избегавају нежељене последице по здравље људи (мутагени, канцерогени и тератогени 

ефекти, цијанозност итд.). 

7.5.8.1. Опасан отпад 

 Системски приступ решавању збрињавања електричног и електронског отпада 

Успостављање система за одвојено сакупљање електричног и електронског отпада 

(ради његове употребе , рециклаже и заштите животне средине и здравља људи). 

 Адекватна обученост кадрова код оператера код којих се генерише опасан отпад 

Успостављање система и начина комуникације којим ће се повећати ниво знања и 

вештина свих заинтересованих актера о кључним проблемима у управљању опасним 

отпадом 

Медицински отпад 

 Поштовање законске регулативе свих субјеката у процесу управљања медицинским 

отпадом. 

Поштовање закона о управљању медицинским отпадом свих субјеката првенствено од 

стране приватног сектора и становништва 

 Решено питање збрињавања неупотребљених лекова сакупљених од становништва као 

и обезбеђивање средстава за њихово уништавање 

Прикупити податке количини неупотребљених лекова која се генеришу на територији 

Градске управе Крушевац и обезбедити средства за њихово уништавање  

7.5.8.2. Шуме 

 Постављање информативних табли и табли забране ложења и спаљивања корова и 

стрништа у близини шумских комплекса. 

 Увођење чуварске и ловочуварске службе на целом подручју Шумског газдинства 

„Расина“ а самим тим спречавање бесправних радњи од стране физичких лица. 
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7.5.8.3. Енергетска ефикасност 

 Усвојена адекватна стратегија у области енергетике 

Усвојена Стратегија у области енергетике, усклађена са Стратегијом развоја енергетике 

Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије, омогућила би сагледавање 

стварне енергетске ситуације. То је предуслов за обезбеђење неопходних енергетских 

капацитета и енергената, као и планирање уштеда на дужи временски период. 

 Повећана енергетска ефикасност у зградарству 

Повећана енергетска ефикасност у зградарству директно смањује потребу за енергијом 

и омогућава рационалну потрошњу. То све доприноси повећању стандарда и конфора 

живота. 

 Израђен програм унапређења енергетске ефикасности у саобраћају 

Израђен програм унапређења енергетске ефикасности у саобраћају допринео би 

побољшању квалитета услуга у области саобраћаја, уштеду у енергентима за возила, као 

и смањење емисије CO2. 

 Повећана употреба обновљиви извора енергије 

Повећана употреба обновљивих извора енергије смањује емисију CO2 у атмосфери, 

повећава енергетску одрживост и ефикасност. Не само што су из еколошких разлога 

погоднији од фосилних горива, већ зато што су домаћи извори енергије и њихова 

употреба нуди могућност за запошљавање становништва. 

 Повећана заинтересованост грађана за енергетску ефикасност 

Повећана заинтересованост грађана за енергетску ефикасност омогућила би примену 

мера потребних за побољшање енергетске ефикасности у зградарству, као и примену 

обновљивих извора енергије. 
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8. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 

Овај акциони план доноси се за период од 5 година и претпоставка је да ће се све активности реализовати у овом року. Рок за њихову 

реализацију је од почетка планиране активности. 

8.1 Акциони планови за достизање општих циљева 

Табела 8.1.1 - Општи циљ 1 – Програм мониторинга града Крушевца 

Активности/ Мера 

Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Доношење одлуке о 

изради програма 

мониторинга Града 

Крушевца 

Градско веће 2 месеца - - Донета одлука - - 

Израда Програма 

мониторинга Града 

Крушевца  

Град Крушевац, 

Служба за заштиту животне 

средине 

3 месеца - - 

Израђен 

Програма 

мониторинга 

Града Крушевца 

- - 

Усвајање програма 

мониторинга Града 

Крушевца 

Градско веће 2 месеца - - 

Усвојен Програма 

мониторинга 

Града Крушевца 

- - 

Имплементација 

Програма мониторинга 

Града Крушевца  

- - - - - - 

Даље активности 

зависе од садржаја 

Програма 

мониторинга 

Града Крушевца 
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Табела 8.1.2 – Општи циљ 2 – Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

Активности Носилац активности 
Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Израда предлога 

Програма заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног 

земљишта на територији 

града Крушевца 

Град Крушевац, 

Служба за пољопривреду, 

Комисија за израду и 

давање мишљења на 

програм 

3 месеца - - 

Израђен предлог 

Програма 

заштите, уређења 

и коришћења 

пољопривредног 

земљишта на 

територији града 

Крушевца 

- - 

Усвајање Програма 

заштите, уређења и 

коришћења 

пољопривредног 

земљишта на територији 

града Крушевца 

Ресорно министарство, 

Градско веће, 

Скупштина града 

3 месеца - - 

Усвојен Програма 

заштите, уређења 

и коришћења 

пољопривредног 

земљишта на 

територији града 

Крушевца 

- - 

Имплементација 

Програма заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног 

земљишта на територији 

града Крушевца 

- - - - - - 

Даље активности 

зависе од 

Програма 

заштите, уређења 

и коришћења 

пољопривредног 

земљишта на 

територији града 

Крушевца 
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8.2 Акциони планови за достизање специфичних циљева 

8.2.1. Воде 

Стратешки циљ: Обезбедити довољне количине здравствено исправне воде за пиће и довести до свих потрошача 

Специфични циљеви: 

1. Континуирано спровођење мера заштите акумулације 

2. Фабрику воде потпуно опремити савременим уређајима и опремом 

3. Извршити реконструкцију водоводне мреже 

4. Довести у функцију све артерске бунаре 

5. Примена ГИС-а 

6. Успоставити систем даљинског надзора и управљање водоводног система 

Табела 8.2.1.1 - Специфични циљ 1 - Континуирано спровођење мера заштитне акумулације 

Активност 
Надлежна 

институција 
Временски рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Реализовати 

„Просторни план 

акумулације 

Ћелије са 

посебном 

наменом“ 

Надлежно 

министарство 
12 месеци - - Усвојен план - 

„Просторни план“ 

је урађен и у току 

је јавна расправа 

за усвајање 

 

Табела 8.2.1.2 - Специфични циљ 2 - Фабрику воде потпуно опремити савременим уређајима и опремом 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Набавити комплетну опрему за 

хемијску и биолошку 

лабораторију, реконструисати 

хлорну станицу 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“ 

12 месеци 5.000.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

остали домаћи и 

страни инвеститори 

Опремљене 

лабораторије 
- - 
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Табела 8.2.1.3 - Специфични циљ 3 – Извршити реконструкцију водоводне мреже 

Активност 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Израдити техничку 

документацију за 

реконструкцију 

водоводне мреже 

ЈКП „Водовод-Крушевац“ 8 месеци 7.000.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Усвојена техничка 

документација, 

добијена 

грађевинска 

дозвола 

- 

За један број 

улица је 

урађена 

техничка 

документација 

Извођење радова на 

реконструкцији 

мреже 

ЈКП „Водовод-Крушевац“, 

Овлашћена институција 

изабрана на тендеру 

36 месеци 240.000.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Завршени радови, 

реконструисана 

мрежа 

2.18 проценат 

становника 

прикључен на 

јавни водовод 

- 

Израда техничке 

документације за 

додатну 

дезинфекцију 

мреже 

ЈКП „Водовод-Крушевац“ 6 месеци 1.080.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Усвојена техничка 

документација 
- - 

Извођење радова на 

постављању опреме 

за додатну 

дезинфекцију 

ЈКП „Водовод-Крушевац“, 

Овлашћена институција 

изабрана на тендеру 

36 месеци 21.600.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Постављене 

станице за додатну 

дезинфекцију 

2.16. Квалитет 

воде за пиће 
- 

Израда техничке 

документације за 

зонирање 

водоводне мреже са 

потребним 

мерењима 

ЈКП „Водовод-Крушевац“, 

Овлашћена институција 

изабрана на тендеру 

7 месеци 600.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Усвојена 

документација 
- - 

Извођење радова 

(Постављање мерне 

опреме) 

ЈКП „Водовод-Крушевац“, 

Овлашћена институција 

изабрана на тендеру 

36 месеци 24.000.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Постављени мерни 

уређаји 
- - 
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Табела 8.2.1.4 - Специфични циљ 4 – Довести у функцију све артерске бунаре 

Активност Предузеће Временски рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Израдити и 

спровести 

програм 

активирања 

постојећих 

артерских бунар 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“ 
12 месеци 4.560.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Остали домаћи и 

страни 

инвеститори 

Активирани 

артерски бунари 

2.16. Квалитет 

воде за пиће 

Издашност сваког 

бунара појединачно је 

2 l/s 

 

Табела 8.2.1.5 - Специфични циљ 5 – Примена ГИС-а 

Активност 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Направити стратегију 

прикупљања и 

обједињавања 

података у оквиру 

ГИС-а 

ЈКП „Водовод-Крушевац“, 

Град Крушевац 
36 месеци - - 

Прикупљени и 

обједињени 

подаци 

- - 

 

Табела 8.2.1.6 - Специфични циљ 6 – Успоставити систем даљинског надзора и управљање водоводног система 

Активност 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатор за праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Извођење радова 

Овлашћена 

институција 

изабрана на 

тендеру 

36 месеци 130.000.000,00 

Град Крушевац, 

Остали домаћи и 

страни 

инвеститори 

Успостављен систем 

даљинског надзора и 

управљања 

- 

Урађена је 

техничка 

документација 
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8.2.1.1. Отпадне воде 

Стратешки циљ: Прикупити и пречистити све отпадне воде са територије града Крушевца 

Специфични циљеви: 

1. Изградити ЦППОВ 

2. Прикључити све становнике града Крушевца и околних насеља на канализациону мрежу 

3. Уградити биолошке пречишћиваче за пречишћавање отпадних вода у школама сеоских подручја 

4. Реконструисати постојећу канализацију на територији града 

5. Набавити нову опрему за одржавање канализационе мреже 

Табела 8.2.1.1.1 – Специфични циљ 1 – Изградити ЦППОВ 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Израда техничке 

документације за 

ЦППОВ 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

ГАУФ 

36 месеци - 

KFW развојна 

банка Немачке, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Израђена 

документација 
- 

У току је реализација 

комплетног пројекта – израда 

техничке документације и 

избор извођача. Финансијска 

средства су обезбеђена 

Обезбедити 

локацијске и 

грађевинске 

дозволе 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

ГАУФ 

36 месеци 4.000.000,00 

Град Крушевац, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Прибављене 

дозволе 
- 

Износ од 1.800.000.000,00 

динара обухвата израду 

техничке документације, 

извођење радова и заједно се 

реализују. 

Извођење радова 

на изградњи 

ЦППОВ 

Овлашћена 

институција 

изабрана на 

тендеру 

36 месеци 1.800.000.000,00 

KFW развојна 

банка Немачке, 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“, 

Изграђено 

постројење 

2.21 Загађене 

(непречишћене) 

отпадне воде 

ГАУФ је консултантска 

компанија KFW развојне банке. 
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Табела 8.2.1.1.2 – Специфични циљ 2 – Прикључити све становнике града Крушевца и околних насеља на канализациону мрежу 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Израда техничке 

документације 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“ 
12 месеци 31.000.000,00 

Град Крушевац, 

Остали домаћи 

и страни 

инвеститори 

Израђена 

техничка 

документација 

- 

Обухваћена су сва насеља 

из околине, приказане 

цифре и обим извођења 

радова су усклађени са 

роком од 36 месеци. 

Извођење радова 

Овлашћена 

институција 

изабрана на 

тендеру 

60 месеци 1.560.000.000,00 

Град Крушевац, 

Остали домаћи 

и страни 

инвеститори 

Завршени 

радови на 

прикључивању 

на 

канализациону 

мрежу 

2.19 Проценат 

становника 

прикључен на јавну 

канализацију 

Процена је извршена 

према Генералном 

пројекту одвођења 

отпадних вода ( који је 

урадио институт Јарослав 

Черни 2007 год ) 

 

Табела 8.2.1.1.3 – Специфични циљ 3 – Уградити биолошке пречишћиваче за пречишћавање отпадних вода у школама сеоских подручја 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- процењена 

вредност 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Нап. 

Израда техничке 

документације за уградњу 

биолошких пречишћивача у 

сеоским школама и 

добијање потребних 

дозвола 

Овлашћена 

институција изабрана 

на тендеру, 

Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

9 месеци 4.500.000,00 дин 

Град Крушевац, 

Остали домаћи и 

страни 

инвеститори 

Израђена техничка 

документација и 

добијена 

грађевинска 

дозвола 

- - 

Извођење радова 

Овлашћена 

институција изабрана 

на тендеру 

12 - 15 

месеци 
€ 276.000,00 

Град Крушевац, 

Остали домаћи и 

страни 

инвеститори 

Уграђени 

биолошки 

пречишћивачи у 

сеоским школама 

2.19 Проценат 

становника 

прикључен на јавну 

канализацију 

- 
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Табела 8.2.1.1.4 – Специфични циљ 4 – Реконструисати постојећу канализацију на територији града 

Активност 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Израда техничке 

документације 

ЈКП „Водовод-Крушевац, 

Дирекција за урбанизам и 

изградњу 

12 месеци 7.500.000,00 

Град Крушевац, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Израђена 

документација 
- 

Реализација 

зависи од 

програма 

Дирекције за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Извођене радова 
Овлашћена институција 

изабрана на тендеру 
36 месеци 90.000.000,00 

Град Крушевац, 

Остали домаћи и 

страни инвеститори 

Реконструисана 

канализациона 

мрежа 

2.19 Проценат 

становника 

прикључен на 

јавну 

канализацију 

- 

 

Табела 8.2.1.1.5 – Специфични циљ 5 – Набавити нову опрему за одржавање канализационе мреже 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски рок 

Буџет- 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатор за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Набавити специјално 

возило за чишћење 

канализације са 

камером и пратећом 

опремом 

ЈКП „Водовод-

Крушевац“ 

Град Крушевац 

36 месеци 30.000.000,00 

Град Крушевац, 

Остали домаћи и 

страни 

инвеститори 

Специјално возило 

у власништву 

Водовода 

Крушевац 

- - 
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8.2.2. Јавне зелене површине 

Стратешки циљ:  

Специфични циљеви: 

1. Урађен катастар зелених површина 

2. Изградња нових зелених површина адекватно размештених 

3. Смањење неуређених зелених површина у корист уређених зелених површина 

4. Адекватна опремљеност ЈКП „КРУШЕВАЦ“ техничким средствима и довољним бројем извршиоца 

5. Успостављен савремени систем за поливање 

Табела 8.2.2.1 - Специфични циљ 1 - Урађен катастар зелених површина 

Активност / Мера 
Надлежна институција / 

Предузеће 
Временски рок 

Буџет – 
процењена 

вредност 
[РСД] 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
Индикатори 

животне 
средине 

Напомена 

Доношење одлуке о 
изради катастра 
зелених површина 

ГУ Крушевац 6 месеци - - 
Донета одлука о 
изради катастра 

зелених површина 
- - 

Израда катастра 
зелених површина 

Стручна организација 
изабрана на тендеру 

24 месеца 8.000.000,00 
ГУ Крушевац, 
међународни 
фондови 

Израђен катастар 
зелених површина 

- - 
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Табела 8.2.2.2 - Специфични циљ 2 - Изградња нових зелених површина адекватно размештених 

Активност 
Надлежна институција / 

Предузеће 
Временски 

рок 

Буџет – 
процењена 

вредност 
[РСД] 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
Индикатори 

животне 
средине 

Напомена 

Израда одговарајуће 
планске и пројектне 
документације 

Дирекција за изградњу и 
урбанизам града Крушевца, 
стручна организација изабрана 
тендером 

24 месеца 10.000.000,00 
ГУ Крушевац, 
међународни и 
домаћи фондови 

Израђени 
планови и 
пројекти 

- - 

Изградња – реализација 
планова и пројеката 

Стручна организација изабрана на 
тендеру 

У складу са 
програмом 

развоја града 

У зависности 
од планова и 

пројеката 

ГУ Крушевац, 
међународни и 
домаћи фондови 

Изграђене 
нове зелене 
површине 
адекватно 

размештене 

- - 

 

Табела 8.2.2.3 - Специфични циљ 3 - Смањење неуређених зелених површина у корист уређених зелених површина 

Активност Предузеће 
Временски 

рок 

Буџет – 
процењена 

вредност 
[РСД] 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
Индикатори 

животне 
средине 

Напомена 

Израда плана за 
уређивање зелених 
површина 

Дирекција за изградњу и 
урбанизам града Крушевца 

6 месеци - 
ГУ Крушевац, 
међународни и 
домаћи фондови 

Израђени 
планови и 
пројекти 

- - 

Изградња уређених 
зелених површина 

ЈКП „Крушевац“ 
На основу 
израђеног 

плана 

На основу 
израђеног 

плана 

ГУ Крушевац, 
међународни и 
домаћи фондови 

Изграђене 
уређене зелене 

површине 
- - 
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Табела 8.2.2.4 – Специфични циљ 4 - Адекватна опремљеност ЈКП „КРУШЕВАЦ“ техничким средствима и довољним бројем извршиоца 

Активност / Мера 
Надлежна институција 
/Установа/Предузеће 

Временски 
рок 

Буџет – 
процењена 

вредност 
[РСД] 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
Индикатори 

животне 
средине 

Напомена 

Повећање броја 
запослених у ЈКП 
„Крушевац“ 

ЈКП „Крушевац“ 1 месец - 
ГУ Крушевац, 
ЈКП „Крушевац“ 

Повећан број 
запослених 

- - 

Куповина адекватне 
опреме за рад 

ЈКП „Крушевац“ 3 месеца 10.000.000,00 
ГУ Крушевац, 
међународни и 
домаћи фондови 

Купљена 
адекватна 

опрема за рад 
- - 

 

Табела 8.2.2.5 - Специфични циљ 5 - Успостављен савремени систем за поливање 

Активност Установа 
Временски 

рок 

Буџет – 
процењена 

вредност 
[РСД] 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
Индикатори 

животне 
средине 

Напомена 

Израда пројекта 
система за поливање 

Овлашћена установа 
изабрана на тендеру 

6 месеци 2.000.000,00 
ГУ Крушевац, 
међународни и 
домаћи фондови 

Израђен 
пројекат 

система за 
поливање 

- - 

Изградња система за 
поливање 

Овлашћена установа 
изабрана на тендеру 

12 месеци 10.000.000,00 
ГУ Крушевац, 
међународни и 
домаћи фондови 

Изграђен 
систем за 
поливање 

- - 
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8.2.3. Природа и биодиверзитет 

Стратешки циљ: Заштита природне вредности и биолошке разноврсности 

Општи циљ: Израђен Програм заштите природе 

Специфични циљеви: 

1. Потпуно истражена флора, фауна и вегетација 

2. Усаглашен статус и назив заштићених природних добара са Законом из 2009. и 2010. године 

Табела 8.2.3.1 - Општи циљ – . Израђен Програм заштите природе 

Активност 
Надлежна институција / 

Предузеће 
Временски рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатори 

из 

Правилника 

Напомена 

Урадити потребну 

документацију 
ЈП „Србијашуме“ 12 месеци 200.000,00 

ЈП „Србијашуме“ 

Локална 

самоуправа 

Усвојена пројектна 

документација 
3.23. - 

Покретање поступка за 

разматрање и усвајање 

плана 

Завод за заштиту природе 12 месеци 100.000,00 Министарство 
Завршен поступак 

усвајања плана 
3.23. - 

 

Табела 8.2.3.2 - Специфични циљ 1 - Потпуно истражена флора, фауна и вегетација 

Активност Надлежна институција Временски рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатори 

из 

Правилника 

Напомена 

Настављање 

истраживања 
Завод за заштиту природе 24 месеца 500.000,00 

Локална 

самоуправа 

ЈП „Србијашуме“ 

Израђена студија 

флоре и фауне 

3.24. 

3.25. 

Поступак покреће 

ЈП „Србијашуме“ 
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Табела 8.2.3.3 - Специфични циљ 2 - Усаглашен статус и назив заштићених природних добара са Законом из 2009. и 2010. године 

Активност Надлежна институција 
Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатори 

из 

Правилника 

Напомена 

Покретање поступка 

за усаглашавање 

статуса и назива 

заштићених прир. 

добара 

Завод за заштиту природе 5 година 100.000,00 
Министарство 

ЈП „Србијашуме“ 

Измењен статус и 

назив заштићених 

прир. добара 

3.24. 
Поступак покреће 

ЈП „Србијашуме“ 
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8.2.4. Управљање отпадом 

Стратешки циљ: Успоставити одржив систем управљања отпадом 

Општи циљеви: 

1. Донет и усвојен регионални план управљања отпадом 

2. Ревидиран и применљив Локални план управљања отпадом 

Специфични циљеви: 

1. Одређена локација и изграђена регионална депонија 

2. Извршена санација и рекултивација депоније у Срњу 

3. Уклањање дивљих депонија 

4. Опремљен возни парк 

5. Извршена набавка довољног броја посуда за сакупљање отпада 

6. Успостављен организован систем примарне селекције отпада 

7. Територија града Крушевца покривена организованим сакупљањем отпада 

8. Повећан ниво наплативости услуга 
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Табела 8.2.4.1 - Општи циљ 1 – Донет и усвојен регионални план управљања отпадом 

Активност / Мера 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори 

за програма 

Индикатори 

за праћење 

стања 

животне 

средине 

Напомена 

Потписивање 

Споразума о 

регионалном 

управљању отпадом 

Град Крушевац, 

остале 

ЈЛС региона-потписници 

споразума 

12 месеци - - 

Потписан 

споразум о 

регионалном 

управљању 

отпадом 

- 

Потписан је Протокол о 

приступању закључењу 

Споразума о заједничком-

регионалном управљању 

комуналним отпадом у 

Расинском округу број 404-

266/2014 од 17.06.2014.год. 

Потписивањем споразума 

именује се и институција 

која ће водити послове 

везане за припрему 

документације за 

регионално управљање 

отпадом. 

Доношење одлуке о 

приступању изради 

регионалног плана 

управљања отпадом 

Град Крушевац, 

 Општине потписници 

споразума 

2 месеца - - 

Донета одлука 

о приступању 

изради 

регионалног 

плана 

управљања 

отпадом 

- - 

Избор овлашћене 

организације за 

израду регионалног 

плана управљања 

отпадом 

Одабрана институција 6 месеци - - 

Изабрана 

овлашћена 

организација 

- - 

Израда регионалног 

плана управљања 

отпадом 

Град Крушевац, 

Општине потписници 

споразума, 

овлашћена институција и 

организација/предузеће 

изабрана на тендеру 

12 месеци 4.000.000,00 

Град Крушевац, 

Општине 

потписници 

споразума 

Израђен 

регионални 

план 

управљања 

отпадом 

- 
Буџет ће зависити од 

најповољније понуде. 
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Усвајање РПУО на 

седницама градова и 

општина региона 

Скупштина Града 

Крушевца, 

скупштине осталих ЈЛС 

региона. 

3 месеца - - 

Усвојен 

регионални 

план 

управљања 

отпадом. 

- - 

 

Табела 8.2.4.2 - Општи циљ 2 – Ревидиран и применљив Локални план управљања отпадом 

Активност 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Доношење одлуке о 

ревизији ЛПУО 
Градско веће 2 месеца - - Донесена одлука - - 

Избор овлашћене 

организације за 

ревизију ЛПУО 

Град Крушевац 6 месеци - - 

Изабрана 

овлашћена 

организација 

- - 

Ревизија локалног 

плана управљања 

отпадом 

Град Крушевац, 

ЈКП „Крушевац“, 

овлашћена организација 

изабрана на тендеру 

12 месеци 2.000.000,00 

Буџетски фонд за 

заштиту животне 

средине града 

Крушевца 

Ревидиран 

локални план 

управљања 

отпадом 

- 

Буџет ће 

зависити од 

најповољније 

понуде 
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Табела 8.2.4.3 - Специфични циљ 1 - Одређена локација и изграђена регионална депонија 

Активност / Мера 

Надлежна 

институција/Установа/П

редузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори 

за програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Избор обрађивача студије 

оправданости за избор 

локације за регионалну 

депонију, у складу са РПУО 

Институција надлежна за 

послове регионалног 

управљања отпадом 

6 месеци   

Одабран 

обрађивач 

студије. 

  

Израда студије 

оправданости 

Институција надлежна за 

послове регионалног 

управљања отпадом; 

Одабрани извођач 

6 месеци 2.000.000,00 

ЈЛС региона, 

КФВ развојна 

банка 

Израђена 

студија 

оправданости 

 

Буџет ће зависити 

од најповољније 

понуде 

Имплементација студије 

изводљивости 
      

Даље активности 

зависиће од 

закључака студије 
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Табела 8.2.4.4 - Специфични циљ 2 - Извршена санација и рекултивација депоније у Срњу 

Активност 
Надлежна институција 

/ Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Доношење одлуке Градско веће 2 месеца - - Донета Одлука - - 

Избор овлашћене 

организације 
Град Крушевац 6 месеци - Град Крушевац 

Изабрана 

овлашћена 

организација 

- - 

Израда пројектне 

документације 

Град Крушевац, 

овлашћена организација 
12 месеци 1.000.000,00 

Град Крушевац, 

Буџетски фонд 

за заштиту 

животне 

средине града 

Крушевца и 

други домаћи и 

страни извори 

Израђена 

пројектна 

документација 

- 

Буџет ће зависити 

од најповољније 

понуде 

Санација и рекултивација 

депоније у складу са 

пројектном 

документацијом. 

- - - - - - 

Следеће 

активности зависе 

од пројектне 

документације 

 

Табела 8.2.4.5 - Специфични циљ 3 - Уклањање дивљих депонија 

Активност 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

Извор 

финансирања 

Индикатори 

за програм 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Уклањање дивљих 
депонија на територији 
града Крушевца према 
регистру дивљих депонија 

Град Крушевац, 

ЈКП „Крушевац“ 
24 месеци - 

Град Крушевац, 

Буџетски фонд за 

заштиту животне 

средине 

Уклоњене 
дивље 

депоније 
- - 
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Табела 8.2.4.6 - Специфични циљ 4 - Опремљен возни парк 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[€] 

Извор финансирања 
Индикатори за 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Набавити довољан број 
специјалних возила за 
сакупљање отпада у свим 
насељеним местима 

Град Крушевац, 

ЈКП „Крушевац“ 
60 месеци 1.000.000,00 

Град Крушевац, 

Буџетски фонд за 

заштиту животне 

средине, 

други домаћи и 

страни извори 

Набављен довољан 
број специјалних 

возила 
- - 

 

Табела 8.2.4.7 - Специфични циљ 5 - Извршена набавка довољног броја посуда за сакупљање отпада 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор финансирања 
Индикатори за 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Набавити довољан 
број посуда за 
сакупљање отпада 
за сва насељена 
места 

Град Крушевац, 

ЈКП „Крушевац“ 
36 месеци 40.000.000,00 

Град Крушевац, 

Буџетски фонд за 

заштиту животне 

средине, ЈКП 

Крушевац, и грађани 

Набављен довољан 
број посуда за 

сакупљање отпада 
- - 

Табела 8.2.4.8 - Специфични циљ 6 - Успоставити организован систем примарне селекције отпада 

Активност 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

програма 

Индикатори 

за праћење 

стања 

животне 

средине 

Напомена 

Ревидирање ЛПУО 
Град Крушевац, 

ЈКП „Крушевац“ 
12 месеци 1.000.000,00 

Буџетски фонд за 

заштиту животне 

средине града 

Крушевца 

Дефинисани 
модалитети 

примарне 
селекције 

отпада 

- - 

Имплементација 
ЛПУО 

- - - - - - 
Наредне активности 
зависиће од дефинисања 
модалитета 
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Табела 8.2.4.9 - Специфични циљ 7 - Територија града Крушевца покривена организованим сакупљањем отпада 

Активност 
Надлежна институција 

/ Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори 

за програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Ревизија одлуке о организованом 
сакупљању отпада на територији 
града 

Скупштина града 

Крушевца 
3 месеца - - 

Ревидирана 
одлука 

- - 

Успостављање система 
организованог сакупљања отпада 

ЈКП „Крушевац“ 24 месеца - - - - - 
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8.2.5. Ваздух 

Стратешки циљ: Смањене концентрације загађујућих материја у ваздуху 

Општи циљ: Потпуни катастар локалних извора загађивања града Крушевца са подацима о стационарним изворима загађења ваздуха 

Специфични циљеви: 

1. Поштовање Закона о заштити ваздуха 

2. Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужој градској зони 

3. Повећана топлификација и гасификација града 

4. Смањење концентрације чађи и укупних таложних материја у време грејне сезоне услед емисије градских и индивидуалних 

котларница и ложишта у домаћинствима, као и коришћење горива бољег квалитета за грејање81 

5. Поштовање Закона о заштити од пожара 

6. Комплетан мониторинг емисије 

7. Доступније и једноставније информације о квалитету ваздуха 

8. Довољан број и довољно површина уређених зелених површина и дрвореда, као и формирани заштитни зелени појасеви између 

индустријске и градске зоне  

9. Сузбијање и уништавање коровских врста, а пре свега амброзије 

10. Адекватно информисање јавности о стању и прогнози алергополена на локалном нивоу 

  

                                                             
81 Овај циљ ће се постићи реализацијом специфичног циља број 3. 
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Табела 8.2.5.1 – Општи циљ - Потпуни локални регистар извора загађивања града Крушевца са подацима о стационарним изворима загађења ваздуха 

Активности / Мера 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 

Индикатори за праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Успоставити бољу сарадњу 

између АПР и Инспекције за 

заштиту животне средине ГУ 

Град Крушевац 2 месеца - - 

Увид у списак из АПР о 

регистрованим предузећима 

који подлежу обавези 

достављања података за 

локални регистар извора 

загађивања 

- - 

Чешћа инспекцијска контрола Град Крушевац континуирано - - 
Потпунији локални регистар 

извора загађивања 
- - 

 

Табела 8.2.5.2 - Специфични циљ 1 - Поштовање Закона о заштити ваздуха 

Активности / Мера 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 

Индикатори за праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Успоставити бољу 

сарадњу између АПР и 

Инспекције за заштиту 

животне средине ГУ 

Град Крушевац 2 месеца - - 

Увид у списак из АПР о 

регистрованим предузећима 

који подлежу чл. 56. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник 

РС“, број 36/09 и 10/13) 

- - 

Чешћа инспекцијска 

контрола 
Град Крушевац континуирано - - 

Поднесени захтеви за издавање 

дозвола за рад на основу чл.56. 

Закона о заштити ваздуха („Сл. 

гласник РС“, број 36/09 и 10/13) 

- - 
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Табела 8.2.5.3 - Специфични циљ 2 - Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужој градској зони 

Активности / Мера 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Доношење одлуке о 

изради Саобраћајне 

студије 

Градско веће 2 месеца - - Донета одлука - - 

Избор овлашћене 

организације за израду 

студије 

Град Крушевац 3 месеца - - 

Изабрана 

овлашћена 

организација 

- - 

Израда студије 
Град Крушевац, 

овлашћена организација 
18 месеци 3.000.000,00 ГУ Крушевац 

Израђена 

студија 

1.1 Учесталост 

прекорачења дневних 

граничних вредности 

за SO2, NO2, PM10 i O3 

Буџет ће зависити 

од најповољније 

понуде 

Даље активности зависе 

од израђене Студије 
- - - - - - - 
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Табела 8.2.5.4 - Специфични циљ 3- Повећана топлификација и гасификација града 

Активности / Мера 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[€] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Пројекат развоја 

топлификационе мреже 

ЈКП „ Градска 

топлана“, 

Град Крушевац 

- - - 
Повећан број 

нових прикључака 

1.1 Учесталост 

прекорачења 

дневних 

граничних 

вредности за SO2, 

NO2, PM10 i O3 

- 

Програм снабдевања 

природним гасом „Широке 

потрошње“ територије 

града Крушевца I Фаза 

(Дистрибутивна гасоводна 

мрежа „центар- Крушевац“, 

„исток- Крушевац“ и „запад- 

Крушевац“) 

Град Крушевац, 

„Расина Енергогас“, 

ЈП „Србијагас“ 

48 месеци 

за све три 

фазе 

12.085.505,00 

Град Крушевац, 

„Расина 

Енергогас“, 

ЈП „Србијагас“ 

Изграђене 

Дистрибутивне 

гасоводне мреже 

„центар- 

Крушевац“, 

„исток- Крушевац“ 

и „запад- 

Крушевац“ 

1.1 Учесталост 

прекорачења 

дневних 

граничних 

вредности за SO2, 

NO2, PM10 i O3 

Процене инвестиционе 

вредности су према 

стандардној 

методологији ЈП 

„Србијагас“. Уговор о 

пословно- техничкој 

сарадњи на 

реализацији Програма 

снабдевања природним 

гасом широке 

потрошње територије 

Града Крушевца за 

фазну реализацију, број 

404-398/II од 

14.06.2013. год. 

Програм снабдевања 

природним гасом „Широке 

потрошње“ територије 

града Крушевца II Фаза 

(Дистрибутивна гасоводна 

мрежа „југ- Крушевац“ и 

„север- Крушевац“) 

Град Крушевац, 

„Расина Енергогас“, 

ЈП „Србијагас“ 

48 месеци 

за све три 

фазе 

7.730.525,00 

Град Крушевац, 

„Расина 

Енергогас“, 

ЈП „Србијагас“ 

Изграђене 

Дистрибутивне 

гасоводне мреже 

„југ- Крушевац“ и 

„север- Крушевац“ 

1.1 Учесталост 

прекорачења 

дневних 

граничних 

вредности за SO2, 

NO2, PM10 i O3 

Програм снабдевања 

природним гасом „Широке 

потрошње“ територије 

града Крушевца III Фаза 

(Дистрибутивна гасоводна 

мрежа „југоисток- 

Крушевац“ 

Град Крушевац, 

„Расина Енергогас“, 

ЈП „Србијагас“ 

48 месеци 

за све три 

фазе 

6.590.230,00 

Град Крушевац, 

„Расина 

Енергогас“, 

ЈП „Србијагас“ 

Изграђена 

Дистрибутивна 

гасоводна мрежа 

„југоисток- 

Крушевац“ 

1.1 Учесталост 

прекорачења 

дневних 

граничних 

вредности за SO2, 

NO2, PM10 i O3 
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Табела 8.2.5.5 - Специфични циљ 5- Поштовање Закона о заштити од пожара 

Активности 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Едукација 

становништва 

(лифлети и сл.) 

Град Крушевац континуирано 500.000,00 

Буџетски фонд за 

ЗЖС града 

Крушевца 

Смањен број паљења отпада и 

биљних остатака на отвореном 
- - 

 

Табела 8.2.5.6 - Специфични циљ 6- Комплетан мониторинг емисије 

Мера 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 
Индикатори за праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Чешћа инспекцијска 

контрола 
Град Крушевац континуирано - - 

Већи број достављених извештаја о 

мерењу емисије од стране оператера на 

основу чл. 58. Закона о заштити ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13) 

- - 
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Табела 8.2.5.7 - Специфични циљ 7- Доступније и једноставније информације о квалитету ваздуха 

Активности / Мера 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за праћење 

програма 

Индикатори 

за праћење 

стања 

животне 

средине 

Напомена 

Преуредити web страну за 

животну средину 
Град Крушевац 2 месеца - - 

Преуређена веб страна за 

животну средину 
- - 

Одредити особу за ажурирање 

података на web страни 
Град Крушевац 1 месец - - Одређена особа - - 

Поједноставити месечни 

извештај 
Град Крушевац 5 дана - - 

Поједностављен месечни 

извештај 
- - 

Поједноставити годишњи 

извештај 
Град Крушевац 10 дана - - 

Поједностављен годишњи 

извештај 
- - 

Израда годишњег билтена стања 

ЖС града Крушевца 
Град Крушевац 2 месеца - - 

Израђен годишњи билтен 

стања ЖС града Крушевца 
- - 

Избор најбољег понуђача за 

штампање годишњег билтена 

стања ЖС града Крушевца 

Град Крушевац 6 месеци - - Изабран најбољи понуђач - - 

Штампање годишњег билтена 

стања ЖС града Крушевца 

Град Крушевац и најбољи 

понуђач 
1 месец 150.000,00 

Буџетски фонд за 

заштиту жив. 

Средине Крушевца 

500 примерака годишњег 

билтена стања ЖС града 

Крушевца 

- - 

Објављивање годишњег билтена 

стања ЖС града Крушевца путем 

електронских медија 

Град Крушевац 5 дана - - 

Објављен год. билтен на 

web страни града и 

објављена информација о 

доступности истог путем 

електронских и 

штампаних медија 

- - 
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Табела 8.2.5.8 - Специфични циљ 8- Довољан број уређених зелених површина и дрвореда и формирани заштитни зелени појасеви између индустријске и градске зоне 

Активности / Мера 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Доношење одлуке о изради 

Елабората о уређењу зелених 

површина и дрвореда, као и 

заштитних појасева 

Градско веће 2 месеца - - Донета одлука - - 

Израда Елабората о уређењу 

зелених површина и 

дрвореда, као и заштитних 

појасева 

ЈП „Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу“, 

Град Крушевац 

12 месеци 3.000.000,00 Град Крушевац 

Израђен 

Елабората о 

уређењу 

зелених 

површина и 

дрвореда, као и 

заштитних 

појасева 

- - 

Уређење зелених површина 

на основу елабората 
ЈКП „Крушевац“ 12 месеци 40.000.000,00 Град Крушевац 

Уређене зелене 

површине 
- - 

Одржавање зелених 

површина 
ЈКП „Крушевац“ континуитет 100.000.000,00 Град Крушевац 

Одржаване 

зелене 

површине 

1.1 Учесталост 

прекорачења 

дневних 

граничних 

вредности за SO2, 

NO2, PM10 и O3 

100.000.000,00 динара 

је за одржавање на 

годишњем нивоу већ 

постојећих и 

новоформираних 

зелених површина 
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Табела 8.2.5.9 - Специфични циљ 9- Сузбијање и уништавање коровских врста, а пре свега амброзије 

Активности / Мера 
Надлежна институција 

/ Предузеће 
Временски рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори 

за праћење 

стања 

животне 

средине 

Напомена 

Уврстити сузбијање и 

уништавање амброзије у 

програм редовног одржавања 

зелених површина 

Град Крушевац, 

ЈКП „Крушевац“ 
3 месеца - - 

Проширен и усвојен 

Програм редовног 

одржавања зелених 

површина 

- - 

Редовно уништавање и 

сузбијање амброзије по програму 
ЈКП „Крушевац“ 

6 месеци (мај- 

октобар) 

континуирано 

2.000.000,00 Град Крушевац 
Покошене површине 

под амброзијом 
- - 

Едукација становништва о 

сузбијање и уништавање 

амброзије са приватних парцела 

(лифлети и сл.) 

Град Крушевац 

6 месеци (мај- 

октобар) 

континуирано 

150.000,00 
Буџетски фонд за 

ЗЖС Крушевац 

Повећане покошене 

приватне површине 

под амброзијом 

- - 

 

Табела 8.2.5.10 - Специфични циљ 10- Адекватно информисање јавности о стању и прогнози алергополена на локалном нивоу 

Активности / Мера 
Надлежна институција / 

Носилац активности 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Нап. 

Успостављање боље сарадње 

између ГУ Крушевца и медија 

Град Крушевац, 

медијске куће 
2 месеца - - 

Одређен модел 

пружања информација 
- - 

Прослеђивање инф. Медијима о 

стању и прогнози алергеног 

полена 

Град Крушевац, 

медијске куће 
1 дан - - 

Прослеђена 

информација медијима 
- - 

Објављивање инф. о стању и 

прогнози алергеног полена у 

средствима јавног информисања 

медији континуирано - - 

Објављене 

информације путем 

електронских и 

штампаних медија 

- - 
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8.2.6. Заштита од буке у животној средини 

Стратешки циљ: Смањење нивоа буке до нивоа прописаних законом и подзаконским актима 

Специфични циљеви: 

1. Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужем градском језгру 

2. Уређени заштитни зелени појасеви између индустријских и суседних зона и дуж главних градских саобраћајница  

3. Поштовање планске документације и урбанистичких услова 

4. Поштовање Закона о заштити од буке и градских одлука 

5. Усвојене нове и измењене градске одлуке 

Табела 8.2.6.1 - Специфични циљ 1- Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужој градској зони 

Активности / Мера 
Надлежна институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне средине 

Напомена 

Доношење одлуке о 

изради Саобраћајне 

студије 

Градско веће 2 месец - - Донета одлука - - 

Избор овлашћене 

организације за израду 

студије 

ГУ Крушевац 3 месеца - - 

Изабрана 

овлашћена 

организација 

- - 

Израда студије 
ГУ Крушевац, 

овлашћена организација 
18 месеци 3.000.000,00 ГУ Крушевац Израђена студија - 

Буџет ће зависити од 

најповољније понуде 

Имплементација студије - - - - - - 

Даље активности 

зависе од израђене 

Студије 
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Табела 8.2.6.2 - Специфични циљ 2- Уређени заштитни зелени појасеви између индустријских и суседних зона и дуж главних градских саобраћајница 

Активности / Мера 

Надлежна 

институција / 

Предузеће 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Доношење одлуке о изради 

Елабората о уређењу зелених 

површина и дрвореда, као и 

заштитних појасева 

Градско веће 2 месец - - 

Донета одлука 

изради Елабората о 

уређењу зелених 

површина и 

дрвореда, као и 

заштитних појасева 

- - 

Израда Елабората о уређењу 

зелених површина и 

дрвореда, као и заштитних 

појасева 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу, 

ГУ Крушевац 

12 месеци 3.000.000,00 Град Крушевац 

Израђен Елабората 

о уређењу зелених 

површина и 

дрвореда, ко и 

заштитних појасева 

- - 

Уређење зелених површина ЈКП „Крушевац“ 12 месеци 40.000.000,00 Град Крушевац 
Уређене зелене 

површине 
- - 

Одржавање зелених 

површина 
ЈКП „Крушевац“ континуитет 100.000.000,00 Град Крушевац 

Одржаване зелене 

површине 

6.40. Укупни 

индикатор буке 

100.000.000,00 динара 

је за одржавање на 

годишњем нивоу већ 

постојећих и 

новоформираних 

зелених површина 
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Табела 8.2.6.3 - Специфични циљ 3- Поштовање планске документације и урбанистичких услова 

Активност 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Успостављање боље сарадње између 

АПР-а, Одељења за урбанизам и 

грађевинарство, Службе за ЗЖС и 

инспекцијских служби 

ГУ Крушевац 6 месеци - - 

Повећан број захтева за 

издавање неопходних 

сагласности и дозвола 

- - 

 

Табела 8.2.6.4 - Специфични циљ 4- Поштовање Закона о заштити од буке и градских одлука 

Активности/ Мера 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Техничко унапређење рада 

инспекцијских служби(набавка 

возила и техничке опрема) 

ГУ Крушевац 12 месеци 1.500.000,00 Град Крушевац 
Набављено возило и 

техничка опрема 
- - 

Успостављање боље сарадње 

између инспекције за жс, 

комуналне полиције и МУП 

ГУ Крушевац, 

ПУ Крушевац 
3 месеца - - 

Заједничке акције у 

контроли 
- - 

Континуирана едукација 

инспекцијских служби 
ГУ Крушевац Континуирано 

400.000,00 

годишње 
Град Крушевац 

Већи број донетих 

решења 

- - 

Чешћа инспекцијска контрола ГУ Крушевац континуирано - - 
6.40. Укупни 

индикатор буке 
- 
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Табела 8.2.6.5 - Специфични циљ 5- Усвојене нове и измењене градске одлуке 

Активности / Мера 
Надлежна 

институција 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори 

за праћење 

стања 

животне 

средине 

Напомена 

Формирање тима за измену 

постојећих и доношење нових 

градских одлука 

Град Крушевац 1 месец - - 

Формиран стручни 

тим измену 

постојећих и 

доношење нових 

градских одлука 

- - 

Преиспитивање постојећих и 

доношење нових градских 

одлука 

Град Крушевац 4 месеца - - 

Предлог нових и 

измењених градских 

одлука 

- - 

Усвајање нових градских 

одлука 

Скупштина града 

Крушевца 
3 месеца - - 

Усвојене градске 

одлуке 
- - 
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8.2.7. Нејонизујуће зрачење 

Стратешки циљ: Заштита становништва од нејонизујћих зрачења 

Специфични циљеви: 

1. Донети планови детаљне регулације са локацијама за постављање базних станица 

2. Образовање и едукација становништва за заштиту од нејонизујућих зрачења 

Табела 8.2.7.1 - Специфични циљ 1- Донети планови детаљне регулације са локацијама за постављање базних станица 

Активности/ Мера Надлежна институција 
Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Напомена 

Доношење одлуке о изради 

планског документа ГУП-а и 

ПДР-е 

ГУ Крушевац 3 месеца - Градско веће 

Донета одлука о 

изради планског 

документа ГУП-а 

и ПДР-са 

локацијама за 

постављање РБС 

- - 

Израда планског документа 

Дирекција за урбанизам и 

изградњу, 

ГУ Крушевац 

8 месеци 

У оквиру 

редовних 

послова. 

Град Крушевац 

Израђен плански 

документ са 

одређеним 

локацијама за РБС 

- - 

Усвајање планског 

документа 

Скупштина Града 

Крушевца 
3 месеца - Град Крушевац 

Усвојен плански 

документ 

7.42. Извори 

нејонизујућег 

зрачења од 

посебног 

интереса 

- 

Имплементација плана. - - - - - - 
Даље активности 

зависе од Плана. 
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8.2.8. Остале области животне средине 

8.2.8.1. Заштита шума 

Стратешки циљ: Стварање повољних услова за очување природних вредности 

Специфични циљеви: 

1. Уклањање дивљих депонија на подручју шумских простора 

2. Смањен број шумских пожара 

3. Увести повољније економске мере код редовног лова дивљачи 

4. Створити услове да огревно дрво буде доступно већем броју грађана 

Табела 8.2.8.1.1 – Специфични циљ 1 - Уклањање дивљих депонија на подручју шумских простора 

Мера Предузеће Временски рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатори из 

Правилника 
Напомена 

Ангажовање механизације и 

запослених на уклањању 

дивљих депонија 

ЈКП „Крушевац“, 

ЈП „Србијашуме“ 
24 месеца 1.000.000,00 

ЈП Комунално 

ЈП „Србијашуме“ 

Уклоњене 

дивље депоније 

8.45 

8.46 

Антропогени 

агенси 

 

Табела 8.2.8.1.2 – Специфични циљ 2 - Смањен број шумских пожара 

Мера Предузеће 
Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатори 

из 

Правилника 

Напомена 

Активнија сарадња са 

локалним становништвом и 

месним заједницама 

ЈП „Србијашуме“, 

Јавни медији 
неограничено - ЈП „Србијашуме“ 

Смањен број шумских 

пожара 

8.45 

8.46.1 

Абиотички 

агенси 
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Табела 8.2.8.1.3 – Специфични циљ 3 - Увести повољније економске мере код редовног лова дивљачи 

Мера Предузеће 
Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатори из 

Правилника 
Напомена 

Увођење стимулативних 

економских цена за 

одстрел дивљачи 

ЈП „Србијашуме“ неограничено - ЈП „Србијашуме“ 
Смањен број 

случајева 

8.50 

9.58.6 

Антропогени 

агенси 

 

Табела 8.2.8.1.4 – Специфични циљ 4 - Створити услове да огревно дрво буде доступно већем броју грађана 

Активност Предузеће 
Временски 

рок 

Буџет – 

процењена 

вредност 

[РСД] 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатори из 

Правилника 
Напомена 

Покретање поступка за 

промену стандарда за 

огревно дрво 

ЈП „Србијашуме“ 24 месеца 200.000,00 
ЈП „Србијашуме“, 

Министарство 
Измењен стандард 

8.46.1 

9.58.5 

Антропогени 

агенси 
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8.2.9. Едукација и подизање јавне свести о заштити животне средине 

Стратешки циљ: Унапређен ниво јавне свести о заштити животне средине 

Специфични циљеви: 

1. Развијена еколошка свест и стечена трајна и употребљива знања и вештине код грађана (одрживи развој, здравље и побољшање 

квалитета живота) 

2. Унапређен ниво информисања и знања о очувању природних ресурса  

3. Развијена еколошка свест о енергетској ефикасности и потреби за стимулисањем производње обновљивих извора енергије 

4. Развијена еколошка свест о контроли квалитета здраве и безбедне хране 

5. Формиран зелени центар (еко-центар) који би окупио сва образовно-васпитне установе, удружења, организације, привредне и 

друштвене субјекте и заинтересоване појединце који желе да се баве заштитом и унапређењем животне средине и раде на подизању 

свести и савести о одрживом развоју 

6. Информисање грађана о потребама и значају заштите и унапређења животне средине 
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Табела 8.2.9.1 – Специфични циљ 1 – Развијена еколошка свест и стечена трајна и употребљива знања и вештине код грађана 

Активности 
Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац активности 

Временски 

рок 

Буџет - 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори 

за праћење 

стања жив. 

средине 

Нап. 

Организација 

јавних кампања 

за заштиту 

животне средине 

Локална самоуправа, 

образовно-васпитне установе, 

Канцеларија за младе, 

Формалне и неформалне групе младих, 

ученички парламенти, 

привредни и друштвени субјекти, 

месне заједнице, 

организације цивилног друштва (ОЦД) 

2015-2019 750.000,00 

Локални буџет, 

остварени 

пројекти  

Број реализованих 

јавних кампања из 

области заштите 

животне средине и 

број 

информисаних 

грађана 

- - 

Организација 

стручних скупова 

и семинара у 

области заштите 

животне средине 

Локална самоуправа, 

Школска управа, 

образовно-васпитне установе, 

Формалне и неформалне групе младих, 

ученички парламенти, 

привредни и друштвени субјекти, 

месне заједнице, 

организације цивилног друштва (ОЦД) 

2015-2019 750.000,00 

Локални буџет, 

остварени 

пројекти, 

ресорна 

министарства 

Број реализованих 

стручних скупова и 

семинара у 

области заштите 

животне средине 

- - 

Развијање свести 

младих о 

очувању животне 

средине путем 

радионица, 

предавања, еко-

кампова  

Локална самоуправа, 

образовно-васпитне установе, 

Канцеларија за младе, 

Формалне и неформалне групе младих, 

ученички парламенти, 

привредни и друштвени субјекти, 

организације цивилног друштва (ОЦД) 

2015-2019 2.500.000,00 

Локални буџет, 

остварени 

домаћи и ЕУ 

пројекти, 

ресорна 

министарства 

Број деце из 

образовно-

васпитних 

установа 

едукована из 

области заштите 

животне средине 

- - 

Развијање ЕКО-

ШКОЛА у Србији 

и шире 

Локална самоуправа, 

Школска управа, 

образовно-васпитне установе, 

привредни и друштвени субјекти, 

организације цивилног друштва (ОЦД) 

2015-2019 2.500.000,00 

Локални буџет 

и домаћи и ЕУ 

пројекти, 

ресорна 

министарства 

Више од 50% 

школа приступило 

пројекту ЕКО-

ШКОЛА 

- - 
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Табела 8.2.9.2 – Специфични циљ 2 - Унапређен ниво информисања и знања о очувању природних ресурса 

Активности 
Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац активности 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор финансирања 
Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

жив. средине 

Нап. 

Предавања, 

трибине, 

радионице о 

значају очувања 

природних 

ресурса 

Локална самоуправа, 

Школска управа, 

образовно-васпитне установе, 

месне заједнице, 

Пољопривредна саветодавна стручна 

служба, 

Ветеринарска станица, 

Завод за јавно здравље, 

привредни и друштвени субјекти 

2015-2019 - 

Локални буџет, 

домаћи и ЕУ пројекти, 

ресорна министарства, 

привредни субјекти 

Број обучених 

полазника који 

примењују стечено 

искуство, број ново 

иницираних трибина од 

стране полазника, број 

реализованих 

предавања, трибина, 

радионица 

- - 

Медијско 

праћење 

предавања, 

трибина, 

радионица о 

значају очувања 

природних 

ресурса 

Локална самоуправа, 

Електронски и штампани медији, 

привредни и друштвени субјекти 

2015-2019 500.000,00 

Локални буџет, 

домаћи и ЕУ пројекти, 

ресорна министарства, 

привредни субјекти 

Број реализованих 

предавања, трибина, 

радионица 

- - 

 

Табела 8.2.9.3 – Специфични циљ 3 – Развијена еколошка свест о енергетској ефикасности и потреби за стимулисањем производње обновљивих извора енергије 

Активности Носилац активности 
Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор финансирања 
Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Нап. 

Организација 

предавања и 

тематских 

радионица из 

области енергетске 

ефикасности и 

обновљивих 

извора енергије 

Локална самоуправа, 

образовно-васпитне установе, 

месне заједнице, 

привредни и друштвени субјекти, 

организације цивилног друштва (ОЦД) 

2015-2019 750.000,00 

Локални буџет, 

ресорна министарства, 

привредни субјекти, 

учешће у домаћим и ЕУ 

пројектима  

Утврђен ниво едукације 

и примене стечених 

знања о значају 

енергетске ефикасности 

и обновљивих извора 

енергије 

- - 
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Табела 8.2.9.4 – Специфични циљ 4 – Развијена еколошка свест о контроли квалитета здраве хране 

Активност Носилац активности 
Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор финансирања 

Индикатори за 

праћење 

програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Нап. 

Организација 

предавања, трибина 

и тематских 

радионица о 

квалитету здраве и 

безбедне хране 

Локална самоуправа, 

Пољопривредна саветодавна стручна 

служба, 

Здравствене установе, 

Ветеринарска станица, 

Завод за јавно здравље, 

Школска управа, 

образовно-васпитне установе, 

привредни субјекти, 

месне заједнице, 

организације цивилног друштва (ОЦД) 

2015-2019 1.250.000,00 

Локални буџет, 

ресорна министарства, 

привредни субјекти, 

учешће у домаћим и ЕУ 

пројектима  

Број 

реализованих 

предавања, 

трибина и 

тематских 

радионица и број 

обучених 

полазника 

- - 

 

Табела 8.2.9.5 – Специфични циљ 5 – Формиран зелени центар (еко-центар) 

Активност Носилац активности 
Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор финансирања 
Индикатори за 

праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Нап. 

Формирање 

зеленог центра 

(Еко центра) 

Локална самоуправа, 

Школска управа, 

образовно-васпитне установе, 

привредних субјеката, 

месне заједнице, 

организације цивилног друштва (ОЦД) 

2015-2019 1.250.000,00 

Локални буџет, 

ресорна министарства, 

привредни субјекти, 

учешће у домаћим и ЕУ 

пројектима  

Формиран зелени 

центар (Еко центар), 

број чланова Еко 

центра, урађен и 

усвојен акциони план 

на годишњем нивоу 

- - 

  



199 

Табела 8.2.9.6 – Специфични циљ 6 – Информисање грађана о потребама и значају заштите и унапређења животне средине 

Активности 
Носилац 

активности 

Временски 

рок 

Буџет- 

процена 

вредности 

[РСД] 

Извор 

финансирања 
Индикатори за праћење програма 

Индикатори за 

праћење стања 

животне 

средине 

Нап. 

Континуирано 

медијско праћење свих 

активности из области 

заштите животне 

средине 

Локална самоуправа, 

штампани и 

електронски медији 

2015-2019 1.250.000,00 

Локални буџет, 

ресорна 

министарства, 

учешће у домаћим и 

ЕУ пројектима  

У програм електронских и штампаних 

медија уведено информисање јавности 

о стању животне средине једном 

недељно, а у ТВ програмску шему 

уведена емисија из области заштите 

животне средине једном недељно 

- - 

Увођење зелене стране 

Локална самоуправа, 

штампани и 

електронски медији 

2015-2019 1.250.000,00 

Локални буџет, 

ресорна 

министарства, 

учешће у домаћим и 

ЕУ пројектима  

Број регистрованих корисника на 

сајтовима, број јединствених посета 

страницама 

- - 
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9. ИНДИКАТОРИ 

9.1 Индикатори заштите животне средине 

Према Закону о заштити животне средине квалитет животне средине се дефинише као скуп 

природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, 

односно простор и услове за живот, а као стање животне средине које се исказује физичким, 

хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима.  

Индикатори јесу квантитативне и квалитативне чињенице које се користе за процену 

напредовања остваривања неког циља. 

Национална листа индикатора садржи:  

1) опис индикатора и методологију израчунавања; 
2) правну покривеност националним и међународним прописима; 
3) извор података, периодичност сакупљања података, обавезе обавештавања и 

доступност података; 
4) методологију сакупљања података, начин и рокове достављања података, 

информација, индикатора извештаја у информациони систем. 

У програму су коришћени следећи индикатори праћења квалитета животне средине из 
Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“, 
број 37/11): 

Тематска целина 1. ВАЗДУХ  

1.1 Учестаност прекорачења дневних ГВ за SO2, NO2, PM10, O3 

Тематска целина 2. ВОДА  

2.16. Квалитет воде за пиће; 

2.18 Проценат становника прикључен на јавни водовод;  

2.19. Проценат становника прикључен на јавну канализацију  

2.21. Загађене (непречишћене) отпадне воде 

Тематска целина 3. ПРИРОДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ  

3.23. Угрожене и заштићене врсте  

3.24. Заштићена подручја  

3.25. Диверзитет врста 

  



201 

Тематска целина 4. БУКА  

6.40. Укупни индикатор буке 

Тематска целина 5. НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ 

7.42. Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса 

Тематска целина 6. ЗАШТИТА ШУМА  

8.45. Депозиција загађујућих материја, шумско земљиште и мониторинг здравственог 

стања шума  

8.46. Штете у шумама 

8.50. Динамика популација главних ловних врста 

9.58. Управљање шумама и потрошња из шума, чије изводи су дати у наставку 

документа. 

9.1.1. Ваздух 

Табела 9.1.1.1 – Учесталост прекорачења дневних граничних вредности загађујућих материја 

1.1. 
Учесталост прекорачења дневних граничних вредности 

за SO2, NO2, PM10, O3 

Тематско подручје Стање 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор представља број дана у току године с прекорачењем 
граничних вредности квалитета ваздуха у односу на загађење ваздуха са 
SO2, NO2, PM10, и O3 у урбаним и руралним подручјима. 
Индикатором се описује стање животне средине у смислу квалитета 
ваздуха тј. мере његовог загађења. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Индикатор се рачуна на основу података државне и локалних мрежа за 
праћење квалитета ваздуха из измерених просечних часовних, 24- 
часовних вредности концентрација SO2, NO2, PM10 и максималних 
осмочасовних вредности концентрација O3. 

Јединица мере Број дана у току године са прекорачењем дневне граничне вредности 

Правна 
покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, број 36/09); 
− Закон о министарствима („Сл. гласник РС”, број 16/11); 
− Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(„Сл. гласник РС”, број 11/10 и 75/10); 
− Европска Агенција за животну средину - EEA CSI 004 – 

Exceedance of air quality limit values in urban areas. 

Извор и доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

Национална и локалне мреже за мониторинг квалитета ваздуха 
Учесталост прикупљања података - у складу са законским обавезама и 
коришћеним методама за мониторинг (од 1 сат до годишњег 
извештавања) 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: до 15. фебруара текуће године за претходну годину 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/exceedance-of-air-quality-limit-1/exceedance-of-air-quality-limit
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9.1.2. Воде 

Табела 9.1.2.1 – Тематска целина ВОДЕ - Квалитет воде за пиће 

2.16. Квалитет воде за пиће 

Тематско подручје Утицаји 

Дефиниција и 
опис индикатора 

Индикатор прати удео узорака воде за пиће који не задовољавају 
прописане вредности параметара за воду за пиће у укупном броју узорака 
воде за пиће добијених из јавних водовода и ван јавних водовода. 
Контрола обухвата системе са више од пет домаћинстава, односно више од 
20 становника, као и снабдевање из сопствених објеката предузећа и 
других правних лица и предузетника који производе и/или врше промет 
животних намирница и снабдевање јавних објеката (образовно-васпитне 
организације), туристичко-угоститељске, саобраћајне и др. 
Квалитативни индикатори утицаја на здравље из извора животне средине 
одређују се као ризик од изложености микробиолошким агенсима 
(Escherichia coli, Enteroccocus) и физичко-хемијским агенсима, тако да 
никада не премаше максимално дозвољене концентрације. Хигијенска 
исправност воде за пиће утврђује се систематским вршењем прегледа чији 
број зависи од просечне дневне количине произведене воде током једне 
године (m3/дан) према важећем Правилнику. Методолошки приступ 
процењивања квалитативног утицаја воде за пиће на здравље 
коришћењем описног индикатора ризика квалитета воде за пиће и 
његовог одговарајућег процента неисправности приказан је у табелама 1 и 
2*. 

Таб. 1 - Индикатор ризика квалитета воде за пиће у погледу 
микробиолошке неисправности 

Ниво 
Проценат 

неправилности 
Опис  

1 < 2 незнатан 
2 2,1 – 5 мали 
3 5,1 – 10 умерен 
4 10,1 – 25 велики 
5 > 25 огроман 

 
Таб. 2 - Индикатор ризика квалитета воде за пиће у погледу физичко-

хемијске неисправности 

Ниво 
Проценат 

неправилности 
Опис  

1 < 5 прихватљив 
2 5,1 – 10 делимично прихватљив 
3 10,1 – 20 лош 
4 20,1 – 50 веома лош 
5 > 50 алармантан 

 
Индикатор обезбеђује информације о ризицима од негативних утицаја 
воде за пиће на људско здравље и показује у којој мери је снабдевање 
водом за пиће у складу са санитарно-хигијенским условима и стандардима. 
* 

1) AUSTRALIAN DRINKING WATER GUIDELINES, Australian Government, 
National Health and Medical Research Council, 2004. 

2) Microbial Risk Assessment (MRA) Tool, Urban Water, CHALMERS 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Gothenburg, Sweden, 2005, Report 2005:7.  

3) Environmental health indicators: Development of methodology for the 
WHO European Region, WHO, 2000, update 2002. 
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Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Индикатор се израчунава као количник неисправног броја узорака и 
укупног броја узорака помножен са 100 (физичко-хемијски и 
микробиолошки показатељи), збирно или појединачно за наведене групе 
потрошача. 
Хигијенска исправност воде за пиће утврђује се на основу Правилника о 
хигијенској исправности воде за пиће (”Сл. лист СРЈ”, број 42/98 и 44/99). 
Корисници врше контролу исправности воде за пиће на основу захтева 
Заводима за јавно здравље и/или подлежу санитарном надзору. 

Јединица мере % (проценат) 

Правна 
покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ”, 
број 42/98 и 44/99), Табела 3, Листа III а; 

− Environmental Indicators and Indicator-based assessment Reports, 
− Economic Commission for Europe, UN, 2007 – UNECE C12 – Drinking 

water quality. 

Извор и 
доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

‒ Институт за заштиту здравља Србије", Милан Јовановић - Батут"; 
‒ подаци корисника који врше контролу исправности воде за пиће на 

основу захтева или уговора са Институтима и Заводима за јавно 
здравље и/или подлежу санитарном надзору. 

‒ Периодичност сакупљања података: годишње 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Једном годишње за претходну годину до 30.априла текуће године 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

Табела 9.1.2.2 - Проценат становника прикључених на јавни водовод 

2.18. Проценат становника прикључен на јавни водовод 

Тематско подручје Реакције друштва 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор прати број становника прикључен на јавни водовод у односу 
на укупан број становника и даје меру одговора друштва на снабдевање 
становништва здравом водом за пиће. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Индикатор се израчунава као количник броја становника прикључених 
на јавни водовод (као скуп узајамно повезаних техничко-санитарних 
објеката и опреме, намењених да становништву и привреди насеља 
обезбеде воду за пиће која испуњава услове у погледу здравствене 
исправности) и укупног броја становника помножен са 100. 
Подаци о статистичким истраживањима из области вода добијени су 
редовним годишњим извештајима које подносе организације односно 
предузећа регистрована у сектору водоснабдевања. 

Јединица мере % (проценат) 
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Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о водама („Сл. гласник РС”, број 30/10); 

− Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 16/97 и 

42/98); 
− Правилник о методологији за израду националног и локалног 

регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и 
рокове прикупљања података („Сл. гласник РС”, број 91/10); 

− Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке 
Дунав („Службени лист СЦГ-Међународни уговори”, број 4/03). 

Извор и доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

− Републички завод за статистику Србије (Статистички годишњак); 
− Агенција за заштиту животне средине; 
− Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

- Републичка дирекција за воде; 
− јавна комунална предузећа. Периодичност сакупљања података: 

годишње 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Једном годишње за претходну годину до 30. априла текуће године 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

Табела 9.1.2.3 - Тематска целина ВОДЕ - Проценат становника прикључених на јавну канализацију 

2.19. Проценат становника прикључен на јавну канализацију 

Тематско подручје Реакције друштва 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор прати број становника прикључен на јавну канализацију у 
односу на укупан број становника и дају меру одговора друштва на 
побољшање услова живота и здравља становништва. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Индикатор се израчунава као количник броја становника који су 
прикључени на јавну канализацију (као скуп техничко-санитарних 
објеката којима се обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, 
одвођење и испуштање отпадних вода насеља и привреде у одговарајуће 
пријемнике-реципијенте) и укупног броја становника помножен са 100. 
Подаци о статистичким истраживањима из области вода добијени су 
редовним годишњим извештајима које подносе организације односно 
предузећа регистрована у сектору канализације. 

Јединица мере % (проценат) 

Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о водама („Сл. гласник РС”, број 30/10); 

− Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 16/97 и 

42/98); 
− Правилник о методологији за израду националног и локалног 

регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и 
рокове прикупљања података („Сл. гласник РС”, број 91/10); 

− Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке 
Дунав („Сл. лист СЦГ-Међународни уговори”, број 4/03). 

Извор и доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

− Републички завод за статистику Србије (Статистички годишњак); 
− Агенција за заштиту животне средине; 
− Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде - Републичка дирекција за воде; 
− јавна комунална предузећа. Периодичност сакупљања података: 

годишње 
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Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Једном годишње за претходну годину до 30. априла текуће године 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

Табела 9.1.2.4 - Тематска целина ВОДЕ - Загађене отпадне воде 

2.21. Загађене (непречишћене) отпадне воде 

Тематско подручје Притисци и/или реакције друштва 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор прати удео испуштених непречишћених отпадних вода у 
површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину 
испуштених отпадних вода. Дефинише ниво и врсту притиска на 
природне воде, чиме се могу добити информације потребне за развој 
мера заштите природе, и помаже у процени мера за повећање 
ефикасности управљања системима за пречишћавање отпадних вода. 
Због немогућности да се обезбеди третман свих отпадних вода 
испоручених на прераду постројењима за пречишћавање, услед 
недовољне способности или неефикасне употребе постројења, 
индикатор представља и одговор друштва као битног фактора 
оптерећења на водене екосистеме. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Индикатор се израчунава као количник запремине испуштених 
непречишћених отпадних вода и укупне запремине испуштених 
отпадних вода помножен са 100. 

Подаци о статистичким истраживањима из области отпадних вода 
добијени су редовним годишњим извештајима које подносе организације 
односно предузећа регистрована у сектору канализације. 

Јединица мере % (проценат) 

Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о водама („Сл. гласник РС”, број 30/10); 
− Правилник о методологији за израду националног и локалног 

регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и 
рокове прикупљања података („Сл. гласник РС”, број 91/10); 

− Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке Дунав 
(„Службени лист СЦГ-Међународни уговори”, број 4/03); 

− Environmental Indicators and Indicator-based assessment Reports; 
− Economic Commission for Europe, UN, 2007 – UNECE C16 – Polluted (non-

treated) wastewaters. 

Извор и доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

− Републички завод за статистику Србије (Статистички годишњак); 
− Агенција за заштиту животне средине; 
− Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

- Републичка дирекција за воде. 
Периодичност сакупљања података: годишње 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Једном годишње за претходну годину до 30.априла текуће године 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине   
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9.1.3. Природна и биолошка разноврсност 

Табела 9.1.3.1 - Тематска целина ПРИРОДНА И БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ - Угрожене и заштићене врсте 

3.23. Угрожене и заштићене врсте 

Тематско подручје Притисци и/или реакције друштва 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор описује интензитет притисака на биодиверзитет и одговора, 
према листама угрожених и заштићених врста на националном и 
међународном нивоу. 
Подиндикатори: 

1. IUCN категоризација угрожености по класама. IUCN (Међународна 
унија за заштиту природе) категоризација угрожености врста на 
европском, регионалном и националном нивоу према упутству 
издатом 2004; 

2. Статус заштићености према Бернској конвенцији. Листа IUCN 
угрожених врста на европском, регионалном и националном нивоу 
присутних на различитим анексима Бернске конвенције о заштити 
дивљих врста и природних станишта; 

3. Статус заштићености према Директиви 2009/147/ECо птицама. Листа 
IUCN угрожених врста на европском, регионалном и националном 
нивоу присутних на различитим Анексима Директиве о птицама (Birds 
Directive 2009/147/EC); 

4. Статус заштићености према Директиви 92/43/EEC о стаништима. 
Листа IUCN угрожених врста на европском, регионалном и 
националном нивоу присутних на различитим Анексима Директиве о 
стаништима (Habitats Directive 92/43/EEC); 

5. IUCN и SRBIUCN угрожене врсте неукључене у европске инструменте 
заштите. IUCN угрожене врсте на европском, регионалном и 
националном нивоу заштићене само на националном нивоу и/или 
незаштићене ни на једном нивоу заштите. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Листа угрожености врста према IUCN 2004. 
Листе заштите према међународним и националним прописима. Листа 
IUCN 2004 угрожених врста на европском, регионалном и националном 
нивоу. 

Јединица мере Број и списак врста. Проценат (%) угрожености и заштићености. 

Правна 
покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 
91/10-испр.); 

− Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 

36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон ); 
− Правилник о заштити строго заштићених и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС”, број 5/10); 
− Међународна асоцијација за очување природе IUCN 2004; 
− Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних 

станишта (Бернска конвенција) - („Сл. гласник РС – Међународни 
уговори”, број 102/07); 

− ЕУ Директива о птицама (92/43/EEC Directive 2009/147/EC on 
birds); 

− ЕУ Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC on 
habitats); 

− − Европска Агенција за животну средину - CSI 007 - Threatened and 
protected species. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A020%3A0007%3A0025%3AEN%3APDF
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Извор и 
доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

− Министарство животне средине, рударства и просторног планирања; 
− Завод за заштиту природе Србије; 
− Покрајински завод за заштиту природе; 
− Агенција за заштиту животне средине. 
− Периодичност сакупљања података: периодично у складу са 

променама IUCN категоризације угрожености и променама Листа 
заштићених врста на међународном и националном нивоу. 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: једном годишње 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

Табела 9.1.3.2 - Тематска целина ПРИРОДНА И БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ - Заштићена подручја 

3.24. Заштићена подручја 

Тематско подручје Одговор 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор показује промену броја и површине заштићених подручја 
кроз године. Успостављање заштићених подручја директан је одговор 
друштва на угрожавање природе, а има за циљ очување биодиверзитета 
(врста, станишта и екосистема), према националним критеријумима и 
циљевима. 
Подиндикатори: 

1. Укупна површина заштићених подручја; 
2. Површина заштићених подручја према IUCN категоријама. 
3. Структура заштићених подручја према категоризацији IUCN (I-VI); 
4. Површина подручја заштићених према Директиви о стаништима; 
5. Површина подручја заштићених према Директиви о птицама; 
6. Пропорција површина заштићених само према националним 

према ЕУ и/или са оба инструмента. 
7. Површина заштићених подручја дефинисаних смо националним 

прописима о заштити. 
8. Површина заштићених подручја дефинисаних заштитом по 

националним и међународним прописима. 

Методологија 
израчунавања и 
прикупљања 
података 

Индикатор се израчунава анализом броја и површина заштићених 
подручја по појединим категоријама на годишњем нивоу, из GIS базе 
података. 

− База података заштићених природних добара (CDDA); 
− База података према ЕУ Директиви о стаништима; 
− База података према ЕУ Директиви о птицама. 

Јединица мере 

Укупни број, структура и површина заштићених подручја у хектарима 
(ha). 
Проценат (%) површине заштићених подручја у односу на површину 
Републике Србије. 

Правна 
покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, број 36/09); 

− Закон о заштити животне средине(„Сл. гласник РС”, број 135/04, 36/09, 

36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон ); 
− ЕУ Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC); 
− ЕУ Директива о птицама (Directive 2009/147/EC); 
− Европска Агенција за животну средину - CSI 008 - Designated areas. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A020%3A0007%3A0025%3AEN%3APDF
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Извор података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

− Завод за заштиту природе Србије; 
− Покрајински завод за заштиту природе Војводине. 

Периодичност сакупљања података: једном годишње 

Рокови достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: једном годишње 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

Табела 9.1.3.3 - Тематска целина ПРИРОДНА И БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ - Диверзитет врста 

3.25. Диверзитет врста 

Тематско подручје Стање и/или Притисак 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор показује тренд промене бројности популација врсте. 
Тренутно се узимају у обзир врсте птица и лептирова. Промена у 
популацији птица и лептирова објашњава губитак, као и промену 
структуре станишта услед њихове фрагментације и изолације, као и 
друге промене у животној средини које директно или индиректно утичу 
на промену популационе структуре. 
Подиндикатори: 

1) Тренд бројности врста лептирова према типу станишта. Динамика 
популација лептирова на ливадским, шумским и мешовитим 
стаништима; 

2) Тренд бројности врста птица према типу станишта. Динамика 
популација птица на ливадским, шумским и мешовитим 
стаништима; 

3) Тренд промене најважнијих типова станишта према CORINE Land 
Cover и EUNIS. Динамика промене површина шумских, ливадских, 
мешовитих и других врста станишта од значаја за очување и 
унапређење бројности популација селектованих врста; 

4) Временски опсег серија података. Временска покривеност серија 
података претходних подиндикатора. 

Методологија 
израчунавања и 
прикупљања 
података 

Тренд промене бројности популација одабраних врста лептирова и 
птица према експертским и административним листама и методологији 
пребројавања и процене бројности Европске агенције за заштиту 
животне средине. 
Динамика промене станишта према EUNIS класификацији и/или CORINE 
Land Cover методологији. 

Јединица мере 
Број јединки по јединици површине. Број гнездећих парова. Површина у 
хектарима (ha). 
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Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о заштити природе („Сл. гласник” број 36/09); 

− Закон о заштити животне средине(„Сл. гласник РС”, број 135/04, 

36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон ); 
− Конвенција о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ - 

Међународни уговори”, број 11/01); 
− Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних 

станишта (Бернска конвенција) („Сл. Гласник РС - Међународни 
уговори”, број 102/07); 

− Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња, 
(Бонска конвенција), („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, број 
102/07); 

− ЕУ Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC); 
− ЕУ Директива о птицама (Directive 2009/147/EC); 
− Европска Агенција за животну средину - CSI 009 - Species diversity. 

Извор података и 
периодичност 
сакупљања података 

− Завод за заштиту природе Србије; 

− Покрајински завод за заштиту природе; 

− Агенција за заштиту животне средине; 

− Невладине организације. 

Периодичност сакупљања података: једном годишње 

Рокови достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: једном годишње 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

9.1.4. Отпад 

Табела 9.1.4.1 - Депоније отпада 

5.37. Депоније отпада 

Тематско подручје Притисци 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Индикатор показује развијеност, распоређеност и капацитете простора за 
одлагање отпада. 
Подиндикатори: 

1. Број санитарних депонија; 

2. Укупан капацитет санитарних депонија; 

3. Преостали капацитет санитарних депонија; 

4. Укупна површина санитарних депонија. 

5. Број ЈКП депонија; 

6. Укупан капацитет ЈКП депонија; 

7. Преостали капацитет ЈКП депонија; 

8. Укупна површина ЈКП депонија; 

9. Број неуређених одлагалишта отпада. 

10. Процењена површина неуређених одлагалишта отпада. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Индикатор се израђује коришћењем података о броју и капацитету 
санитарних, ЈКП и неуређених одлагалишта отпада, прикупљених у складу 
са Законом о управљању отпадом, Правилником о методологији за израду 
националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за 
врсте, начине и рокове прикупљања података и Правилником о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада. 

Јединица мере 
Индикатор се изражава као број (бр), у тонама (t) или метрима квадратним 
(m2). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A020%3A0007%3A0025%3AEN%3APDF
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Правна 
покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, број 36/09 и 88/10); 
− Закон о потврђивању Базелске Конвенције о прекограничном 

кретању опасних отпада и њиховом одлагању („Сл. лист СРЈ-
Међународни уговори”, број 2/99); 

− Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, број. 92/10); 
− Правилник о методологији за израду националног и локалног 

регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и 
рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, број 91/10); 

− Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о 
отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, број 
95/10); 

− Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(„Сл. гласник РС”, број 56/10); 

− Waste Framework Directive (2006/12/EC); 
− Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the 

Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European 
Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 
91/689/EEC and 96/61/EC; 

− UNECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers. 

Извор и доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

Агенција за заштиту животне средине Периодичност 
сакупљања података: континуално 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: до 31. марта текуће године за претходну годину 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине   

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&amp;lg=en&amp;type_doc=Regulation&amp;an_doc=2006&amp;nu_doc=166
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&amp;lg=en&amp;type_doc=Directive&amp;an_doc=1991&amp;nu_doc=689
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9.1.5. Бука 

Табела 9.1.5.1 - Укупни индикатор буке 

6.40. Укупни индикатор буке 

Тематско подручје Стање 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Lden - Укупни индикатор буке је индикатор који описује ометање буком 
за временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ. 
Индикатор буке је акустичка величина којом се описује бука у животној 
средини и изражава се јединицом dB(A). Индикатори буке се користе у 
циљу утврђивања стања буке, за процену и предвиђање стања буке, 
израду стратешких карата буке и планирање мера заштите. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

Укупни индикатор буке Lden, у децибелима dB(А) дефинише се следећом 
једначином: 

где су: 
Lday - А-пондерисани дуговременски просечни ниво звука који се 

одређује за све дневне периоде у току једне године; 
Levening - А-пондерисани дуговременски просечни ниво звука који се 

одређује за све вечерње периоде у току једне године; 
Lnight - А-пондерисани дуговременски просечни ниво звука који се 

одређује за све ноћне периоде у току једне године. 

Период од 24 часа, у смислу ове уредбе, дели се на три референтна 
временска интервала: дан траје 12 часова (од 6 до 18 часова), вече траје 4 
часа (од 18 до 22 часа) и ноћ траје 8 часова (од 22 до 6 часова). 

LRAeqT - меродавни ниво буке у децибелима dB(А) је еквивалентни А- 
пондерисани ниво током утврђеног временског интервала, 
коме се додају корекције због карактеристика буке. 

где су: 
LAeqT - еквивалентни А-пондерисани ниво током утврђеног 

временског интервала. 
Ki - корекције због присуства тона, импулса или других звучних 

информација 

Јединица мере Децибел (dB(А)) 

Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, број 
36/09 и 88/10); 

− Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке у животној средини („Сл. гласник РС”, број 75/10); 

− Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке 
и начину њиховог приказивања јавности („Сл. гласник РС”, број 
80/10); 

− Правилник о методологији за израду акционих планова („Сл. 
гласник РС”, број 72/10); 

− Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. 
гласник РС”, број 72/10); 

− Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 
мерењу буке („Сл. гласник РС”, број 72/10); 

− − Правилник о условима које мора да испуњава стручна 
организација за мерење буке, као и документацији која се подноси 
уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Сл. гласник РС”, 
број 72/10). 
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Извор и доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања података 

Мониторинг, појединачна мерења и прорачуни: мониторинг и 
појединачна мерења врше овлашћене организације. 
Појединачна мерења се врше на захтев странке или по решењу 
инспектора. 
Извештаји о стању буке у животној средини (месечни или годишњи). 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Стратешке карте буке ревидирају се најмање једном у пет година 
рачунајући од дана почетка њихове припреме. 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

9.1.6. Нејонизујуће зрачење 

Табела 9.1.6.1 - Извори нејонизујућег зрачења 

7.42. Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса 

Тематско подручје Стање 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса сматрају се извори 
електромагнетног зрачења који могу бити штетни по здравље људи. 
Индикатор дефинише стационарни и мобилни извор чије електромагнетно 
поље у зони повећане осетљивости достиже најмање 10% износа 
референтне, граничне вредности прописане за ту фреквенцију. 

Методологија 
израчунавања и 
сакупљања 
података 

За испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса у животној средини, морају да се примењују методе мерења и 
прорачуна важећих домаћих или међународних стандарда, и то: 

− за нискофреквентно подручје - CEI IEC 61786; 
− за високофреквентно подручје - CEI IEC 61566; 
− стандард о испитивању утицаја на излагање становништва 

нејонизујућим зрачењима - CENELEC EN 50413:2008. 

За послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у 
животној средини, морају да се примењују методе мерења и прорачуна 
важећих домаћих или међународних стандарда, и то: 

− за нискофреквентно подручје - CEI IEC 61786; 
− за високофреквентно подручје - CEI IEC 61566; 
− стандард о испитивању утицаја на излагање становништва 

нејонизујућим зрачењима - CENELEC EN 50413:2008. 

Јединица мере 

Референтни гранични нивои јесу нивои излагања становништва 
електричним, магнетним и електромагнетним пољима који служе за 
практичну процену изложености, како би се одредило да ли постоји 
вероватноћа да базична ограничења буду прекорачена. 
Референтни гранични нивои исказују се зависно од висине фреквенције 
поља према следећим параметрима: 

− јачина електричног поља Е [V/m]; 
− јачина магнетног поља H [A/m]; 
− густина магнетног флукса B [μT]; 
− густина снаге(еквивалентног равног таласа) - Sekv [W/m2]. 

Примена мерљивог референтног граничног нивоа осигурава поштовање 
релевантног базичног ограничења. 
Референтни гранични нивои садржани су у Табели 2. Правилника о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 
104/09); 
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Правна 
покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, број 
36/09); 

− Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник 
РС”, број 104/09); 

− Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. 
гласник РС”, број 104/09); 

− Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса („Сл. гласник РС”, број 104/09); 

− Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском 
испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини („Сл. 
гласник РС”, број. 104/09); 

− Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше 
послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и 
начин и методе систематског испитивања у животној средини („Сл. 
гласник РС”, број 104/09); 

− Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше 
послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса у животној средини („Сл. гласник РС”, број. 104/09). 

− Списак прописа посредно везаних за област заштите животне средине 
од нејонизујућег зрачења: 

− Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 

36/09, 36/09 – др. закон и 72/09-др.закон); 
− Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, број 

135/04,36/09 и 88/10); 
− Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 

РС”, број 135/04 и 88/10); 
− Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС”, број. 114/08); 

− Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-
испр.,64/10 и 74/10); 

− Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, број 44/10). 
Препоруке међународних организација: 

− Препорука Савета Европе 1999/519/ЕС; 
− WHO (Светска здравствена организација), International EMF Project, 

www.who.int/emf; 
− ICNIRP (Међународна комисија за заштиту од нејонизујућих зрачења) 

www.icnirp.de. 

http://www.who.int/emf%3B
http://www.who.int/emf%3B
http://www.icnirp.de/
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Извор и 
доступност 
података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, 
надлежни орган аутономне покрајине. 
Периодичност и начин сакупљања података одређени су Правилником о 
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, 
начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник. РС“, број 104/09). 
Периодичност испитивања нових и реконструисаних извора: 

1. Након изградње, односно постављања објекта који садржи извор 
нејонизујућег зрачења, а пре издавања дозволе за почетак рада или 
употребне дозволе врши се прво испитивање нивоа електромагнетног 
поља у околини извора. 

2. Корисник извора за чију је употребу надлежни орган издао одобрење, 
обезбеђује периодична испитивања након пуштања у рад извора и то: 
− једанпут сваке друге календарске године за високофреквентне 

изворе, 
− једанпут сваке четврте године за нискофреквентне изворе. 

Ако се у току првог или периодичног испитивања утврди ниво 
електромагнетног поља мањи од 10% прописаних граничних вредности, 
корисник неће вршити периодична испитивања. 
У случају реконструкције извора корисник обезбеђује испитивања као што је 
наведено. 
Корисник затеченог извора нејонизујућег зрачења мора да изврши прво 
испитивање зрачења у року од три године од дана ступања на снагу Закона о 
заштити од нејонизујућих зрачења, а по налогу надлежног инспектора за 
заштиту животне средине и пре истека тог рока. 
Извештај о првом испитивању доставља се надлежном органу уз захтев за 
издавање решења за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса 
Ради испитивања излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини на 
захтев министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, врше 
се посебна мерења. 
Влада доноси Програм систематског испитивања нивоа нејонизујућих 
зрачења у животној средини за период од две године. 

Начин и рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

На захтев надлежног органа, привредно друштво, предузеће, друго правно 
лице и предузетник који користе изворе нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса, могу да доставе документацију о извршеним испитивањима 
нејонизујућих зрачења. 
Корисник затеченог извора нејонизујућег зрачења, извештај о првом 
испитивању доставља надлежном органу уз захтев за издавање решења за 
коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса. 
Лица овлашћена да врше послове систематског испитивања нивоа 
нејонизујућег зрачења у животној средини, дужна су да министарству, а за 
територију аутономне покрајине и надлежном органу аутономне покрајине, 
достављају годишњи извештај о резултатима испитивања, најкасније до 31. 
марта текуће године за претходну годину, а у случају ванредног догађаја 
одмах. 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине   
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9.1.7. Шумарство, лов и риболов 

Табела 9.1.7.1 – Депозиција загађујућих материја, шумско земљиште и праћење здравственог стања шума 

8.45. 
Депозиција загађујућих материја, шумско земљиште и мониторинг 

здравственог стања шума 

Тематско подручје Притисак и/или Стање 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Депозиција загађивача ваздуха на шуме и друга шумска земљишта 
класификована према N, S и основним катјонима. 
Депозиција загађујућих материја је један од главних егзогених фактора који 
утичу на промену земљишних услова, на здравствено стање шума и 
вегетацијски састав, као и на квалитет шумског земљишта утичући тако на 
стабилност екосистема. Такође, као резултат депозиције јавља се и смањење 
отпорности шума на сушу, али и на нападе инсеката и гљивица. 
Индикатор показује хемијске карактеристике земљишта (pH, CEC, C/N, 

органски C, базно засићење) у шумама и на другом шумском земљишту које 

су у вези са закишељавањем и еутрофикацијом земљишта, класификоване 

према основним типовима земљишта. 
Промене у хемијским карактеристикама земљишта утичу на стање круна 
дрвећа и састав врста, такође и на отпорност шума на нападе инсеката и 
болести. Стабилност екосистема је уско повезана са циклусом кружења 
нутријената. Засићење базама указује на пуферски капацитет земљишта у 
борби против даљег закишељавања земљишта. У зависности од 
одговарајућих својстава земљишта, препоручена дубина земљишта је 
органски хоризонт и првих 20cm земљишта. 
Стање круна омогућавају процену стања дрвећа у зависности од многих 
стресних фактора, пре свега аерозагађења и зато представља валидну меру 
за оцену свеукупног шумског стања, иако узроци уочене дефолијације не 
морају бити квантификовани и специфични. 
Подиндикатори: 

1. Дефолијација. Мониторинг здравственог стања губитка лишћа на 
дрвећу у шумама у свакој од дефолијационих класа „нема“, „слаба“, 
„умерена“, „јака“ и „мртво дрво“. 

2. Деколоризација. Мониторинг здравственог стања промене боје лишћа 
на дрвећу у шумама у свакој од деколоризационих класа „нема“, „слаба“, 
„умерена“, „јака“ и „мртво дрво“ је важан индикатор стања круна. 

Комбинована процена. Комбинована процена оштећења стабала у класама 
„нема“, „слаба“, „умерена“, „јака“ и „мртво дрво“. 

Методологија 
израчунавања и 
прикупљања 
података 

Методологија коришћена за утврђивање депозиције загађивача ваздуха 
дефинисана је критеријумима EMEP-а и методологијом ICP Forests, а базира 
се на утврђивању концентрације загађивача према површини. 
Методологија коришћена за утврђивање стања земљишта дефинисана је 
критеријумима ICP Forests, а подразумева одређивање pH, CEC, C/N, 
органског C и базног засићења. 
Елементи мониторинга дефинисани су према критеријумима ICP Forests 
мониторинга. 

Јединица мере 

У килограмима по хектару (kg/ha). 
pH класе, у центимолима по килограму (cmol/kg), однос угљеника и азота 
(C/N), у грамима по килограму (g/kg), у процентима (%). 
Проценат оштећења (%) по класама „нема“, „слаба“, „умерена“, „јака“ и 
„мртво дрво“ главних врста дрвећа у шумама. 
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Правна покривеност 

националним и 

међународним 

прописима и 

обавезама 

извештавања 

− Закон о шумама („Сл. гласник РС”, број 30/10); 
− Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, број 36/09 и 88/10); 
− Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 

36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон); 
− Министарска конференција о шумама; 
− Конвенција о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ - Међународни 

уговори”, број 11/01). 

Извор података и 
периодичност 
сакупљања 
података 

− ЕМЕP мрежа (Европски програм за мониторинг и евалуацију) и 
Агенција за заштиту животне средине; 

Периодичност сакупљања података: једном годишње 
− ICP Forests мониторинг ниво 2, Институт за шумарство и Агенција за 

заштиту животне средине; 
Периодичност сакупљања података: једном годишње за здравствено 
стање шума и једном у 10 година за шумско земљиште 

Рокови 
достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: једном годишње, једном у десет година 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

Табела 9.1.7.2 - Тематска целина ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ - Штете у шумама 

8.46. Штете у шумама 

Тематско подручје Притисак 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Површина шума и другог шумског земљишта и/или запремина дрвета на 
којима је изазвана штета, класификована према узроковачима (абиотички, 
биотички и антропогени) и према типу шуме, шумске заједнице или врсте. 
Подиндикатори: 

− Штете у шумама према агенсима. 
Биотички агенси укључују инсекте и болести, дивље животиње, као и 
испашу говеда у шумама. 
Абиотички агенси укључују пожаре, олује, јаке ветрове, снег, сушу, бујице 
блата и лавине. 
Антропогени агенси обухватају штете настала током сече, штете изазване 
интензивним туризмом и коришћењем шума у рекреативне сврхе, штете 
настале током лошег управљања шумом али и штете настале као последица 
интензивног саобраћаја, загађења ваздуха. 

1. Површина шуме захваћена пожаром и дрвна запремина. Површина 
шуме и дрвна запремина захваћена пожаром. 

2. Површина шума нападнутих природним катастрофама. Површина 
шума оштећена природним катастрофама, (олује, ветрови, снег...). 

Методологија 
израчунавања и 
прикупљања 
података 

Методологија према критеријумима ICP Forests, UNECE/FAO, DG 
Environment. 
Методологија дефинисана од стране Републичког завода за статистику. 

Јединица мере 
У хектарима (ha). 
У хектарима (ha) или метрима кубним (m3) - за подиндикатор Површина 
шуме захваћена пожаром и дрвна запремина. 



217 

Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о шумама („Сл. гласник РС”, број 30/10); 
− Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, број 36/09 и 88/10); 
− Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 

36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон); 
− Министарска конференција о шумама; 
− Конвенција о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ - Међународни 

уговори”, број 11/01). 

Извор података и 
периодичност 
сакупљања података 

Републички завод за статистику и Министарство унутрашњих послова-
Управа за ванредне ситуације 
Периодичност сакупљања података: једном годишње или једном у две 
године, у складу са извештајима РЗС 

Рокови достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: једном годишње, једном у две године 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

Табела 9.1.7.3 - Тематска целина ШУМАРСТВО. ЛОВ И РИБОЛОВ - Динамика популација главних ловних врста 

8.50. Динамика популација главних ловних врста 

Тематско подручје Стање 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Опис броја и структуре популација главних ловних врста током ловне 
године. У анализу тренда бројности популације улазе врсте које су под 
најјачим притиском ловства (јелен, дивља свиња, срна, зец, фазан...). 
Подиндикатори: 

1. Број и структура матичног јата. Бројност и структура популације 
матичног јата по ловним врстама. 

2. Бројност пред лов. Процењена бројност популација ловних врста пред 
лов. 

3. Бројност на крају ловне године. Процењена бројност популација ловних 
врста на крају ловне године. 

4. Број угинулих јединки. Број угинулих и/или несталих јединки. 

Методологија 
израчунавања и 
прикупљања 
података 

Бројност се анализира према извештајима корисника ловних подручја. 
Корисници ловних подручја врше пребројавање и процењивање према 
Правилнику у складу са Законом о ловству и према одговарајућим 
најновијим методологијама у складу са научним искуствима. 

Јединица мере Број јединки према полу, старости, трофејности... 

Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС”, број 18/10); 
− Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, број 36/09 и 88/10); 
− Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 36/09, 

36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон ); 
− Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних 

станишта (Бернска конвенција), („Сл. гласник Републике Србије“ – 
Meђународни уговори, број102/07); 

− Конвенција о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ - Међународни 
уговори”, број 11/01). 

Извор података и 
периодичност 
сакупљања података 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде -Управа за шуме 
Периодичност сакупљања података: једном годишње 
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Рокови достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: једном годишње 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

9.1.8. Обновљиви природни ресурси 

Табела 9.1.8.1 - Управљање шумама и потрошња из шума 

9.58. Управљање шумама и потрошња из шума 

Тематско подручје Покретачки фактори и/или Одговор 

Дефиниција и опис 
индикатора 

Удео шума и шумског земљишта са планском основом газдовања. Потрошња 
дрвета, производа од дрвета и других шумских производа. 

Подиндикатори: 
1. Одрживо управљање шумама. Утврђује укупну површину шуме која је 

обухваћена планом. План управљања може бити оперативног типа 
(план менаџмента) или мање специфичан. Може бити регистрован или 
одобрен од стане јавних власти, али то не мора да представља 
предуслов. 

2. Шумски путеви. Дужина путева у шумама и структура путева. 
3. Потрошња дрвета. Индикатор указује на интензитет потрошње дрвета, 

може бити повезан са другим индикаторима. Коришћење дрвета 
уместо не-обновљивих сировина представља индикатор одрживог 
обрасца потрошње у друштву. 

4. Шумски сортименти произведени у државним шумама. Структура 
производа. Количина продатих шумских сортимената. 

5. Потрошња огревног дрвета по глави становника. Запремина дрвета по 
глави становника. 

6. Шумски сортименти који нису дрво. Вредност и количина продатих 
шумских сортимената који нису дрво. Шумски сортименти који нису 
дрво су нпр. месо, крзно, воће и бобице, печурке, плута, мед, ораси, 
лешници... 

7. Екосистемске услуге. Вредност наплаћених услуга у шумама и на 
шумском земљишту. Услуге рекреације, естетике, дозволе за лов и 
риболов и др. Овде би требало навести и приватне уговоре за 
конзервацију животне средине и све тржишне услуге добијене од шума, 
које генерално доприносе повећању прихода власницима. 

8. Доступност за рекреацију. Површина шума и шумског земљишта коју 
јавност може користити у рекреационе сврхе и интензивност употребе. 
Обрасци власништва и имовинска права утичу на приступање јавности 
шумама и шумском земљишту. Приступ шумама омогућује људима да 
искористе њихову рекреациону вредност која доприноси њиховом 
квалитету живота. 

9. Културне и духовне вредности. Број локација у шуми које имају 
културне или духовне вредности. Шуме могу имати велику културну и 
духовну вредност за друштво и индивидуално, посебно због 
религијских, естетских и историјских разлога. Примери су археолошка 
места у шумама, гигантско или необично дрвеће, места дешавања 
историјских догађаја или обреда, места повезана са славним 
личностима... 

Методологија 
израчунавања и 
прикупљања 
података 

Методологија дефинисана критеријумима UNECE/FAO. Методологија 
дефинисана од стране Републичког завода за статистику. 
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Јединица мере 

− Проценат (%) од укупне површине шуме или другог шумског 
земљишта- за подиндикатор Управљање шумама. 

− Дужина у километрима (km) и структура путева (меки, тврди, 
асфалтни, укупно)- за подиндикатор Шумски путеви. 

− У метрима кубним (m3)по глави становника - за подиндикатор 
Потрошња дрвета. 

− У метрима кубним (m3) или хектарима (ha)- за подиндикаторе Шумски 
сортименти произведени у државним шумама и Потрошња огревног 
дрвета по глави становника. 

− У килограмима (kg), комадима, или националној валути/килограму 
(RSD/kg)- за подиндикатор Шумски сортименти који нису дрво. 

− У хектарима (ha), у процентима (%) укупне површине шума и шумског 
земљишта- за подиндикатор Доступност за рекреацију. 

− Апсолутни број локација- за подиндикатор Доступност за рекреацију 

Правна покривеност 
националним и 
међународним 
прописима и 
обавезама 
извештавања 

− Закон о шумама („Сл. гласник РС”, број 30/10); 

− Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, број 36/09); 

− Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04, 

36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон); 

− Министарска конференција о шумама; 
− Конвенција о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ - Међународни 

уговори”, број 11/01). 

Извор података и 
периодичност 
сакупљања података 

− Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за 
шуме - за подиндикатор Управљање шумама. 

− Периодичност сакупљања података: једном у десет година или 
периодично у складу са мониторингом и Инвентуром шума. 

− Републички завод за статистику - за подиндикатор Шумски путеви. 
Периодичност сакупљања података: једном у две године. 

Рокови достављања 
података, 
информација, 
индикатора и 
извештаја у 
Информациони 
систем 

Рок достављања: једном у две године или периодично у складу са 
Инвентуром шума 

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

9.2 Индикатори за праћење и евалуацију имплементације Програма 

Формираће се тим за праћење, евалуацију и имплементацију Локалног програма заштите 

животне средине града Крушевца, на основу члана 48 Статута града Крушевца („Сл. лист града 

Крушевца“, број 8/08 и 5/11). 
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10. ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Локални програм заштите животне средине града Крушевца је израђен као дугорочан, 

свеобухватан и међусекторски. Стога у наредном периоду предстоје напори да се, поред 

средстава која се издвајају из буџета града и наменског буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Крушевца, пронађу нови и повећа коришћење осталих извора финансирања. 

У предстојећем периоду очекују се знатно већа средства из предприступних фондова ЕУ у 

области заштите животне средине, с тим што би град Крушевац требао да припреми пројекте 

из наведене области који се могу финансирати из средстава међународних организација , што 

до сада није довољно коришћено.  

Нови извори прихода могу се остварити преко обезбеђивања механизама за кооперативно 

управљање, односно преко партнерства јавног и приватног сектора, које до сада није 

искоришћено. 

Незнатним повећањем посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, изворног 

прихода града, могуће је обезбедити значајна средства за инфраструктурне инвестиције које 

су у директној зависности са проблематиком животне средине (изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода, унапређење система управљања отпадом, изградњом зелене 

инфраструктуре и друге значајне пројекте).  

За остваривање циљева Програма биће неопходна промена начина пословања предузећа и 

промена улагања у привреди од улагања у „уобичајен начин пословања“ ка инвестицијама у 

„зелену економију“ и нове технологије које проузрокују мање последице по животну средину. 

То ће, с друге стране, повећати конкурентност привреде и олакшати даљу транзицију ка 

модернијој и ефикаснијој тржишној економији. 

Улагања у друге области, као што су енергетика, водопривреда, шумарство итд., ће значајно 

допринети остваривању циљева Програма. За испуњавање високих стандарда и законских 

прописа у области управљања отпадом и опасним материјама, смањења емисија загађујућих 

материја, увођење чистије производње и повећање енергетске ефикасности у зградарству, 

биће неопходно размотрити могућност давања подстицајних мера. На тај начин би се 

инвеститорима омогућило да остваре економске ефекте на основу тога што улажу у заштиту 

животне средине и рационално управљање ресурсима и енергијом. Финансирање тих мера 

треба да се врши путем кредита, подстицајних средстава, дотација, бесповратних средстава и 

помоћи. 

Такође, ће бити неопходно да се, у складу са утврђеним стратешким правцима државе ка 

одрживом развоју и европским интеграцијама, постепено стабилизују и повећају приходи у 

циљу обезбеђивања већих средстава за финансирање спровођења програма путем нпр. 

Реалним вредновањима природних ресурса, институционализацијом оквира природних 

ресурса, оснивањем стручног тима који ће се бавити фондовима ЕУ, изградњом капиталних 

објекта, који ће доносити додатни приход (нпр. обновљива енергија и сл.), рециклажом 

отпада, израдом Локалног регистра загађивача, фазног финансирања активности, мера и 

пројеката, и економичнијем коришћењу постојећих средстава. 

У наредних десет година Програм ће бити спровођен на основу Акционог плана(планови ће 

бити донети на период од 5.год., а затим ће доћи до њиховог ажурирања), планирање 
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финансирања активности, мера и пројеката ће бити обезбеђено кроз годишње оперативне 

планове надлежних институција и организација. Реализација ће бити остварена уважавањем 

реалне буџетске ситуације и одговорног финансијског управљања, а на основу усаглашених и 

утврђених приоритета у спровођењу Програма и Акционог плана. 
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11.2 Списак скраћеница 

РС -- Република Србија 
АП -- Аутономна покрајина 
ЈЛС -- Јединица локалне самоуправе 
ЗЛС -- Закон о локалној самоуправи 
ЕУ -- Европска унија 
СКГО -- Стална конференција градова и општина 
ЈКП -- Јавно комунално предузеће 

ЈП -- Јавно предузеће 

ГУ -- Градска управа 

ГУП -- Генерални урбанистички план 
ГИС -- Географски информациони систем 
НПЗЖС -- Национални програм заштите животне средине 

ЛПЗЖС -- Локални програм заштите животне средине 

ЛПУО -- Локални план управљања отпадом 

СБР -- Стратегија биолошке разноврсности 

МСП -- Мала и средња предузећа 

АПР -- Агенција за привредне регистре 

НЗС -- Национална служба за запошљавање 

ППОВ -- Постројење за пречишћавање отпадних вода 

ЗПД -- Заштићена природна добра 

МТУ -- Минимални технички услови 

МДК -- Максимално дозвољена концентрација 

СГВ -- Средња годишња вредност 

УГ -- Удружење грађана 

ОЦД -- Организације цивилног друштва 


