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На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а.  став 

2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, 
бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/02- одлука СУС и "Сл. 
гласник РС", бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13, 
68/14 - др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС и 86/19) и  
члана 22. Статута града Крушевца (''Службени лист 
града Крушевца'', бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији града Крушевца. 

 
Члан 2.  

 
На територији града Крушевца, Одлуком о 

одређивању зона и најопремљеније зоне,  одређене су 
ЧЕТИРИ зоне за утврђивање пореза на имовину, 
према комуналној опремљености и опремљености 
јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима града Крушевца, односно са 
радним зонама и другим садржајима у насељу. Прва 
зона одређена је за најопремљенију зону. 

 
Просечне цене квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији Града Крушевца у ПРВОЈ зони износе: 

 
1) грађевинског земљишта 8.446,00 дин. 
2) станова 77.597,00 дин. 
3) кућа за становање  38.012,00 дин. 
4) пословних зграда и других 

(надземних и подземних) 
 грађевинских објеката који 
служе за обављање делатности               92.285,00 дин. 

5) гаража и гаражна места 40.089,00 дин.  
 
 

Просечне цене квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији Града Крушевца у ДРУГОЈ зони износе: 

 
1) грађевинског земљишта 4.029,00 дин. 
2) станова 63.103,00 дин. 
3) кућа за становање     14.770,00 дин. 
4) пословних зграда и других 

(надземних и подземних) 
 грађевинских објеката који 
служе за обављање делатности               92.285,00 дин. 

5) гаража и гаражна места 11.293,00 дин.  
 
Просечне цене квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији града Крушевца у ТРЕЋОЈ зони износе: 

 
1) грађевинског земљишта 2.593,00 дин. 
2) пољопривредног земљишта 99,70 дин. 
3) шумског земљишта 53,50 дин. 
4) друго земљиште               59,82 дин. 
5) станова  47.367,00 дин.  
6) кућа за становање  14.233,00 дин. 
7) пословних зграда и других 

(надземних и подземних) 
 грађевинских објеката који 
служе за обављање делатности                72.766,00 дин. 

8) гаража и гаражна места  11.293,00 дин. 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији Града Крушевца у ЧЕТВРТОЈ зони 
износе: 

 
1) грађевинског земљишта     344,10 дин. 
2) пољопривредног земљишта 99,70 дин. 
3) шумског земљишта 53,50 дин. 
4) друго земљиште               59,82 дин. 
5) станова  47.367,00 дин.  
6) кућа за становање  5.490,00 дин. 
7) пословних зграда и других 

(надземних и подземних) 
 грађевинских објеката који 
служе за обављање делатности                16.535,00 дин. 

8) гаража и гаражна места 4.863,00 дин. 
 

Члан 3. 
 

За непокретност обвезника који не води пословне 
књиге, за коју је том обвезнику утврђен порез на 
имовину за 2020. годину, за одговарајућу површину 
исте непокретности, пореска обавеза истом обвезнику 
за 2021. годину, применом ове Oдлуке, може бити 
утврђена у износу не већем од 10% у односу на 
пореску обавезу утврђену за 2020. годину.  
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Члан 4. 
 

Ову одлуку објавити у Службеном листу града 
Крушевца и на интернет страни www.krusevac.rs 

 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, 
а примењиваће се од 01.01.2021. године. 

 
  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 436-1/20                     ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 
 
 
347 
На основу члана 29. став 1. тачка 1. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 
број 87/18) и члана 22 став 1 тачка 55, Статута града 
Крушевца (''Службени лист града Крушевац'', број 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређује се смањење ризика од 
катастрофа, превенција и јачање отпорности и 
спремности појединаца и заједнице за реаговање на 
последице катастрофа, заштита и спасавања људи, 
материјалних, културних и других добара, права и 
обавезе грађана, удружења, правних лица, органа 
Града Крушевца, управљање ванредним ситуацијама, 
функционисање цивилне заштите, рано упозоравање, 
обавештавање и узбуњивање и друга питања од 
значаја за организовање и функционисање система 
смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама, прописане Зaконом о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) 
и другим прописима, који регулишу ванредне 
ситуације и област заштите и спасавања (у даљем 
тексту Закон). 

 

II - СИСТЕМ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД 
КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 
 

Члан 2. 
 

Смањење ризика од катастрофа, између 
осталог, подразумева: 

 
1) прецизно идентификовање, редовну процену и 

праћење ризика од катастрофа ради њихове контроле; 
2) смањење дејства фактора  који узрокују  или 

увећавају ризике од катастрофа путем одговорног и 
одговарајућег управљања животном средином, 
земљиштем, водама и другим природним ресурсима, 
планског коришћења земљишта и предузимањем 
одговарајућих техничких и других мера; 

3) ублажавање штетних последица на  основу што 
потпунијег разумевања ризика од њих, планирања 
њиховог спречавања и повећања  спремности за 
реаговање и ефикасан одговор; 

4) обнову након катастрофе у складу са начелом 
изградње бољег система, који ће инфраструктуру и 
друштво у целини учинити отпорнијим на будуће 
катастрофе; 

5) инвестирање у превенцију и смањење ризика 
од катастрофа кроз подстицање јавног и приватног 
улагања и предузимања структурних и неструктурних 
мера; 

6) изградњу културе безбедности и отпорности 
појединаца и заједнице на катастрофе; 

7) интензивну међусобну сарадњу свих надле-
жних институција на свим нивоима власти, као и 
партнерство са приватним и јавним предузећима, 
другим правним лицима, предузетницима, органи-
зацијама цивилног друштва и свим заинтересованим 
грађанима који могу пружити допринос смањењу 
ризика од катастрофа; 

8) успостављање прецизних процедура за 
размену информација и искустава од значаја за 
смањење ризика и за ефикасно пружање и примање 
међународне оперативне и хуманитарне помоћи ради 
отклањања последица катастрофе и почетне обнове 
погођених подручја; 

9) праћење климатских промена и прилагођавање 
заједнице на очекиване последице. 

 
Субјекти и снаге система 

смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама на територији Града 

Крушевца 
 

Члан 3. 
 
Субјекти система смањења ризика од катастрофа 

и управљања ванредним ситуацијама су органи Града 
Крушевца, јавне службе, привредна друштва и друга 
правна лица и предузетници, организације цивилног 
друштва, образовне установе и научно истраживачке 
организације, јавне агенције и други који, у складу са 
законом, другим општим актима, плановима, 
програмима и другим документима учествују у 

http://www.krusevac.rs/
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утврђивању мера и активности од значаја за смањење 
ризика и управљање ванредним ситуацијама. 

Снаге система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама су: штаб за 
ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, 
повереници, односно заменици повереника цивилне 
заштите, грађани, удружења грађана и организације 
чија је делатност од посебног интереса за развој и 
функционисање система. 

 
Процена ризика од катастрофа 

 
Члан 4. 

 
Проценом ризика од катастрофа идентификују се 

врста, карактер и порекло појединих ризика од 
наступања катастрофа, степен угрожености, фактори 
који их узрокују или увећавају степен могуће 
опасности, последице које могу наступити по живот и 
здравље људи, животну средину, материјална и 
културна добра, обављање јавних служби и прив-
редних делатности, као и друге претпоставке од 
значаја за одвијање уобичајених животних, економ-
ских и социјалних активности. 

Град Крушевац израђује и доноси Процену 
ризика од катастрофа. 

Процена ризика од катастрофа се периодично 
ажурира у складу са потребама и новим околностима, 
у целини се поново израђује и доноси на сваке три 
године, а уколико су се околности у значајној мери 
промениле и раније, односно уколико се појавио нови 
ризик или се постојећи ризик повећао или смањио. 

 
План смањења ризика од катастрофа 

 
Члан 5. 

 
Планом смањења ризика од катастрофа утврђују 

се конкретне превентивне, организационе, техничке, 
финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и 
друге мере и активности које су органи града 
Крушевца и други субјекти, на основу процене 
појединих ризика, дужни да предузму у будућем 
периоду у циљу смањења ризика од катастрофа и 
ублажавања њихових последица. 

Локални План  смањења ризика од катастрофа се 
израђује и доноси за територију Града Крушевца. 

План смањења ризика од катастрофа се израђују 
на основу предлога третмана процењених ризика у 
одговарајућој процени ризика од катастрофа. 

Носиоц израде Плана смањења ризика од 
катастрофа за град Крушевац је градска управа града 
Крушевца, а у израду Плана се укључују органи града 
и други субјекти у чијој су надлежности опасности 
идентификоване у Процени ризика од катастрофа 
Града Крушевца. 

План смањења ризика од катастрофа се доноси за 
период од три године. 

 
 

План заштите и спасавања 
 

Члан 6. 
 
Планом заштите и спасавања се планирају мере и 

активности за спречавање и умањење последица 
катастрофа, снаге и средства субјеката система 
смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама, њихово организовано и 
координирано ангажовање и деловање у ванредним 
ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара и обезбеђења 
основних услова за живот. 

План заштите и спасавања обавезно садржи 
следеће целине: 

1) рано упозоравање и приправност (спремност); 
2) мобилизација и активирање; 
3) заштита и спасавање по врстама опасности; 
4) мере цивилне заштите; 
5) употреба снага и субјеката заштите и 

спасавања. 
План заштите и спасавања израђује се на основу 

процене ризика и усваја најкасније 90 дана након 
усвајања процене ризика, а редовно се усклађује са 
изменама процене ризика. 

План заштите и спасавања Града Крушевца 
доноси Градско веће, по прибављеној сагласности 
Министарства, на предлог Штаба за ванредне 
ситуације Града Крушевца. 

План заштите и спасавања се периодично 
ажурира у складу са потребама и новим околностима, 
у целини се поново израђује и доноси сваке треће 
године, а уколико су се околности у значајној мери 
промениле и раније у складу са проценом ризика од 
катастрофа. 

 
Функционисање цивилне заштите у ратном и 

ванредном стању 
 

Члан 7. 
 

План заштите и спасавања се примењује и у 
ратном и ванредном стању. 

 
Екстерни план заштите од великог удеса 

 
Члан 8. 

 
Град Крушевац на чијој се територији налазе 

СЕВЕСО комплекси вишег реда, израђује и доноси 
екстерни план заштите од великог удеса са мерама 
које треба предузети изван комплекса. 

Екстерни план заштите од великог удеса се 
израђује у циљу: 

1) ограничавања и контроле инцидената на такав 
начин да се ефекти сведу на најмању меру и да се 
ограничи штета по људско здравље, животну средину 
и имовину; 

2) спровођења неопходних мера ради заштите 
здравља људи и животне средине од ефеката великог 
удеса; 

3) преношење неопходних информација јавности 
и релевантним надлежним службама или органима у 
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области у којој се СЕВЕСО комплекс вишег реда 
налази; 

4) обезбеђивања повратка у пређашње стање и 
чишћења животне средине након великог удеса. 

 
Екстерни план заштите од великог удеса обавезно 

садржи следеће податке: 
1) имена или дужности лица овлашћених за 

покретање поступака за случај ванредних ситуација, 
као и лица овлашћених за вођење и координацију 
активности ублажавања последица изван СЕВЕСО 
комплекса; 

2) начин примања раног упозорења о 
инцидентима и поступке упозоравања и позивања 
помоћи; 

3) координацију средстава неопходних за 
спровођење екстерног плана заштите од великог 
удеса; 

4) начин пружања помоћи при акцији ублажавања 
последица на СЕВЕСО комплексу; 

5) начин ублажавања последица ван СЕВЕСО 
комплекса, укључујући и одговор на сценарио 
најгорег могућег удеса дефинисан у Извештају о 
безбедности, као и разматрање могућих домино 
ефеката, укључујући и оне који имају утицаје на 
животну средину; 

6) систем и поступак обавештавања јавности, 
суседних СЕВЕСО комплекса или постројења која 
нису СЕВЕСО комплекси, о специфичним 
информацијама о удесу и обрасцима понашања које 
би требало усвојити; 

7) систем и поступак обавештавања надлежних 
служби других држава у случају великог удеса са 
могућим преко граничним последицама. 

Екстерни план заштите од великог удеса за Град 
Крушевац, по прибављеној сагласности Мини-
старства, а на предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Крушевца, у року који не може бити 
дужи од две године од тренутка пријема неопходних 
информација достављених од стране оператера 
СЕВЕСО комплекса, у складу са прописима којима се 
уређује заштита животне средине. 

Штаб за ванредне ситуације Града Крушевца 
дужан је да, без одлагања, примени екстерни план 
заштите од великог удеса када дође до великог удеса 
или када дође до неконтролисаног развоја догађаја за 
који се може очекивати да ће довести до великог 
удеса. 

Екстерни план заштите од великог удеса се 
израђује и доноси за територију Града Крушевца. 

Екстерни план заштите од великог удеса је 
саставни део Плана заштите и спасавања Града 
Крушевца. 

 
Овлашћење и лиценца за израду Процене ризика 
 од катастрофа,  плана заштите и спасавања  

и плана заштите од удеса 
 

Члан 9. 
 
Процену ризика од катастрофа, план заштите и 

спасавања и плана заштите од удеса изрaђују 
привредна друштва односно друга правна лица која 

имају овлашћење за израду процене ризика од 
катастрофа,  плана заштите и спасавања и плана за-
штите од удеса. 

Град Крушевац може израђивати сопствену 
процену ризика, план заштите и спасавања и екстерни 
план заштите од великог удеса уколико има најмање 
једно запослено лице у сталном радном односу које 
поседује лиценцу. 

 
Субјекти система смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијам 

 
Члан 10. 

 
Субјекти система смањења ризика од катастрофа 

и управљања ванредним ситуацијама на територији 
Града Крушевца су: 

1. Скупштина Града Крушевца, 
2. Градоначелник града Крушевца, 
3. Градско веће града Крушевца, 
4. Градска управа града Крушевца и њене 

организационе јединице, 
5. Субјекте од посебног значаја за заштиту и 

спасавање Града Крушевца; 
6. Грађани и удружења грађана и друге органи-

зације. 
 
III - ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУБЈЕКАТА 

СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД 
КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 
 

Члан 11. 
 

Надлежности Скупштине Града Крушевца 
 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва, материјалних и културних 
добара на територији града Крушевца, а у складу са 
одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: 
Закон), Скупштина Града Крушевца, врши следеће 
послове: 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних добара на 
територији града Крушевца, Скупштина града 
Крушевца врши следеће послове: 

 доноси Одлуку о организацији и функцио-
нисању цивилне заштите на територији града 
Крушевца и обезбеђује њено спровођење, у складу са 
јединственим системом заштите и спасавања у 
Републици Србији; 

 доноси план и програм развоја система 
заштите и спасавања на територији града Крушевца,  
у складу са Дугорочним планом развоја заштите и 
спасавања Републике Србије; 

 планира и утврђује изворе финансирања за 
развој, изградњу и извршавање задатака заштите и 
спасавања и развој цивилне заштите и спровођења 
мера и задатака цивилне заштите на територији града 
Крушевца; 

 образује Градски штаб за ванредне ситуације; 
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 одређује оспособљена правна лица од значаја 
за заштиту и спасавање на територији града; 

 утврђује штете настале од последица 
елементарних непогода и других несрећа и у року од 
60 дана од дана настанка последица, доставља 
извештај и захтев за помоћ Влади Републике Србије;  

 разматра извештаје градоначелника о битним 
питањима за заштиту и спасавање и др. 

 извршава и друге задатке и прописе, у складу 
са Законом и другим прописима, који утврђују 
обавезе јединицама локалне самоуправе. 

 образује ситуациони центар за потребе града 
Крушевца. 

 даје сагласност на годишњи план рада и усваја 
годишњи извештај о раду Штаба за ванредне 
ситуације, 
 

Надлежности Градскоg већa града Крушевца 
 

Члан 12. 
 

У остваривању улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних 
добара на територији града Крушевца, Градско веће 
врши следеће послове: 

 доноси Процену угрожености за територију 
града Крушевца; 

 доноси План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 

 одређује оспособљена правна лица од 
значаја за заштиту и спасавање на територији града 
Крушевца, у складу са законом; 

 образује Комисију за процену штете настале 
од елементарних непогода на предлог Градског штаба 
за ванредне ситуације; 

 доноси одлуке о накнади штете настале од 
последица елементарних непогода; 

 прати реализацију превентивних мера 
заштите; 

 предлаже акта која доноси Скупштина града 
Крушевца а односе се на систем заштите и спасавања, 

 решава у другостепеном поступку о правима 
и обавезама припадника јединица опште намене; 

 Обавља и друге послове у складу са законом 
и другим прописима. 

 доноси План заштите од удеса. 
 образује и стара се о опремању јединица 

цивилне заштите опште намене и специјализоване 
јединице за узбуњивање ; 

 стара се о набавци и одржавању средстaва за 
узбуњивање, у оквиру система јавног узбуњивања у 
Републици Србији, и учествује у изради Студије 
покривености система јавног узбуњивања за тери-
торију Града Крушевца; 

 
Надлежности Градоначелника Града Крушевца 

 
Члан 13. 

 
У остваривању улоге у систему заштите и спа-

савања становништва и материјалних и културних 
добара на територији града Крушевца, Градоначелник 

је командант Градског штаба за ванредне ситуације 
по положају и обавља следеће послове:  

 стара се о организацији и спровођењу 
мобилизације грађана, правних лица и материјалних 
средстава за извршавање задатака заштите и 
спасавања;  

 одлучује о увођењу дежурства градским 
органима и другим правним лицима у ванредној 
ситуацији; 

 активира оспособљена правна лица од значаја 
за заштиту и спасавање на територији града 
Крушевца, на предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације;  

 остварује сарадњу са суседним јединицама 
локалне самоуправе,Министарством унутрашњих 
послова и Војском Србије у циљу усклађивања 
активности у ванредним ситуацијама; 

 предлаже Скупштини Града заменика 
команданта, начелника, и чланове Градског штаба за 
ванредне ситуације; 

 доноси одлуку о проглашењу ванредне 
ситуације на територији града Крушевца на предлог 
Градског штаба за ванредне ситуације; 

 разматра и одлучује о другим питањима из 
области заштите и спасавања из своје надлежности; 

 извештава Скупштину града о стању на терену 
и о предузетим активностима у ванредној ситуацији. 

 обавља и друге послове у складу са законом и 
другим прописима.  

 руководи заштитом и спасавањем и наређује 
мере утврђене Законом и другим прописима, 

  усмерава и усклађује рад органа градске 
управе, служби и правних лица, чији је оснивач Град 
Крушевац, у спровођењу мера заштите и спасавања, 

  одлучује о организовању превоза, смештаја и 
исхране припадника јединица цивилне  намене и 
грађана, који учествују у заштити и спасавању 
становништва и материјалних добара за Град 
Крушевац, 

 остварује сарадњу са суседним општинама, 
Управним округом, Министарством унутрашњих 
послова и Војском Србије, у циљу усклађивања 
активности у ванредним ситуацијама, 

  разматра и одлучује о другим питањима из 
области заштите и спасавања из своје надлежности, 

  стара се о обезбеђењу средстава у Буџету 
Града Крушевца, за рад Градског штаба за ванредне 
ситуације и за ванредне ситуације,    

 
Надлежности Градске управе града Крушевца 

 
Члан 14. 

 
Градска управа путем својих Одељења и служби, 

у оквиру својих надлежности, у систему заштите и 
спасавања обавља следеће послове:  

 
 прати стање у вези са заштитом и спасавањем 

у ванредним ситуацијама и предузима  мере за 
заштиту и спасавање; 

 
 учествује у изради Процене угрожености 

територије града Крушевца; 
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■  Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; 

■ послове у вези са привременим померањем и 
евакуацијом становништва; 

■ учествује у припреми и спровођењу 
збрињавања настрадалог становништва; 

■ организује, развија и води личну и колективну 
заштиту; 

■ остварује сарадњу са организационим 
јединицама Сектора за ванредне ситуације  
Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, Одељењем за ванредне ситуације у 
Крушевцу; 

■ обавља и друге послове у складу са законом и 
другим прописима; 

■ израђује поједине делове Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; 

■ израђује План заштите од удеса; 
■ учествује у припремама и извођењу 

привременог померања или евакуације становништва; 
■ стара се око обезбеђења неопходних 

средстава за рад Градског штаба за ванредне 
ситуације и предлажу Градоначелнику Града 
Крушевца, начин обезбеђивања средстава; 

■ врши послове урбанистичких мера заштите и 
спасавања, из своје надлежности; 

■ стара се о обезбеђењу телекомуникационе и 
информационе подршке, за потребе заштите и 
спасавања; 

■ учествује у организацији, формирању и опре-
мању јединица цивилне заштите опште намене; 

■ Комунална милиција предузима хитне мере 
заштите животне средине, заштите од елементарних и 
других непогода, заштите од пожара и друге заштите 
из надлежности града, кад те мере не могу 
правовремено да предузму други надлежни органи 
града и овлашћене организације, о чему одмах 
обавештава те органе односно организације. У 
случају опасности изазване елементарним 
непогодама и другим облицима угрожавања, 
комунална милиција учествује у вршењу спасилачке 
функције и пружа помоћ другим органима, правним и 
физичким лицима на отклањању последица. 

 
За потребе праћења стања и управљања 

ванредним ситуацијама Град Крушевац оснива 
ситуациони центар. 

Ситуациони центар се оснива у оквиру Градске 
управе Крушевац,Одељења за послове одбране и 
ванредне ситуације као надлежне унутрашње 
организационе јединице за послове организације и 
функционисања система заштите и спасавања и 
цивилне заштите. 

Ситуациони центар се организује као информа-
ционо-комуникациони систем за помоћ при одлу-
чивању у ванредним ситуацијама. 

Основни задаци центра су: 
1) да омогући бесплатан позив грађанима и 

другим лицима на јединствени телефон (цалл-центар) 
у случају ванредних околности – ситуација (поплаве, 
пожари, веменске непогоде, град, снег, земљотреси,  
загађење  ваздуха); 

2) обрађивање свих позива грађана и ако су у 
питању комунални проблеми, преусмеравање свих 
позива дежурним службама надлежних комуналних 
предузећа; 

3) обавештавање грађана о контакт телефону 
служби, правних лица и др. на који когу да се обрате 
за одређени проблем; 

4) други задаци по налогу Штаба и стручне 
службе Града Крушевца, 

5) формирање оперативно-комуникацијске дежу-
рне службе за пријем и прослеђивање позива, као и 
успоставу конференцијских веза, 

6) успостављање сигурне линије (safe-line) 
сигурне и брзе комуникационе везе између реле-
вантних субјеката града Крушевца,  

7) координација пријема и дистрибуције свих 
информација о стању животне средине: температура, 
зрачење, загађење ваздуха, водотокови, пожари и др., 

8) преузимање и прослеђивање података од свих 
субјеката који се у свом раду баве мониторингом у 
области: метерологије, хидрологије, сеизмологије, 
водопривреде, електропривреде, пољопривреде и др.. 

 
Ситуациони центар је обавезан да прикупљене 

податке доставља територијалном надлежном 
оперативном центру на јединствени број 112. 

 
4.1. Стручна служба за послове заштите и 

спасавања 
 

Члан 15. 
 
Стручни, оперативни, плански и организациони 

послови у вези заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама за територију града Крушевца обављају 
се у Одељењу за послове одбране и ванредне 
ситуације Градске управе града Крушевца.  

 
Одељење за послове одбране и ванредне 

ситуације обавља следеће послове:  
■ израђује предлог Процене угрожености 

територије града Крушевца у сарадњи са Сектором за 
ванредне ситуације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије - Одељењем за ванредне 
ситуације у Крушевцу, Градским штабом за ванредне 
ситуације и другим стручним органима града 
Крушевца и предлаже Градском већу његово 
доношење;  

■  израђује План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама у сарадњи са Сектором за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије - Одељењем за ванредне ситуације 
у Крушевцу и предлаже Градском већу његово 
доношење;  

■ носилац је активности на изради Плана 
функционисања цивилне заштите и система 
осматрања и обавештавања (као део Плана одбране 
града Крушевца);  

■ послове у вези попуне, опремања и обучавања 
јединица цивилне заштите опште намене;  

■ планира збрињавање угрожених, пострадалих, 
избеглих и евакуисаних лица у ванредним 
ситуацијама у сарадњи са Градским штабом за 
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ванредне ситуације и у складу са Планом заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама;  

■ води евиденцију о припадницима јединица 
цивилне заштите и средствима и опреми у цивилној 
заштити;  

■ прати опасности, обавештава становништво о 
опасностима и предузима друге превентивне мере за 
смањење ризика од елементарних непогода и других 
несрећа;  

■ послове у вези са набављањем и одржавањем 
средстава за узбуњивање у оквиру система јавног 
узбуњивања у Републици Србији, учествује у изради 
студије покривености система јавног узбуњивања за 
територију града Крушевца;  

■ организује, развија и води личну и колективну 
заштиту на територији града Крушевца;  

■ усклађује планове заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама са суседним јединицама 
локалне самоуправе;  

■ остварује непосредну сарадњу са 
организационим јединицама Сектора за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије - Одељењем за ванредне ситуације 
у Крушевцу;  

■ израђује план мобилизације и организује 
извршење мобилизације јединица цивилне заштите 
опште намене;  

■ обавља стручне и административно техничке 
послове потребне за рад Градског штаба за ванредне 
ситуације;  

■ обавља и друге послове у складу са законом и 
другим прописима.  

 
Привредна друштва и друга правна лица 
 

Члан 16. 
 
Свако привредно друштво и друго правно лице 

дужно је да, у оквиру своје делатности предузима све 
мере превенције и смањења ризика, као и да се 
одазове захтеву Градског штаба за ванредне ситуације 
града Крушевца и узме учешће у спровођењу мера 
заштите и спасавања. 

Трошкови настали учешћем правних лица из 
става 1. овог члана у спровођењу мера заштите и 
спасавања, надокнађују се из буџета Града Крушевца. 

Привредна друштва и друга правна лица су дужна 
да, без накнаде, доставе Градској управи Крушевац 
односно правним лицима која су ангажована на 
изради процене ризика од катастрофа и плана заштите 
и спасавања, податке неопходне за израду ових 
докумената. 

 
Субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање 
 

Члан 17. 
 
Субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање су привредна друштва и друга правна лица 
која се баве делатношћу из области: телекому-
никација, рударства и енергетике, транспорта, 
метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од 

јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите 
животне средине, водопривреде, шумарства и 
пољопривреде, здравства, збрињавања лица, 
ветерине, комуналне делатности, грађевинарства, 
угоститељства, и други који располажу ресурсима за 
смањење ризика од катастрофа. 

Субјекте од посебног значаја за заштиту и 
спасавање Града Крушевца, одређује Градско веће, на 
предлог Градског штаба за ванредне ситуације. 

Штаб за ванредне ситуације може ставити у 
приправност или ангажовати субјекте од посебног 
значаја у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби 
цивилне заштите кад аванредна ситуација није 
проглашена. 

Трошкови стављања у приправност односно 
ангажовања падају на терет буџета Града Крушевца. 

На одређивање и ангажовање субјеката од 
посебног значаја не примењују се одредбе закона 
којим се уређују јавне набавке. 

 
Посебне обавезе правних лица која обављају 

одређене делатности 
 

Члан 18. 
 
Привредна друштва и друга правна лица, 

власници и корисници електронских комуника-
ционих мрежа и информационих система и веза, 
стављају на располагање коришћење тих система за 
потребе заштите и спасавања, по наредби надлежног 
штаба. 

Правна лица – оператери јавних комуникационих 
мрежа и јавно доступних телефонских услуга морају 
омогућити свим корисницима бесплатне позиве 
према јединственом броју за хитне службе 112 
укључујући и позиве из јавних телефонских 
говорница. 

Привредна друштва и друга правна лица, власни-
ци и корисници залиха воде, хране, медицинских 
средстава и лекова, енергената, одеће, обуће, 
грађевинских и других производа неопходних за 
извршавање задатака заштите и спасавања, дужна су 
да ова средства ставе на располагање за потребе 
заштите и спасавања, по наредби Градског штаба за 
ванредне ситуације града Крушевца. 

Власници и корисници непокретних ствари 
дужни су да омогуће да се на њиховим непо-
кретностима спроводе радови неопходни за заштиту 
и спасавање, по наредби Градског штаба за ванредне 
ситуације, уз право на накнаду која се исплаћује по 
тржишним ценама. 

 
Хуманитарне организације и удружења 

 
Члан 19. 

 
У оквиру  своје редовне делатности хуманитарне 

организације и удружења учествују у припреми и 
спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања 
помоћи становништву погођеном последицама 
катастрофа, у складу са овим законом. 

Као субјекти од посебног значаја, Црвени крст 
Србије, Горска служба спасавања и Ватрогасни савез 
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Србије, помажу надлежним државним органима у 
обављању послова из своје надлежности, а у складу са 
јавним овлашћењима и својим програмским 
активностима. 

У случају ангажовања у акцијама заштите и 
спасавања чланови хуманитарне организације и 
удружења, имају статус припадника цивилне заштите. 

 
Удружења и организације цивилног друштва 

 
Члан 20. 

 
Удружења и друге организације цивилног 

друштва имају право да, поред добијања информација 
из члана 24. став 1. Ове Одлуке, разматрају питања од 
значаја за смањење ризика од катастрофа, упућују о 
томе предлоге надлежним државним и локалним 
органима и добију одговор од њих, као и да буду 
признате као партнери органа јавних власти у 
креирању и реализацији политике смањења ризика од 
катастрофа. 

Удружења и друге организације цивилног 
друштва доприносе изградњи културе превенције 
ризика и подизању свести о потреби јачања 
спремности и отпорности појединаца и друштва на 
наступање последица катастрофа. 

 
Високо школске установе и научно-истраживачке 

организације 
 

Члан 21. 
 
Високо школске установе и друге организације 

које се баве научно-истраживачким радом ангажују се 
у спровођењу задатака заштите и спасавања и 
смањења ризика од катастрофа кроз учешће у 
штабовима, стручно-оперативним тимовима и 
оперативним штабовима. 

 
Грађани 

 
Члан 22. 

 
Грађани имају право да буду обавештени о 

ризицима од катастрофа, мерама и активностима које 
се предузимају ради њиховог смањења, претњама и 
могућим последицама од катастрофа, као и о свим 
неопходним информацијама од значаја за заштиту и 
спасавање. 

Грађани су дужни: 
1) да се оспособљавају за заштиту и спасавање и 

да предузимају мере за личну и узајамну заштиту; 
2) да прихвате распоред у јединице цивилне 

заштите и да се одазову у случају мобилизације тих 
јединица; 

3) да се одазову позиву Градског штаба за 
ванредне ситуације града Крушевца ради учешћа у 
акцијама заштите и спасавања; 

4) да о настанку опасности без одлагања обавесте 
оперативни центар 112; 

5) да спроводе прописане и наређене мере 
заштите и спасавања. 

 

У извршавању задатака заштите и спасавања 
дужни су да учествују сви способни грађани, 
укључујући и стране држављане и лица без 
држављанства која у складу са законом имају 
одобрење за привремени боравак или стално 
настањење у Републици Србији, старости од 18 до 60 
година. 

Изузетно, у извршавању задатака заштите и 
спасавања нису обавезни да учествују: 

1) труднице и мајке са децом до десет година 
старости и самохрани родитељи односно старатељи 
са децом до 15 година старости; 

2) особе са инвалидитетом, као и лица која брину 
о особама са инвалидитетом; 

3) лица која се старају и живе у истом 
домаћинству са старијим особама које нису способне 
да се брину саме о себи. 

 
Члан 23. 

 
За потребе заштите и спасавања грађани су дужни 

да омогуће извођење неопходних радова за заштиту и 
спасавање на својим непокретностима, као и да дају 
на коришћење непокретне ствари, возила, машине, 
опрему, материјално-техничка и друга материјална 
средства (вода, храна, лекови, одећа, обућа, 
грађевински и други производи). 

За ствари и материјална средства дата на кори-
шћење, као и за штету насталу извођењем радова на 
непокретностима за потребе заштите и спасавања, 
грађани имају право на накнаду која се исплаћује по 
тржишним ценама. 

 
IV - ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 

 
Члан 24. 

 
Ванредна ситуација се проглашава када су ризици 

и претње или настале последице катастрофе по 
становништво, материјална и културна добра или 
животну средину таквог обима и интензитета да 
њихов настанак или последице није могуће спречити 
или отклонити редовним деловањем надлежних 
органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и 
отклањање неопходно употребити посебне мере, 
додатне снаге и средства уз појачан режим рада. 

Ванредна ситуација се проглашава одмах по 
сазнању за непосредну опасност од њеног наступања. 

Ванредна ситуација може бити проглашена и 
након њеног наступања, ако се непосредна опасност 
од наступања ванредне ситуације није могла 
предвидети или ако због других околности није могла 
бити проглашена одмах после сазнања за непосредну 
опасност од њеног наступања. 

Ванредна ситуација се укида престанком 
опасности, односно престанком потребе за спро-
вођењем мера заштите и спасавања од катастрофа. 

 
Члан 25. 

 
Ванредну ситуацију за део територије Града Кру-

шевца или Град Крушевац проглашава градоначелник, на 
предлог Градског штаба за ванредне ситуације. 
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Градски штаб за ванредне ситуације града 
Крушевца 

 
Члан 26. 

 
За координацију и руковођење заштитом и 

спасавањем у ванредним ситуацијама, као 
оперативно-стручно тело, Скупштина града 
Крушевца образује Градски штаб за ванредне 
ситуације.  

Градски штаб за ванредне ситуације чине 
командант штаба, заменик команданта штаба, 
начелник и чланови штаба.  

Командант Градског штаба је Градоначелник 
града Крушевца, а заменик команданта је заменик 
Градоначелника града Крушевца, односно члан 
Градског већа.  

Начелник Градског штаба је руководилац 
Сектора за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије - Одељења за 
ванредне ситуације у Крушевцу или један од 
руководиоца кога он предложи за постављење.  

 
Члан 27. 

 
Чланови Градског штаба су:  
 
 чланови Градског већа града Крушевца у 

чијем делокругу су послови из области: здравља, 
пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и 
социјалне политике, заштите животне средине;  

 представници Градске управе у чијем 
делокругу су послови из области: саобраћаја, 
грађевине, енергетике, информисања, трговине и 
услуга;  

 руководиоци јавних предузећа, 
привредних друштава, представници Министарства 
унутрашњих послова представник Војске Србије, 
Црвеног крста, удружења грађана, других правних 
лица и установа у чијем делокругу су послови од 
значаја за заштиту и спасавање у ванредним 
ситуацијама, 

Штаб за ванредне ситуације образује стручно-
оперативне тимове као своја помоћна стручна тела. 

Штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, 
закључке и препоруке. 

Штаб за ванредне ситуације има сопствени печат 
и деловодник. 

Стручне и административне послове за потребе 
Градског штаба за ванредне ситуације обавља 
Одељење за послове одбране и ванредне ситуације 
Градске управе града Крушевца. 

 
Надлежности Градског штаба за ванредне 

ситуације 
 

Члан 28. 
 
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће 

послове: 
 руководи и координира рад субјеката 

система заштите и спасавања и снага заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу 
утврђених задатака;  

 руководи и координира спровођење мера и 
задатака цивилне заштите;  

 руководи и координира спровођење мера и 
задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и 
смањења угрожености и ризика од будућих 
ванредних ситуација; 

 разматра и даје мишљење на предлог 
Процене угрожености и предлог Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама;  

 прати стање и организацију заштите и 
спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;  

 наређује употребу снага заштите и 
спасавања, средстава помоћи и других средстава која 
се користе у ванредним ситуацијама;  

 стара се о редовном информисању и 
обавештавању становништва о ризицима и 
опасностима и предузетим мерама за смањење ризика 
од катастрофа;  

 разматра организацију, опремање и 
обучавање јединица цивилне заштите, оспособљених 
правних лица;  

 сарађује са надлежним органима заштите и 
спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;  

 наређује приправност – спремност за 
ванредне ситуације; 

 процењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације;  

 израђује предлог годишњег плана рада и 
годишњи извештај о раду; 

 спроводи годишњи план рада; 
 доноси наредбе, закључке и препоруке;  
 сарађује са штабовима суседних јединица 

локалне самоуправе;  
 именује поверенике и заменике повереника 

цивилне зашите у насељеним местима;  
 разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на територији 
Града;  

 подноси Скупштини града на усвајање 
предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о 
раду; 

 наређује евакуацију становништва и доноси 
одлуку о обиму евакуације и категоријама 
становништва које се евакуише;  

 ангажује оспособљена правна лица од 
значаја за заштиту и спасавање на територији Града;  

 обавља и друге послове у складу са законом 
и другим прописима.  

  координира акцијама и операцијама 
заштите и спасавања на територији. 

 разматра процене ризика, планове заштите и 
спасавања и друга планска документа и даје 
препоруке за њихово унапређење; 

 сарађује са другим штабовима за ванредне 
ситуације; 

 образује стручно-оперативне тимове за 
извршавање специфичних задатака из области 
заштите и спасавања. 

 наређује приправност - спремност за ванредне 
ситуације; 
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 доноси наредбе, закључке и препоруке 
 именује поверенике и заменике повереника 

цивилне заштите; 
 предлаже субјекте од посебног значаја за 

заштиту и спасавање за Град Крушевац; 
 ставља у приправност и ангажује субјекте од 

посебног значаја за заштиту и спасавање у Граду 
Крушевцу; 

  У случају потребе, а услед хитности 
спровођења мера заштите и спасавања људи и 
материјалних добара, предлаже команданту Штаба да 
упути захтев за ангажовање субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање Републике Србије или 
Расинског управног округа. 

Члан штаба за ванредне ситуације је дужан да се 
одазове и учествује у обуци. 
 

V - ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 
 

Члан 29. 
 

Цивилна заштита је организован систем чија је 
основна делатност заштита, спасавање и отклањање 
последица елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и других већих опасности које 
могу угрозити становништво, материјална и културна 
добра и животну средину у миру и ванредном и 
ратном стању. 

Цивилну заштиту чине лична, узајамна и 
колективна заштита, мере и задаци, повереници 
цивилне заштите, заменици повереника и јединице 
цивилне заштите, систем осматрања, обавештавања и 
узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, 
хуманитарне и друге организације опремљене и 
оспособљене за заштиту и спасавање и, с тим у вези, 
скуп активности које се односе на попуну, 
материјално опремање, обучавање, оспособљавање, 
мобилизацију и активирање цивилне заштите.  

 
У остваривању законом утврђених задатака 

цивилне заштите субјекти система заштите и 
спасавања на територији града Крушевца у складу са 
законом и другим прописима припремају и спроводе 
мере цивилне заштите, а нарочито:  

 превентивне мере;  
 мере заштите у случају непосредне опасности 

од елементарних непогода и других несрећа;  
 мере заштите када наступе елементарне 

непогоде и друге несреће;  
 мере ублажавања и отклањања непосредних 

последица од елементарних непогода и других 
несрећа.  

 
Лична и узајамна заштита 

 
Члан 30. 

 
Лична и узајамна заштита je облик организовања 

грађана за личну заштиту и самопомоћ и пружање 
помоћи другим особама којима је та помоћ 
неопходна. 

 

Ради остваривања личне и узајамне заштите, Град 
обезбеђује и држи у исправном стању потребна и 
законом прописана средства и опрему за личну и 
узајамну заштиту и врши обуку запослених. 

Грађани, власници зграда и власници посебних и 
самосталних делова стамбених зграда и зграда било 
које друге намене дужни су да обезбеђују и држе у 
исправном стању потребна средства и опрему за 
личну и узајамну заштиту. 

 
Мере цивилне заштите 

 
Члан 31. 

 
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних 

и културних добара од опасности изазваних 
катастрофама спроводе се мере цивилне заштите: 

1) узбуњивање; 
2) евакуација; 
3) склањање; 
4) збрињавање угрожених и настрадалих; 
5) радиолошка, хемијска и биолошказаштита; 
6) заштита од техничко-технолошких несрећа; 
7) заштита и спасавање из рушевина; 
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на 

води и под водом; 
9) заштита и спасавање на неприступачним 

теренима; 
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија; 
11) заштита од ЕОР; 
12) прва и медицинска помоћ 
13) асанација терена. 
 
Осим мера из става 1. овог члана, могу се 

планирати, припремати и спроводити и друге мере и 
активности у циљу смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама. 

 
Узбуњивање 

 
Члан 32. 

 
Узбуњивање је обавештавање становништва о 

наступајућој или насталој опасности ради хитног 
поступања у циљу заштите живота и здравља. 

Узбуњивање се врши путем система за јавно 
узбуњивање. 

Узбуњивање и обавештавање становништва, на 
територији града Крушевца,  ускладу са одлукама 
надлежних органа планира Одељење за послове 
одбране и ванредне ситуације, Градске управе града 
Крушевца. 

 
Евакуација 

 
Члан 33. 

 
Евакуација је планско и организовано померање 

људи, животиња и материјалних добара са угрожених 
на не угрожена подручја. 
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У зависности од степена опасности и могућих 
последица, евакуација може бити делимична или 
потпуна. 

Приликом евакуације приоритет имају: 
1) мајке са децом до 15 година старости, односно 

друга лица која су по закону дужна да се старају о 
чувању и неговању малолетника млађих од 15 година; 

2) труднице; 
3) болесна лица, особе са инвалидитетом и друга 

лица којима је неопходна туђа помоћ и нега; 
4) лица млађа од 16 година и старија од 65 година 

(мушкарци), односно 60 година (жене). 
Наредбу о обиму евакуације и категоријама 

становништва на унутар територије града Крушевца, 
доноси Градски штаб за ванредне ситуације.   

Евакуацију са подручја територије града 
Крушевца на подручја других јединица локалне 
самоуправе наређује Републички штаб за ванредне 
ситуације. 

 
Склањање 

 
Члан 34. 

 
Склањањем се обезбеђује заштита и спасавање 

људи, материјалних и културних добара, првенствено 
у случају ратне опасности. 

Склањање обухвата планирање и коришћење 
постојећих склоништа, других заштитних објеката, 
прилагођавање нових и постојећих комуналних 
објеката и подземних саобраћајница, као и других 
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 
одржавање и коришћење. 

Као други заштитни објекти из става 2. овог члана 
користе се подрумске и друге подземне просторије у 
стамбеним и зградама било које друге намене, 
прилагођене за склањање људи и материјалних 
добара, напуштени тунели, пећине и други природни 
објекти. 

Изградњу, одржавање, техничку контролу и 
мирнодопско коришћење јавних и блоковских 
склоништа врши јавно предузеће задужено за 
склоништа. 

Планирање и организација склањања грађана је у 
надлежности јединица локалне самоуправе, 
запослених у надлежности привредних друштава и 
других правних лица, а културних добара у 
надлежности установа културе. 

Надлежни орган Градске управе планира 
склањање становништва на основу расположивог 
склонишног простора и других објеката погодних за 
заштиту и склањање. 

 
Збрињавање угрожених и настрадалих 

 
Члан 35. 

 
Збрињавање угрожених и настрадалих је 

обезбеђење хитног, привременог смештаја, тражење 
несталих и спајање породица, здравствене заштите и 
психолошке помоћи, основних животних намирница 
и предмета личне хигијене угроженог становништва. 

Збрињавањем руководи Градски штаб за 
ванредне ситуације док се не створе услови у којима 
ће даљу бригу о збрињавању преузети надлежни 
државни органи. 

У извршавању задатака збрињавања угрожених и 
настрадалих учествују и сарађују Надлежна служба, 
Црвени крст Србије, удружења и грађани. 

Власници и корисници објеката и просторија у 
јавној употреби, као и приватних објеката погодних за 
смештај, дужни су да примена привремени смештај 
грађане, када то нареди Градски штаб за ванредне 
ситуације. 

 
Радиолошка, хемијска и биолошка заштита 

 
Члан 36. 

 
Радиолошка, хемијска и биолошка заштита (у да-

љем тексту: РХБ заштита) обухват амере и поступке 
који се организују и спроводе ради спречавања, 
ублажавања и отклањања последица РХБ 
контаминације. 

РХБ заштита обухвата личну и колективну 
заштиту, контролу и деконтаминацију. 

 
Заштита од удеса и техничко-технолошких  

несрећа 
 

Члан 37. 
 
Привредно друштво и друго правно лице које 

обавља активности у којима је присутна или може 
бити присутна једна или више опасних супстанци у 
прописаним количинама, дужно је да предузме све 
неопходне мере за спречавање удеса и ограничавање 
утицаја удеса на живот и здравље људи, економију, 
екологију и друштвену стабилност и животну 
средину, у складу са законом. 

Привредно друштво и друго правно лице из става 
1. овог члана, дужно је да, узимајући у обзир 
делатност којом се бави, врсту и количину опасних 
супстанци и објекте које користи, изради и 
Министарству достави на сагласност План заштите од 
удеса, као и да у складу са тим документом, предузме 
мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја 
удеса и последица на живот и здравље људи, 
економију и екологију, друштвену стабилност и 
животну средину. 

Привредно друштво и друго правно лице, по 
добијању сагласности Министарства, дужно је да 
достави податке из Плана заштите од удеса за Град 
Крушевац ради израде процене угрожености. 

 
Заштита и спасавање из рушевина 

 
Члан 38. 

 
Ради спасавања људи и материјалних добара из 

рушевина које могу настати услед катастрофа, 
организују се и спроводе одговарајуће радње и 
поступци за извиђање рушевина, проналажење лица 
затрпаних у рушевинама, осигурање оштећених и 
померених делова конструкција зграда и објеката 
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ради спречавања даљег рушења, спасавање затрпаних 
лица односно њихово извлачење изван зоне рушења, 
мере прве помоћи и хитне медицинске помоћи, као и 
друге мере којима се доприноси заштити и спасавању 
из рушевина. 

 
Заштита и спасавање од поплава и несрећа на 

води и под водом 
 

Члан 39. 
 
Заштита и спасавање од поплава и других несрећа 

на води и под водом обухвата осматрање водостаја, 
узбуњивање, планирање, спасавање и спровођење 
евакуације становништва и материјалних добара из 
угрожених подручја, планирање и обезбеђење 
превожења и преласка преко река и језера, од 
страњивање воде из поплављених објеката, 
проналажење и извлачење настрадалих и утопљених, 
збрињавање угроженог становништва и санирање 
последица изазваних поплавама. 

Град Крушевац израђује Оперативни (годишњи) 
план за одбрану од поплава на водама II реда и 
Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика 
од поплава. 

 
Заштита и спасавање на неприступачним 

теренима 
 

Члан 40. 
 
Организација и спровођење заштите и спасавања 

од несрећа на неприступачним теренима обухвата 
спасавање на планинама, из снежних лавина, јама, 
пећина и сличних места. 

У заштити и спасавању од несрећа на 
неприступачним теренима, на захтев Надлежне 
службе, учествује Горска служба спасавања Србије. 

 
Заштита и спасавање од пожара и експлозија 

 
Члан 41. 

 
Заштита и спасавање од пожара и експлозија 

обухвата организацију и спровођење превентивних 
мера у свим срединама, а посебно објектима у којима 
се складиште запаљиве и експлозивне материје и 
просторима где постоји могућност настанка пожара. 

 
Заштита од ЕОР 

 
Члан 42. 

 
Заштита од ЕОР обухвата процену опасности од 

ЕОР, извиђање, обележавање, проналажење, иско-
павање, обезбеђење, идентификацију, уклањање, 
транспорт, привремено складиштење и уништавање 
ЕОР. 

Грађани, државни органи, привредна друштва и 
друга правна лица дужни су да о пронађеном ЕОР 
одмах обавесте најближу полицијску станицу или 
оперативни центар 112, видљивим знаком обележе 

место где се налазе ЕОР и обезбеде их док не дођу 
овлашћени службеници Министарства. 

 
Прва и медицинска помоћ 

 
Члан 43. 

 
Организација и спровођење прве и медицинске 

помоћи у случају катастрофа, обухвата све облике 
прве и медицинске помоћи, само помоћи и узајамне 
помоћи и збрињавање повређених и оболелих. 

Медицинску помоћ у случају катастрофа пружају 
територијално надлежне установе здравствене 
заштите. 

У пружању прве помоћи учествује Црвени крст 
Србије, јединице цивилне заштите, стручна лица и 
обучени грађани у оквиру личне и узајамне заштите. 

 
Асанација терена 

 
Члан 44. 

 
Асанација терена обухвата проналажење, 

уклањање, идентификацију и хитно сахрањивање 
погинулих односно умрлих, уклањање лешева 
животиња, дезинфекцију, дезинсекцију, дерати-
зацију, деконтаминацију и ремедијацију објеката и 
терена. 

У отклањању последица и спровођењу асанације, 
у складу са својим овлашћењима и дужностима, 
учествују државни органи, јединице локалне 
самоуправе, ветеринарска инспекција, комунална 
инспекција, здравствене и ветеринарске установе, 
комунална предузећа, кафилерије и други субјекти од 
посебног значаја за заштиту и спасавање, снаге 
Министарства, Војске Србије, јединице цивилне 
заштите и грађани. 

 
Повереници цивилне заштите 

 
Члан 45. 

 
Ради вршења задатака цивилне заштите у 

насељеним местима, делу насеља, стамбеним 
зградама, привредним друштвима и другим правним 
лицима и органима државне управе, именују се 
повереници и заменици повереника цивилне заштите. 

Повереници цивилне заштите и њихови заменици 
су дужни да се одазову на позив градског штаба за 
ванредне ситуације, или другог органа који их је 
поставио. 

Повереници и заменици повереника цивилне 
заштите учествују у припремама грађана и 
запослених за личну и узајамну заштиту, 
обавештавају грађане и запослене о правовременом 
предузимању мера цивилне заштите, обавештавају 
грађане и запослене о општој мобилизацији ради 
учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних 
добара у ванредним ситуацијама, врше координацију 
и спровођење евакуације, збрињавања, склањања и 
друге мере цивилне заштите и врше проверу 
постављања обавештења о знацима за узбуњивање 
грађана у зградама у зони своје одговорности. 
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Повереници и заменици повереника цивилне 
заштите имају статус припадника цивилне заштите. 

Повереник, односно заменик повереника цивилне 
заштите може бити пунолетно лице, које није 
осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци, као и против кога се не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности. 

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима 
дужни су да поступају у складу са упутствима 
повереника и заменика повереника цивилне заштите. 

Поверенике и заменике повереника цивилне 
заштите за територију града именује Градски штаб за 
ванредне ситуације.  

За повереника цивилне заштите именују се 
секретари месних заједница. 

Заменика повереника у сваком месној заједници, 
именује Градски штаб за ванредне ситуације, на 
предлог Одељења за послове одбране и ванредне 
ситуације, Градске управе града Крушевца.  

Именовање повереника и заменика повере-ника 
извршиће Градски штаб за ванредне ситуације у року 
од 60 дана од дана доношења ове одлуке. 

 
Јединице цивилне заштите 

 
Члан 46. 

 
Јединице цивилне заштите образују се, опремају 

и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање 
мера цивилне заштите. 

Јединице цивилне заштите су јединице цивилне 
заштите опште намене и специјализоване јединице 
цивилне заштите. 

Град Крушевац формира Јединице цивилне 
заштите опште намене и специјализовану јединицу 
цивилне заштите за узбуњивање. 

Одлуку о образовању јединица цивилне заштите 
доноси Градско веће на предлог Градског штаба за 
ванредне ситуације. 

 
Члан 47. 

 
Распоређивање војних обвезника у јединице 

цивилне заштите врши надлежни територијални 
орган Министарства одбране, према исказаним 
потребама Града Крушевца и у складу са прописима 
који уређују распоређивање грађана и материјалних 
средстава за потребе одбране. 

Распоређивање грађана који нису војни 
обвезници и добровољци који немају ратни распоред 
по војној и радној обавези у јединице цивилне 
заштите врши Надлежна служба Града Крушевац. 

Јединице Црвеног крста Србије у погледу попуне  
обвезницима имају статус јединица цивилне заштите. 

Јединице цивилне заштите опремају се 
одговарајућом опремом и материјално-техничким 
средствима која су неопходна за личну заштиту 
припадника јединице и за спровођење и извршавање 
задатака цивилне заштите. 

Додељену униформу, заштитну и другу опрему, 
припадници јединица цивилне заштите су у обавези 
да користе искључиво наменски, приликом обуке и 

извршавања задатака цивилне заштите и исту, у року 
не дужем од 30 дана, врате на захтев Министарства 
односно надлежног органа Града Крушевца. 

Штету насталу услед губитка опреме, припадник 
јединице цивилне заштите је дужан да надокнади граду. 

Средства и опрему за потребе Јединице цивилне 
заштите опште намене и специјализоване намене 
обезбеђује Град Крушевац, у складу са утврђеном 
личном и материјалном формацијом јединица 
цивилне заштите. 

Приликом извршавања задатака цивилне 
заштите, повереници, заменици повереника и 
припадници јединица цивилне заштите морају бити 
јасно обележени у складу са законским прописима. 

 
Члан 48. 

 
Позивање на обуку припадника цивилне заштите 

распоређених по војној обавези, врши се преко 
Министарства одбране, у складу са посебним 
прописом. 

Припаднике који нису војни обвезници, 
добровољце распоређене у јединице цивилне заштите 
позива надлежни орган Градскеуправе, најкасније 30 
дана пре почетка обуке. 

Обука и оспособљавање може се одложити на 
захтев припадника цивилне заштите због болести или 
повреде, школовања, неге члана домаћинства који је 
тешко болестан, смртног случаја у породици или 
домаћинству или других оправданих разлога. 

Решење о одлагању или прекиду обуке доноси 
надлежни орган Градске управе. 

 
Мобилизација и активирање 

 
Члан 49. 

 
Мобилизација обухвата предузимање мера 

којима се јединице цивилне заштите доводе у стање 
спремности за деловање. 

Мобилизација по обиму може бити општа и 
делимична, а проглашава се јавним саопштењем или 
појединачним позивом. 

Општа мобилизација обухвата све, а делимична 
потребан део јединица и материјалних средстава 
потребних за вршење задатака цивилне заштите. 

Активирање обухвата поступке, задатке и 
активности којим се редовни капацитети субјеката од 
посебног значаја за заштиту и спасавање из редовног 
стања преводе у стање потпуне спремности за 
извршавање задатака заштите и спасавања. 

Општу мобилизацију наређује Влада. 
Делимичну мобилизацију и активирање наређује 

Градоначелник за јединице цивилне заштите из своје 
надлежности. 

 
Права и дужности припадника цивилне заштите 

 
Члан 50. 

 
Припадници цивилне заштите су припадници 

јединица цивилне заштите и повереници и заменици 
повереника цивилне заштите. 
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Поред лица наведених у ставу 1. овог члана, 
припадни цицивилне заштите су запослени који су 
ангажовани на задацима цивилне заштите, као и друга 
лица која одговоре на позив надлежних органа и врше 
задатке цивилне заштите под њиховом контролом. 

Припадник цивилне заштите је дужан да се 
одазове на позив надлежног органа за обуку. 

Припадник цивилне заштите је дужан да се 
одазове на позив надлежног органа за учешће у 
акцијама заштите и спасавања. 

Припадници цивилне заштите дужни су да се јаве 
на одређено место и у одређено време и да учествују 
у акцијама заштите и спасавања. 

 
Члан 51. 

 
Припадници јединица цивилне заштите и 

повереници и заменици повереника цивилне заштите 
имају право на надокнаду за ангажовање на задацима 
цивилне заштите у складу са законским прописима. 

 
Члан 52. 

 
Ватрогасне јединице 

 
Град Крушевац може основати професионалне 

ватрогасне јединице у складу са законом. 
Ватарогасне  јединице правних лица и удружења 

су добровољне ватрогасне јединице, организоване на 
принципу добровољности.  

 
Добровољно ватрогасно друштво 

 
Члан 53. 

 
У Граду Крушевцу, ако није формирана јединица 

цивилне заштите опште намене, послове и задатке 
цивилне заштите може обављати добровољно 
ватрогасно друштво. 

Услов за примену става 1. овог члана је да град 
има уговором дефинисан однос са добровољним 
ватрогасним друштвом у смислу обавезности 
њиховог учешћа у заштити и спасавању људи и 
материјалних добара у ванредним ситуацијама, као и 
обавезности да Град Крушевац делом финансира 
њихово опремање и обучавање. 

Уговор из става 2. се закључује са Градом Кру-
шевцом. 

 
Члан 54. 

 
Добровољно ватрогасно друштво јесте добро-

вољна и недобитна организација заснована на 
слободи удруживања, основана ради организованог 
добровољног учешћа грађана у спровођењу заштите 
од пожара, спасавању људи и имовине и реализације 
пројеката и програма из ове области који су од јавног 
интереса, која испуњава услове прописане законом и 
која је као таква уписана у Регистар удружења. 

 
 
 

Члан 55. 
 
Добровољно ватрогасно друштво има статус 

правног лица. 
Рад добровољног ватрогасног друштва је јаван.   
Добровољно ватрогасно друштво је члан 

Ватрогасног савеза града Крушевца. 
Добровољно ватрогасно друштво је дужно да 

формира, опреми и одржава функционалном најмање 
једну добровољну ватрогасну јединицу, у складу са 
законом. 

 
Члан 56. 

 
Финансирање добровољних ватрогасних друштава 

 
Добровољно ватрогасно друштво може стицати 

имовину у складу са законом. 
Добровољном ватрогасном друштву могу се 

доделити финансијска средства из буџета града, за 
подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма који су од јавног 
интереса. 

Град Крушевац објављује годишњи план 
расписивања јавних конкурса. 

 
Члан 57. 

 
Добровољне ватрогасне јединице 

 
Ради спровођења заштите од пожара, спасавања 

људи и имовине, спречавања и сузбијања других 
техничко-технолошких несрећа и елементарних 
непогода, добровољна ватрогасна друштва формирају 
добровољне ватрогасне јединице у складу са законом. 

Скупштина ће донети акт којим ће утврдити 
систем подстицаја и повластица које је дужна да 
обезбеди за припаднике добровољних ватрогасних 
јединица, у складу са законом. 

 
 

VI - РАНО УПОЗОРАВАЊЕ, ОБАВЕШТАВАЊЕ 
И УЗБУЊИВАЊЕ 

 
Члан 58. 

 
Рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање 

представља скуп активности усмерених на 
откривање, праћење и прикупљање информација као 
и благовремено обавештавање и упозоравање 
субјеката и снага система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама о 
свим врстама опасности које могу угрозити људе, 
животну средину, материјална и културна добра. 

Систем јавног узбуњивања се састоји од 
одговарајућих акустичких извора (сирена), уређаја за 
предају и пријем сигнала за даљинско управљање 
сиренама, преносних путева и остале опреме и 
специјализованих јединица цивилне заштите за 
узбуњивање. 
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Набавку, постављање и одржавање сирена 
обезбеђује Град Крушевац, а врши се у складу са 
проценом ризика, акустчном студијом, техничким 
нормативима и упутствима за одржавање и другим 
прописима и општим актима. 

Јединице локалне самоуправе су дужне да израде 
акустичку студију за своју територију у року од три 
године од дана ступања на снагу овог закона. 

Град Крушевац пројектну документацију за 
изградњу система за јавно узбуњивање на својој 
територији доставља Министарству на сагласност. 

За потребе активирања сирена у случају да не 
постоји или није исправан систем за даљинско 
управљање сиренама, јединице локалне самоуправе 
формирају специјализоване јединице цивилне 
заштите за узбуњивање. 

Системом за јавно узбуњивање управља 
Министарство. 

Власници зграда, власници посебних и 
самосталних делова у стамбеним зградама и зградама 
других намена дужни су да, без надокнаде, за потребе 
раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања 
омогуће инсталирање сирена и других одговарајућих 
уређаја и средстава на тим објектима и омогуће 
приступ за њихово одржавање, уз уважавање мера 
заштите људи и животне средине. 

Решење о постављању сирена, уређаја и 
средстава за узбуњивање на територији Града 
Крушевца доноси Градско веће. 

Решење о демонтажи и премештању сирена, 
уређаја и средстава за узбуњивање на територији 
Града Крушевца доноси Градско веће, након 
претходно прибављене сагласности Министарства. 

 
VII - ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

 
Члан 59. 

 
За обучавање и оспособљавање запослених у 

Министарству и снага система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 
Министарство образује Национални тренинг центар и 
регионалне тренинг центре. 

Обучавање грађана и јединица цивилне заштите у 
пружању прве помоћи врше Црвени крст Србије и 
здравствене установе, у складу са јавним овлашћењем 
и поутврђеним наставним плановима, програмима и 
критеријумима. 

За потребе система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 
врши се обучавање и оспособљавање припадника 
Надлежне службе, градоначелника и њихових 
заменика, чланова штабова за ванредне ситуације 
свих нивоа, повереника и заменика повереника 
цивилне заштите, припадника јединица цивилне 
заштите, представника субјеката од посебног значаја 
и представника органа државне управе. 

Обучавање и оспособљавање снага система 
смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама Града Крушевца вршити у 
складу са прописима који регулишу ову област. 

 
 

VIII - ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА  
СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И 

УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 

Члан 60. 
 

Систем смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама финансира се из 
Буџета Града Крушевца и других извора, у складу са 
Законом и другим прописима. 

Из буџета Града Крушевца финансира се: 
 припремање,опремање и обучавање Градског 

штаба за ванредне ситуације; 
 организовање,опремање,ангажовање и 

обучавање јединица цивилне заштите опште намене; 
 припремање, опремање и обука повереника и 

заменика повереника; 
 трошкови спровођења мера заштите и 

спасавања; 
 трошкови ангажовања оспособљених правнх 

лица у складу са уговором за извршавање задатака 
заштите и спасавања; 

 изградња и одржавање система за узбуњивање 
на територији града Крушевца; 

 прилагођавање подземних објеката (подземни 
пролази,тунели и друго) за склањање и њихово 
одржавање, као и одржавање других заштитних 
објеката у случају потребе по налогу Градског штаба 
за ванредне ситуације, а у складу са Законом; 

 набавка, одржавање, смештај, чување и 
осигурање посебне опреме за јединице цивилне 
заштите опште намене; 

 изградња, адаптација, одржавање, опремање, 
осигурање и чување објеката за потребе цивилне 
заштите; 

 обука становништва из области заштите и 
спасавања  коју организује Град Крушевац; 

 санирање штета  насталих због елементарних 
непогода и других несрећа, у складу са материјалним 
могућностима; 

 и друге потребе заштите и спасавања, у складу 
са законом и другим прописима. 

 Израда Процена и Планова из области 
смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама прописаних законским и 
подзаконским прописима; 

 
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 61. 

 
Одлуку о образовању Градског штаба за ванредне 

ситуације града Крушевца донеће Скупштина града 
Крушевца, на предлог Градског већа града Крушевца, 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Именовање повереника и заменика повереника 
извршиће Градски штаб за ванредне ситуације града 
Крушевца у року од 90 дана, од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.  

Одлуку о образовању јединица цивилне заштите 
опште намене на територији града Крушевца донеће 
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Градско веће града Крушевца у року од 60 дана, од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Градско веће града Крушевца ће донети акт о 
одређивању оспособљених правних лица од значаја за 
заштиту и спасавање на територији града Крушевца у 
року од 90 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Процену ризика од катастрофа Града Крушевца, 
у Законом прописаној процедури и роковима, на 
предлог Градског штаба за ванредне ситуације доноси 
Градско веће. 

Ажурирање Процене, као и покретање процедуре, 
у складу са Законом, за доношење нове Процене 
ризика од катастрофа вршиће надлежна служба 
Градске управе. 

План смањења ризика од катастрофа Града 
Крушевца у Законом прописаној процедури и 
роковима, на предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације доноси Градско веће. 

Ажурирање Плана смањења ризика од 
катастрофа, као и покретање процедуре, у складу са 
Законом, за доношење новог Плана смањења ризика 
од катастрофа вршиће надлажна служба Градске 
управе. 

План заштите и спасавања Града Крушевца 
доноси Градско веће, по прибављеној сагласности 
Министарства, на предлог Градског штаба за 
ванредне ситуације Града Крушевца. 

 Ажурирање План заштите и спасавања, као и 
покретање процедуре, у складу са Законом, за доноше 
њеновог План заштите и спасавања вршиће надлажна 
служба Градске управе 

Екстерни план заштите од великог удеса за град 
Крушевац, доноси Градско веће, по прибављеној 
сагласности Министарства, на предлог Градског 
штаба за ванредне ситуације. 

Ажурирање Екстерног плана заштите од великог 
удеса за град Крушевац, као и покретање процедуре, 
у складу са Законом, за доношење новог Екстерног 
плана заштите од великог удеса за град Крушевац 
вршиће надлежна служба Градске управе. 

На  предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације Градско веће одређује Субјекте од посебног 
значаја за заштиту и спасавање за територију Града. 

На предлог градоначелника Града Крушевца, 
Скупштина Града Крушевца образује Градски штаб за 
ванредне ситуације. 

На предлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градско веће доноси Оперативни (годишњи) план за 
одбрану од поплава на водама II реда и Годишњи 
програм мера и радова на смањењу ризика од поплава. 

Градски штаб за ванредне ситуације именује и 
разрешава поверенике и заменике повереника 
цивилне заштите у насељеним местима. 

На предлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градско веће образује јединице цивилне заштите 
опште намене и специјализоване јединице цивилне 
заштите за узбуњивање. 

Град Крушевац ће израдити акустичку студију за 
своју територију у року од три године од дана ступања 
на снагу Зaкона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама („Сл. гласник 
РС“, бр. 87/18). 

Носилац израде акустичне студије за територију 
Града Крушевца је Градска управа. 

Штаб за ванредне ситуације, у складу са законским 
прописима, формираће стручно-оперативне тимове 
као своја помоћна стручна тела у року од 90 дана. 

 
Престанак важења Одлуке 

 
Члан 62. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука  о  организацији и функционисању циви-
лне заштите на територији Града Крушевца број I 
Број: 82-1/2018 од 22.03.2018. године (''Службени 
лист Града Крушевца'', број 4/2018). 

 
Ступање на снагу 

 
Члан 63. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу Града Крушевца''. 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 82-6/20                       ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
 

348 
На основу чл. 60. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 
68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. Закон, 83/2018, 31/2019 
и 9/2020), члана 22. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 
СТАЈАЛИШТА КОЈА МОГУ ДА СЕ КОРИСТЕ 

ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређују се аутобуска стајалишта 
која могу да се користе за линијски превоз путника у 
приградском превозу путника на територији града 
Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван 

коловоза или прописно обележена површина на 
коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради 
укрцавања и искрцавања путника и утовара и 
истовара пртљага. 
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Члан 3. 
 

Одређују се следећа аутобуска стајалишта која се 
могу користити за линијски превоз путника у 
приградском превозу путника на територији града 
Крушевца: 

 
а) према западу ка Краљеву: 
 
1. Меркур, у Улици Југ Богдановој, са десне 

стране испред Улице Караџићеве гледано од 
Газиместанског трга, 

2. Велика чесма, у Улици цара Лазара, са леве и 
десне стране испред кружног тока на Газиместанском 
тргу гледано од Улице Страхињићеве, 

3. Цара Лазара, у Улици цара Лазара, са леве и 
десне стране испред Улице Мијатов чаир, гледано од 
Газиместанског трга, 

4. Доситеј Обрадовић, у Улици цара Лазара, са 
леве и десне стране испред раскрснице са Улицом 
Цанкаревом и Војислава Илића гледано од 
Газиместанског трга, 

5. Рубин, у Улици цара Лазара, са леве и десне 
стране испред предузећа „Рубин Крушевац“, 

6. Равњак, у Улици цара Лазара, са леве и десне 
стране код Улице краља Вукашина, гледано од 
Газиместанског трга, 

7. Жупски пут, у Улици цара Лазара, са леве и 
десне стране испред Улице Стевана Тодоровића, 
гледано из сваког правца посебно, 

8. Читлук РН, на државном путу IIА реда бр. 207 
"Александровац-Крушевац (Кошеви)" (кроз насељено 
место Читлук) са леве и десне стране иза државног 
пута према Александровцу, гледано из правца 
Крушевца, 

9. Читлук Р, на државном путу IIА реда бр. 207 
"Александровац-Крушевац (Кошеви)" (кроз насељено 
место Читлук), са леве и десне стране испред Улице 
Десанке Максимовић у Читлуку, гледано из оба 
правца посебно, 

10. Читлук 1, у Улици Десанке Максимовић у 
Читлуку са десне стране испред државног пута, 
гледано из правца Месне заједнице Читлук, 

11. Читлук 2, у Улици Десанке Максимовић у 
Читлуку са десне стране испред надвожњака, гледано 
из правца Месне заједнице Читлук, 

12. Читлук 3, у Улици Алексиначкој у Читлуку 
са десне стране испред Месне заједнице, гледано из 
правца Улице Моравске, 

13. Читлук 4, у Улици Моравској у Читлуку, са 
десне стране испред Улице Ђушине, гледано из 
правца Крушевца, 

14. Читлук 5, у Улици Стевана Тодоровића у 
Читлуку, са десне стране испред Улице Моравске, 
гледано из правца Крушевца, 

15. Читлук 6, у Улици Стевана Тодоровића у 
Читлуку, са десне стране иза Улице Митрополита 
Стратимировића, гледано из правца Крушевца, 

16. Кошеви ЖС, на државном путу IБ реда бр. 23,  
17. Кошеви Р, на државном путу у зони IБ реда 

бр. 23, 

18. Мачковац Р, на државном путу IБ реда бр. 23, 
у зони раскрснице са општинским путем бр. 19 
„државни пут-Мачковац“,  

19. Пољопривредни факултет, на државном 
путу IБ реда бр. 23, 

20. Мачковац 1, на општинском путу бр. 19 
„државни пут-Мачковац-Треботин“,  

21. Мачковац 2, на општинском путу бр. 19 
„државни пут-Мачковац-Треботин“,  

22. Мачковац 3, на општинском путу бр. 19 
„државни пут-Мачковац-Треботин“,  

23. Мачковац 4, на општинском путу бр. 19 
„државни пут-Мачковац-Треботин“,  

24. Мачковац 5, на општинском путу бр. 19 
„државни пут-Мачковац-Треботин“, 

25. Мачковац 6, на општинском путу бр. 19 
„државни пут-Мачковац-Треботин“,  

26. Глободер О1, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“,  

27. Глободер О2, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“, 

28. Глободер О3, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“, 

29. Глободер О4, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“, 

30. Глободер О5, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“, 

31. Глободер С1, на општинском путу бр. 23. 
„Глободер-Мрмош“, 

32. Глободер С2, на општинском путу бр. 23. 
„Глободер-Мрмош“, 

33. Глободер С3, на општинском путу бр. 23. 
„Глободер-Мрмош“, 

34. Глободер О5, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“, 

35. Глободер О6, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“, 

36. Глободер О7, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“, 

37. Глободер О8, на општинском путу бр. 18 
„државни пут-Глободер-државни пут“. 

  
б) према југозападу ка Александровцу: 
 
1. Бегово Брдо 1, на државном путу IIА реда бр. 

207, 
2. Бегово Брдо 2, на државном путу IIА реда бр. 

207, 
3. Пепељевац, на државном путу IIА реда бр. 207,  
4. Пепељевац 1 ШК, на државном путу IIА реда 

бр. 207, 
5. Пепељевац 2 Д, на државном путу IIА реда бр. 

207, 
6. Пепељевац 3 С, на државном путу IIА реда бр. 

207, 
7. Лукавачки пут, на државном путу IIА реда бр. 

207, 
8. Менеx, на државном путу IIА реда бр. 207,  
9. Мешево 1, на општинском путу бр. 20 

„државни пут-Мешево-Дољане“ на улазу, 
10. Мешево 2, на општинском путу бр. 20 

„државни пут-Мешево-Дољане“ код трафо станице, 
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11. Мешево 3, на општинском путу бр. 20 
„државни пут-Мешево-Дољане“ код пута за Ступањ, 

12. Мешево 4, на општинском путу бр. 20 
„државни пут-Мешево-Дољане“ код школе, 

13. Дољане 1, на општинском путу бр. 61 
„општински пут (Мешево-Дољане) -Дољане (Бабић-
Горња Мала)“, 

14. Дољане 2, на општинском путу бр. 61 
„општински пут (Мешево-Дољане) -Дољане (Бабић-
Горња Мала)“, 

15. Дољане 3, на општинском путу бр. 61 
„општински пут (Мешево-Дољане) -Дољане (Бабић-
Горња Мала)“, 

16. Дољане 4, на општинском путу бр. 20 
„државни пут-Мешево-Дољане“, 

17. Треботински пут, на државном путу IIА реда 
бр. 207, 

18. Жабаре, на државном путу IIА реда бр. 207. 
 
в) према северу ка Срњу, Глобару и Вратару: 
 
1. Здравствена станица, у Улици јасички пут, са 

леве и десне стране испред здравствене станице „14. 
октобар“, 

2. 14 Октобар, у Улици јасички пут, са леве и 
десне стране испред другог колског улаза ИМК "14 
Октобар, 

3. Градска Топлана 1, у Улици јасички пут, са 
леве и десне стране испред Улице Мике Стојановића, 
гледано из праца Крушевца,  

4. Јасички пут 1, у Улици јасички пут, са леве и 
десне стране испред колског улаза у фабричке силосе, 

5. Јасички пут 2, у Улици јасички пут, са леве и 
десне стране, испред колског-теретног улаза 
предузећа "Крушевацпут", гледано из правца 
Крушевца, 

6. Јасика Р, у насељеном месту Јасика на 
државном путу IIА реда бр. 183 "Белушић-Јасика", са 
леве и десне стране иза државног пута IIА реда бр. 
187, гледано из оба правца посебно, 

7. Јасика 2 ВК, на државном путу IIА реда бр. 
183 "Белушић-Јасика", у насељеном месту Јасика, 

8. Срње 1,  на државном путу IIА реда бр. 183 
"Белушић-Јасика", 

9. Срње 2, на државном путу IIА реда бр. 183 
"Белушић-Јасика",  

10. Депонија, на државном путу IIА реда бр. 183 
"Белушић-Јасика", 

11. Падеж 1, на државном путу IIА реда бр. 183 
"Белушић-Јасика", 

12. Падеж 2, на државном путу IIА реда бр. 183 
"Белушић-Јасика", 

13. Падеж О1-црква, на општинском путу бр. 4 
„Падеж-Вратаре“, 

14. Падеж О2, на општинском путу бр. 4 „Падеж-
Вратаре“, 

15. Вратаре 1 Р, на општинском путу бр. 4 
„Падеж-Вратаре“,  

16. Вратаре 2 П, на општинском путу бр. 4 
„Падеж-Вратаре“, 

17. Вратаре 3 Р, на општинском путу бр. 4 
„Падеж-Вратаре“, 

18. Велика Крушевица 1, на општинском путу 
бр. 2 „државни пут-Велика Крушевица“, 

19. Велика Крушевица 2, на општинском путу 
бр. 2 „државни пут-Велика Крушевица“, 

20. Глобаре 1, на општинском путу бр. 5 „Падеж-
Глобаре“, 

21. Глобаре 2, на општинском путу бр. 5 „Падеж-
Глобаре“, 

22. Глобаре 3, на општинском путу бр. 5 „Падеж-
Глобаре“. 

 
г) према северозападу Љубави, Лазаревцу и 

Каменару: 
 
1. Јасика Р1, на државном путу IIА реда бр. 187, 
2. Јасика 1 школа, на државном путу IIА реда бр. 

187, 
3. Јасика 2, на државном путу IIА реда бр. 187, 
4. Кукљин 1, на државном путу IIА реда бр. 187, 
5. Кукљин 2, на државном путу IIА реда бр. 187, 
6. Кукљин 3, на државном путу IIА реда бр. 187, 
7. Кукљин 4, на државном путу IIА реда бр. 187, 
8. Кукљин 5, на државном путу IIА реда бр. 187,  
9. Кукљин 6, на државном путу IIА реда бр. 187, 
10. Кукљин 7, на државном путу IIА реда бр. 187, 
11. Кукљин 8, на државном путу IIА реда бр. 187, 
12. Бела Вода 1, на државном путу IIА реда бр. 

187, 
13. Бела Вода 2, на државном путу IIА реда бр. 

187, 
14. Бела Вода 3, на државном путу IIА реда бр. 

187, код скретања за Брајковац 
15. Бела Вода 4, на општинском путу бр. 6 „Бела 

Вода-Брајковац“, 
16. Брајковац 1, на општинском путу бр. 6 „Бела 

Вода-Брајковац“, 
17. Брајковац 2, на општинском путу бр. 6 „Бела 

Вода-Брајковац“, 
18. Коњушки пут, на државном путу IIА реда бр. 

187, 
19. Брајковачки пут, на општинском путу бр. 7 

„Матин бунар-Коњух-Љубава“, 
20. Коњух 1, на општинском путу бр. 7 „Матин 

бунар-Коњух-Љубава“, 
21. Коњух 2, на општинском путу бр. 7 „Матин 

бунар-Коњух-Љубава“ у центру Коњуха, 
22. Љубава 1, на општинском путу бр. 7 „Матин 

бунар-Коњух-Љубава“ улаз, 
23. Љубава 2, на општинском путу бр. 7 „Матин 

бунар-Коњух-Љубава“ у центру Љубаве, 
24. Љубава 3, на општинском путу бр. 7 „Матин 

бунар-Коњух-Љубава“ излаз, 
25. Коморане, на општинском путу бр. 7 „Матин 

бунар-Коњух-Љубава-Коморане“, 
26. Коњух 3, на општинском путу бр. 8 „Коњух-

Лазаревац“ код старог пута за Лазаревац, 
27. Коњух 4, на општинском путу бр. 8 „Коњух-

Лазаревац“, 
28. Лазаревац 1, на општинском путу бр. 8 

„Коњух-Лазаревац“, 
29. Лазаревац 2, на општинском путу бр. 8 

„Коњух-Лазаревац“, 
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30. Лазаревац 3, на општинском путу бр. 8 
„Коњух-Лазаревац“ 

31. Крвавица 1, на општинском путу бр. 1 „Срње 
- Крвавица - Шашиловац - Каменаре“, 

32. Крвавица 2, на општинском путу бр. 1 „Срње 
- Крвавица - Шашиловац - Каменаре“, 

33. Крвавица 3, на општинском путу бр. 1 „Срње 
- Крвавица - Шашиловац - Каменаре“, 

34. Шашиловац, на општинском путу бр. 1 
„Срње - Крвавица - Шашиловац - Каменаре“, 

35. Каменаре 1, на општинском путу бр. 1 „Срње 
- Крвавица - Шашиловац - Каменаре“, 

36. Каменаре 2, на општинском путу бр. 1 „Срње 
- Крвавица - Шашиловац - Каменаре“, 

37. Каменаре 3, на општинском путу бр. 1 „Срње 
- Крвавица - Шашиловац - Каменаре“. 

 
д) према североистоку ка Варварину: 
 
1. Јасика Р2, на државном путу IIА реда бр. 187 

Јасика-Варварин, 
2. Јасика 3 Г, на државном путу IIА реда бр. 187 

Јасика-Варварин, 
3. Гавез, на државном путу IIА реда бр. 187 

Јасика-Варварин, 
4. Шанац 1, на државном путу IIА реда бр. 187 

Јасика-Варварин, 
5. Шанац 2, на државном путу IIА реда бр. 187 

Јасика-Варварин, 
6. Шанац 3, на државном путу IIА реда бр. 187 

Јасика-Варварин, 
7. Шанац 4, на државном путу IIА реда бр. 187 

Јасика-Варварин. 
 
ђ) према југу ка Јастрепцу: 
 
1. Колонија 1, у Булевару Николе Пашића, са 

леве и десне стране испред Улице Александра 
Флеминга, гледано од Улице Видовданске, 

 2. Колонија 2, у Булевару Николе Пашића, са 
леве и десне стране испред Улице кнеза Милоша, 
гледано од Улице Видовданске, 

 3. Аеродром, у Улици кнеза Милоша, са леве 
и десне стране испред Булевара Николе Пашића и 
Улице Аеродромске, гледано од Улице бруски пут, 

4. Хангар, у Улици Аеродромској, са леве и десне 
стране код Полигона за обуку кандидата за полагање 
возачког испита, 

5. Аеродромска 1, у Улици Аеродромској, са леве 
и десне стране испред Улице Мартовских жртава, 
гледано од Улице кнеза Милоша, 

6. Сточна пијаца-Јован Јовановић Змај, у 
Улици Аеродромској, са десне стране испред улаза на 
сточну пијацу и са леве стране испред ОШ Јован 
Јовановић - Змај Мудраковац, 

7. Три шешира, у Улици Аеродромској са леве и 
десне стране испред Улице Жртава фашизма, гледано 
од Крушевца, 

8. Мост, у Улици Аеродромској леве и десне 
стране испред Улице Расинске, гледано из сваког 
правца посебно, 

9. Велико Головоде 1, на општинском путу 
према Кобиљу са десне стране непоседно иза 

државног пута бр. 415, и на државном путу бр. 415 са 
десне стране непосредно иза општинског пута који 
води према Кобиљу-код цркве, 

10. Велико Головоде 5, на државном путу IIБ 
реда бр. 415 Крушевац-Јастребац, 

11. Велико Головоде 6, на државном путу IIБ 
реда бр. 415 Крушевац-Јастребац, 

12. Модрички пут, на државном путу IIБ реда бр. 
415 Крушевац-Јастребац, код скретања за Модрицу, 

13. Трмчарски пут, на државном путу IIБ реда 
бр. 415 Крушевац-Јастребац, код скретања за 
Трмчаре, 

14. Буковички пут, на државном путу IIБ реда 
бр. 415 Крушевац-Јастребац, код скретања за 
Буковицу, 

15. Ломница 1, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

16. Ломница 2, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

17. Ломница 3, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

18. Ломница 4, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

19. Ломница 5, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

20. Буци 1, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

21. Буци 2, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

22. Буци 3, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

23. Буци 4, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

24. Јастребац, на државном путу IIБ реда бр. 415 
Крушевац-Јастребац, 

25. Буковица 1, на општинском путу бр. 33 
Буковица-Јабланица, 

26. Буковица 2, на општинском путу бр. 33 
Буковица-Јабланица. 

 
е) према Станцима: 
 
1. Велико Головоде 2, на општинском путу бр. 

42 Велико Головоде-Станци, 
2. Велико Головоде 4, у Великом Головоду, 
3. Велико Головоде 3, на општинском путу бр. 

42 Велико Головоде-Станци, 
4. Кобиље 1, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
5. Кобиље 2, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
6. Кобиље 3, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
7. Кобиље 4, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
8. Кобиље 5, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
9. Кобиље 6, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
10. Станци 1, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
11. Станци 2, на општинском путу бр. 42 Велико 

Головоде-Станци, 
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12. Станци 3, на општинском путу бр. 42 Велико 
Головоде-Станци, 

13. Ловци Коса 1, у насељеном месту Ловци, 
14. Ловци Коса 2, у насељеном месту Ловци, 
15. Ловци Коса 3, у насељеном месту Ловци. 
  
ж) према Трмчару: 
 
1. Трмчаре 1, на општинском путу бр. 28 

Ломнички пут-Трмчаре-Слатина, 
2. Трмчаре 2, на општинском путу бр. 28 

Ломнички пут-Трмчаре-Слатина, 
3. Трмчаре 3, на општинском путу бр. 28 

Ломнички пут-Трмчаре-Слатина, 
4. Трмчаре 4, на општинском путу бр. 28 

Ломнички пут-Трмчаре-Слатина, 
5. Трмчаре 5, на општинском путу бр. 39 

Трмчаре-Сеземча, 
6. Сеземча 1, на општинском путу бр. 39 

Трмчаре-Сеземча, 
7. Сеземча 2, на општинском путу бр. 39 

Трмчаре-Сеземча, 
8. Сеземча 3, на општинском путу бр. 39 

Трмчаре-Сеземча, 
9. Слатина 1, на општинском путу бр. 28 

Ломнички пут-Трмчаре-Слатина, 
10. Слатина 2, на општинском путу бр. 28 

Ломнички пут-Трмчаре-Слатина, 
11. Слатина 3, на општинском путу бр. 28 

Ломнички пут-Трмчаре-Слатина. 
 
з) према Срндаљу: 
 
1. Модрица 1, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
2. Модрица 2, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
3. Модрица 3, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
4. Модрица 4, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
5. Дворане 1, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
6. Дворане 2, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
7. Дворане 3, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
8. Пољаци 1, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
9. Пољаци 2, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
10. Пољаци 3, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
11. Пољаци 4, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
12. Здравиње 1, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
13. Парлог, у Здравињу, на путу у засеоку 

Парлог, 
14. Здравиње 2, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 
15. Здравиње 3, на општинском путу бр. 29 

Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 

16. Здравиње 4, на општинском путу бр. 29 
Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 

17. Здравиње 5, на општинском путу бр. 29 
Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 

18. Влашко поље, на општинском путу бр. 29 
Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 

19. Каменица, на општинском путу бр. 29 
Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 

20. Беласица Р, на општинском путу бр. 29 
Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 

21. Црква, на општинском путу бр. 29 Ломнички 
пут-Модрица-Здравиње, 

22. Велики Шиљеговац-школа, на општинском 
путу бр. 29 Ломнички пут-Модрица-Здравиње, 

23. Мала Река 1, на општинском путу бр. 44 
раскрсница за Беласицу-Мала Река, 

24. Мала Река 2, на општинском путу бр. 44 
раскрсница за Беласицу-Мала Река, 

25. Мала Река 3, на општинском путу бр. 44 
раскрсница за Беласицу-Мала Река, 

26. Зебица, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

27. Обреж, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

28. Мала Река 4, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

29. Крушинци 1, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

30. Крушинци 2, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

31. Срндаље 1, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

32. Срндаље 2, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

33. Срндаље 3, на општинском путу бр. 45 
Здравињски пут-Зебица-В. Крушинце-Срндаље, 

34. Беласица 1, на општинском путу бр. 46 
раскрсница за Беласицу-Беласица, 

35. Беласица 2, на општинском путу бр. 46 
раскрсница за Беласицу-Беласица. 

 
и) према југоистоку ка Паруновцу и Бовну: 
  
1. Споменик, на Тргу косовских јунака испред 

зграде „Коцка“ и испред Дома синдиката, 
2. Фонтана, у Улици Видовданској, са леве и 

десне стране испред Улице Бирчанинове, гледано из 
сваког правца посебно, 

3. Нова пијаца, у Улици Видовданској, са леве и 
десне стране иза Улице Ломничке борбе, гледано од 
центра града, 

4. Бивољски мост, у Улици Видовданској, са 
леве и десне стране испред Улице Петра Кочића, 
гледано од центра града, 

5. Паруновац 1 НИС, у Улици Паруновачкој, са 
десне стране иза станице за снабдевање горивом НИС 
из правца Крушевца, и са леве стране иза скретања за 
Дедину и фабрику „Планетбике“, гледано из правца 
Паруновца,  

6. Милоје Закић, у Улици Паруновачкој, са леве 
и десне стране испред фабрике „Трајал“, 
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7. Паруновац ИМ, у Улици Паруновачкој, са 
леве и десне стране код Улице Димитрија Туцовића, 
гледано од Крушевца, 

8. Паруновац 1, у Улици Димитрија Туцовића са 
леве и десне стране испред школе, 

9. Паруновац 2 Р, у Улици Димитрија Туцовића, 
са леве и десне стране код Улице Симе Пандуровића, 

10. Паруновац 3 ЗД, у Улици Димитрија 
Туцовића са леве и десне стране код Месне заједнице, 

11. Паруновац 4, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован, 

12. Пасјак 1, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован, 

13. Пасјак 2, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован, 

14. Пасјак 3, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован, 

15. Пасјак 4, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован, 

16. Бован 1, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован, 

17. Бован 2, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован, 

18. Бован 3, на општинском путу бр. 37 
Паруновац-Пасјак-Бован. 

 
ј) према Текијама, Малом Шиљеговцу, 

Каонику и Јошју: 
 
1. Капиџија Р, на општинском путу бр. 26 

Дедина-Текије-Капиџија, 
2. Прештип, на општинском путу бр. 26 Дедина-

Текије-Капиџија, 
3. Текије 1, на општинском путу бр. 26 Дедина-

Текије-Капиџија, 
4. Текије 2, на општинском путу бр. 26 Дедина-

Текије-Капиџија, 
5. Текије 3, на општинском путу бр. 26 Дедина-

Текије-Капиџија, 
6. Капиџија 1, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
7. Капиџија 2, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
8. Капиџија село, у насељеном месту Капиџија, 

у Улици Гледићкој код продавнице "Стевановић", 
9. Капиџија 3, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
10. Капиџија 4, на државном путу IIА реда бр. 

215 Крушевац-Ђунис, 
11. Гаглово, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
12. Гаглово 1 улаз, на државном путу IIА реда 

бр. 215 Крушевац-Ђунис, 
13. Гаглово 2 М, на државном путу IIА реда бр. 

215 Крушевац-Ђунис, 
14. Гаглово 3 Д, на државном путу IIА реда бр. 

215 Крушевац-Ђунис, 
15. Гаглово 4 ШК, на државном путу IIА реда бр. 

215 Крушевац-Ђунис, 
16. Ново Село, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
17. Чокотино брдо, на државном путу IIА реда 

бр. 215 Крушевац-Ђунис, 

18. Јошки пут, на државном путу IIА реда бр. 215 
Крушевац-Ђунис, 

19. Каоник Р, на државном путу IIА реда бр. 215 
Крушевац-Ђунис, 

20. Гајак, на општинском путу до насељеног 
места Мали Шиљеговац, 

21. Мали Шиљеговац 1, на општинском путу бр. 
37 Мали Шиљеговац-Бован, 

22. Мали Шиљеговац 2, на општинском путу бр. 
37 Мали Шиљеговац-Бован, 

23. Мали Шиљеговац 3, на општинском путу бр. 
37 Мали Шиљеговац-Бован, 

24. Јошје 1, на општинском путу бр. 48 Каоник-
Јошје, 

25. Јошје 2, на општинском путу бр. 48 Каоник-
Јошје. 

 
к) према Рибарској бањи: 
 
1. Каоник 2, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
2. Каоник 3, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
3. Каоник 4 Излаз, на државном путу IIА реда бр. 

216 Каоник-Рибаре, 
4. Велики Шиљеговац 1, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
5. Велики Шиљеговац 2, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
6. Велики Шиљеговац 3, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
7. Велики Шиљеговац 4, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
8. Велики Шиљеговац 5, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
9. Велики Шиљеговац 6, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
10. Велики Шиљеговац 7, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
11. Гревци 1, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
12. Гревци 2, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
13. Гревци 3, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
14. Мало Крушинце Р, на државном путу IIА 

реда бр. 216 Каоник-Рибаре, 
15. Рибаре 1, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
16. Рибаре 2, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
17. Зубовац 1-Р, на општинском путу бр. 52 

Рибаре-Зубовац, 
18. Зубовац 2, на општинском путу бр. 52 Рибаре-

Зубовац, 
19. Росица 1, на општинском путу бр. 63 локални 

пут Рибаре-Росица, 
20. Росица 2, на општинском путу бр. 63 локални 

пут Рибаре-Росица, 
21. Росица 3, на општинском путу бр. 63 локални 

пут Рибаре-Росица, 
22. Рибаре 3, на државном путу IIА реда бр. 216 

Каоник-Рибаре, 
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23. Рибаре 4, на државном путу IIА реда бр. 216 
Каоник-Рибаре, 

24. Рибаре 5, на државном путу IIА реда бр. 216 
Каоник-Рибаре, 

25. Рибаре 6, на државном путу IIА реда бр. 216 
Каоник-Рибаре, 

26. Рибарска бања, на државном путу IIБ реда 
бр. 416 Рибаре-Рибарска Бања. 

  
л) према Ђунису: 
 
1. Ђунис 1, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
2. Ђунис 2 ЗД, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
3. Ђунис 3 Р, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
4. Ђунис 4 ШК, на државном путу IIА реда бр. 

215 Крушевац-Ђунис, 
5. Ђунис 5 ТП, на државном путу IIА реда бр. 215 

Крушевац-Ђунис, 
6. Ђунис 6 ЖС, на државном путу IIА реда бр. 

215 Крушевац-Ђунис, 
7. Ђунис Мост, на државном путу IIА реда бр. 

215 Крушевац-Ђунис. 
 
љ) према Позлати: 
 
1. Каоник Саставци, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник, 
2. Црквина 1 улаз, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник, 
3. Црквина 2, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник, 
4. Сушица 1 УЛ, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник, 
5. Сушица 2 ДС, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник, 
6. Сушица 3 Д, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник,  
7. Сушица 4 КМ, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник, 
8. Позлата 1, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник, 
9. Позлата 2, на општинском путу бр. 47 

здравињски пут-Позлата-Сушица-Каоник. 
 
м) према Церови: 
 
1. Болница, у Улици Пећкој, са леве и десне 

стране код Улице деспота Угљеше,  
2. Старо гробље, у Улици Пећкој, са леве и десне 

стране испред Улице првомајске, гледано од Улице 
косовске, 

3. Војводе Мишића, у Улици Војводе Мишића са 
леве и десне стране код Улице Војислава Илића, 

4. Баре 1, у Улици Војислава Илића, са леве и 
десне стране испред Улице Златарске, гледано од 
Улице цара Лазара, 

5. Баре 2, у Улици Војислава Илића, са леве и 
десне стране испред Улице Љубостињске, гледано од 
Улице цара Лазара, 

6. Баре 3, у Улици Војислава Илића, са леве и 
десне стране испред Улице Стевана Сремца, гледано 
од Улице цара Лазара, 

7. Ново гробље, у Улици војводе Мишића са леве 
и десне стране иза Улице Маричке, гледано од 
Крушевца, 

8. Пакашница 1, у Улици војводе Мишића са 
леве и десне стране код Улице Дарвинове, 

9. Пакашница 2, у Улици војводе Мишића са 
леве и десне стране, 

10. Пакашница 3, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

11. Пакашница 4, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

12. Пакашница 5, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

13. Пакашница 6, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

14. Гари 1, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

15. Гари 2, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

16. Гари 3, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

17. Гари 4, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

18. Гари 5, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, код некатегорисаног пута 
према Доњем Степошу, 

19. Церова 1, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

20. Церова 2, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

21. Церова 3, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

22. Церова 4, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова, 

23. Церова 5, на општинском путу бр. 13 
Пакашница-Гари-Церова. 

 
н) према Дедини: 
 
1. Пионирски парк, у Улици Душановој, са 

десне стране иза Улице Чупићеве, а испред пешачког 
улаза у Пионирски парк, гледано из правца Нове 
пијаце и у Улици Југ Богдановој, са десне стране, иза 
колског прилаза вишепородичним објектима, а 
испред кружног тока гледано из правца Аутобуске 
станице, 

2. Бивоље, у Улици Балканској, са леве и десне 
стране иза Улице Шумадијске, гледано од Крушевца, 

3. Дедина 1 М, на државном путу IБ реда бр. 38 
"Крушевац (Макрешане)-Блаце" са леве и десне 
стране испред фабрике „Хенкел-Мерима“, 

4. Дедина С1, у Улици Михајла Пупина са леве и 
десне стране код Улице Растка Петровића, 

5. Дедина С2, у Улици Михајла Пупина, са леве 
и десне стране иза Улице Беловићке, гледано од 
Крушевца, 

6. Дедина С3, у Улици Михајла Пупина, са леве 
и десне стране код прикључка који се налази са леве 
стране гледано од Крушевца, 
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7. Дедина С4, у Улици Михајла Пупина, са леве 
и десне стране на крају села. 

 
њ) према југу ка Брусу: 
 
1. Трг костурница, на Тргу Костурница са десне 

стране до парка, у Улици Доситејевој са леве стране 
испред Трга Костурница, 

2. Душанова, у Улици Душановој, са леве и десне 
стране иза Улице поручника Божидара, гледано из оба 
правца посебно, 

3. Колонија, у Улици бруски пут, са леве и стране 
десне иза Улице хајдук Вељкове и војводе Степе, 
гледано од центра града, 

4. Бруски пут 1 ТЦ, у Улици бруски пут, са леве 
и десне стране иза Улице Крфске, гледано од центра 
града, 

5. ВП Дом, у Улици бруски пут, са леве и десне 
стране испред насеља ВП Дома, 

 6. Шумице Р, у Улици бруски пут са леве и десне 
стране испред Улице Надежде Петровић, гледано од 
центра града, 

7. Шумице, у Улици бруски пут са леве и десне 
стране код Улице Чумићеве, 

 8. Мудраковац Р2, у Улици бруски пут са 
леве и десне стране код Улице Незнаног јунака, 

9. Липовац 1, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

10. Липовац 2, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

11. Липовац 3, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

12. Доњи Степош 1, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

13. Доњи Степош 2, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

14. Доњи Степош 3, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

15. Горњи Степош 1, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

16. Горњи Степош 2, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

17. Горњи Степош 3, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

18. Шавране 1, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

19. Шавране 2, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

20. Шогољ, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

21. Јабланички пут, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

22. Мали Купци, на државном путу IБ реда бр. 
38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

23. Велики Купци, на државном путу IБ реда бр. 
38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

24. Купци 1, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

25. Купци 2 школа, на државном путу IБ реда бр. 
38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

26. Штитаре, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

27. Мало Гркљане, на државном путу IБ реда бр. 
38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

28. Мајдево 1, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

29. Мајдево 2, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

30. Мајдево 3-школа, на државном путу IБ реда 
бр. 38 Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

31. Мајдево 4, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

32. Ћелије 1, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

33. Ћелије 2, на државном путу IБ реда бр. 38 
Крушевац (Макрешане)-Блаце, 

34. Купци С 1, на општинском путу бр. 20 
Мешево-Велики Купци, 

35. Купци С 2, на општинском путу бр. 20 
Мешево-Велики Купци, 

36. Себечевац 1, на општинском путу бр. 20 
Мешево-Велики Купци, 

37. Себечевац 2, на општинском путу бр. 20 
Мешево-Велики Купци, 

38. Себечевац 3, на општинском путу бр. 20 
Мешево-Велики Купци. 

  
о) према Наупару и Јабланици: 
 
1. Витановачки пут, на општинском путу бр. 33 

Наупаре-Витановац-Јабланица и на општинском путу 
бр. 35 Горњи Степош-Наупаре, 

2. Наупаре 1, на општинском путу бр. 35 Горњи 
Степош-Наупаре, 

3. Наупаре 2, на општинском путу бр. 35 Горњи 
Степош-Наупаре, 

4. Наупаре 3, на општинском путу бр. 35 Горњи 
Степош-Наупаре, 

5. Наупаре 4, на општинском путу бр. 35 Горњи 
Степош-Наупаре, 

6. Витановац 1, на општинском путу бр. 33 
Наупаре-Витановац-Јабланица, 

7. Витановац 2, на општинском путу бр. 33 
Наупаре-Витановац-Јабланица, 

8. Витановац 3, на општинском путу бр. 33 
Наупаре-Витановац-Јабланица, 

9. Дивље поље, на општинском путу бр. 33 
Наупаре-Витановац-Јабланица, 

10. Јабланички пут, на општинском путу бр. 30 
Шогољ-Јабланица, 

11. Јабланица 1, на општинском путу бр. 30 
Шогољ-Јабланица, 

12. Јабланица 2, на општинском путу бр. 30 
Шогољ-Јабланица, 

13. Јабланица 3, на општинском путу бр. 30 
Шогољ-Јабланица, 

14. Јабланица 4, на општинском путу бр. 30 
Шогољ-Јабланица, 

15. Јабланица 5, на општинском путу бр. 30 
Шогољ-Јабланица, 

16. Јабланица 6, на општинском путу бр. 30 
Шогољ-Јабланица. 
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Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном листу града Крушевца.  
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-894/20                 ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
349 
На основу члана 4. и 7. Закона о комуналној 

милицији ("Службени гласник РС", бр. 49/19) и члана 
22. Статута града Крушевца(" Службени лист града 
Крушевца", бр.  15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком ближе се одређују послови и 

овлашћења комуналне милиције утврђених законом 
чијим обављањем се обезбеђује извршавање надле- 
жности града Крушевца (у даљем тексту: Града), као 
и облици и начин остваривања сарадње комуналне 
милиције са овлашћеним организацијама, вршиоцима 
комуналне делатности, инспекцијским службама и 
грађанима. 

 
Члан 2. 

 
Послове комуналне милиције обављају 

униформисани комунални милиционари. 
Изузетно од става 1. овог члана, послове 

комуналне милиције могу обављати и комунални 
милиционари без службене униформе са ознакама, по 
писаном налогу начелника  комуналне милиције. 

Налог начелника комуналне милиције за 
обављање послова комуналне милиције без службене 
униформе са ознакама обавезно садржи:  

1. податке о патроли/комуналним милиционари-
ма који поступају;  

2. област контроле;  
3. тачну локацију на којој се врши контрола и 
4. време контроле (почетак-крај).  
 
Комунални милиционар у извршавању налога из 

става 3. овог члана сачињава извештај о затеченом 
стању и предузетим мерама у ком уписује и да ли је 
контролисано лице захтевало/није захтевало на увид 
налог. Када контролисано лице захтева на увид налог, 
комунални милиционар контролисаном лицу даје да 
потпише да је извршило увид у налог из става 3. овог 
члана, односно уноси констатацију у случају одбијања. 

Члан 3. 
 

Комунална милиција у обављању послова 
сарађује са овлашћеним организацијама, вршиоцем 
комуналне делатности града, Одељењем за инспе-
кцијске послове Градске управе и са грађанима. 

Комунална милиција у обављању послова сарађује 
са министарством надлежним за унутрашње послове на 
начин и под условима прописаним законом. 

Овлашћене организације из става 1. овог члана у 
складу са законом којим се уређује комунална 
милиција су друге организационе јединице Градске 
управе града Крушевца, предузећа, организације и 
установе које на основу закона, односно општег акта 
Града одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака (у даљем тексту- 
овлашћене организације). 

Вршиоци комуналне делатности у смислу 
одредаба ове Одлуке су вршиоци комуналне делатно-
сти које је за вршење комуналне делатности основао 
Град, односно којима је вршење поверио Град (у 
даљем тексту: вршилац комуналне делатности).  

 
Члан 4. 

 
Комунална милиција града Крушевца образује се 

као организациона јединица, Одељење у саставу 
Градске управе града Крушевца као јединственог 
органа. 

Комуналном милицијом руководи начелник 
комуналне милиције. 

Организација комуналне милиције, унутрашње 
уређење и систематизација радних места уређују се 
посебним актима града. 

 
II - ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 
Послови комуналне милиције 

 
Члан 5. 

 
Послови комуналне милиције су:  
1) одржавање комуналног и другог законом 

уређеног реда од значаја за комуналну делатност, 
спречавањем нарушавања, односно успостављањем 
нарушеног комуналног реда, а нарочито:  

- заштита јавних површина од бесправног заузећа 
и оштећивања (остављањем возила, ствари и других 
предмета, запрека за возила, постављањем привре-
мених монтажних објеката и слично);  

- спречавање ометања у вршењу комуналних 
делатности и заштита комуналних објеката и уређаја 
и урбаног мобилијара (наменски монтажни објекти, 
опрема за игру и рекреацију, јавне чесме и фонтане, 
клупе, жардињере и друго) од прљања, оштећивања и 
уништавања људским фактором; 

- сузбијање недозвољеног обављања делатности 
на јавним површинама  и другим јавним местима;  

- контрола одржавања и заштита чистоће на 
јавним површинама (остављање грађевинског шута и 
другог отпада на јавним површинама, као и вршење 
других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа 
града); 
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- контрола одржавања комуналне зоохигијене  и 
начина држања и извођења кућних љубимаца;  

- контрола непрописног паркирања и коришћења 
паркиралишта у складу са прописима и саобраћајном  
сигнализацијом;  

2) вршење контроле над применом закона и 
других прописа и општих аката из области комуналне 
и других делатности из надлежности Града:  

- контрола употребе симбола и имена града;  
- спречавање радњи којима се прљају и оштећују 

споменици, спомен- плоче и скулптурна дела;  
- одржавање реда на воденом простору, обалама 

река и језера;  
3) остваривање надзора у јавном градском, 

приградском и другом локалном саобраћају, у складу 
са законом и прописима града, који се односи на:   

- такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, 
коришћење такси стајалишта у складу са прописима и 
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, 
спречавање паркирања такси возила ван такси 
стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и др.);  

4) заштита животне средине, а нарочито у 
области заштите од буке, заштите ваздуха од 
загађивања, заштите природе и заштићених подручја 
која проглашава надлежни орган Града, контроле над 
скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом 
и одлагањем комуналног, интерног и неопасног 
отпада и др.;  

5) заштита општинских и некатегорисаних путева, 
улица и државних путева из надлежности Града и 
припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и 
оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује 
или би се могао оштетити пут или ометати одвијање 
саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и 
пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних 
ознака и сигнализације;  

6) заштита културних добара и других јавних 
објеката од значаја за Град;  

7) подршка спровођењу прописа којима се 
обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, 
очување добара и извршавање других задатака из 
надлежности Града;  

8) вршење контроле над применом закона којим 
се уређују државни симболи, осим у односу на 
државне органе,  (контрола употребе заставе, химне 
или грба Републике Србије за обележавање робе или 
услуга, контрола истицања грба или заставе стране 
државе и др.);  

9) други послови, у складу са законом. 
 

Члан 6. 
 

Послови комуналне милиције обављају се 
организованим присуством комуналних милиционара 
на местима одржавања реда, предузимањем других 
превентивних мера и применом законом предвиђених 
овлашћења комуналне милиције. 

У свом раду комунални милиционари руководе се 
принципом рада са најмањим штетним последицама, 
а средства принуде примењују само кад је апсолутно 
нужно и у  мери која је неопходна за извршавање 
задатака без непотребних штетних последица у 
складу са законом. 

Обавезна упутства 
 

Члан 7. 
 

Начелник комуналне милиције даје обавезна 
упуства комуналним милиционарима за обављање 
послова комуналне милиције, у складу са законом 
којим се уређује комунална милиција и другим 
прописима. 

Обавезна упутства дају се писаним путем и 
саопштавају комуналним милиционарима усмено од 
стране вође смене и истицањем на огласну таблу. 

Комунални милиционар у налог о реализацији 
службеног задатка уписује да је упознат са датим 
упутством, а вођа смене сачињава записник о 
саопштавању обавезног упутства у коме констатује 
дан, време, име и презиме комуналних милиционара 
којима је саопштено обавезно упутство, као и дан 
истицања обавезног упутства на огласну таблу. 

Обавезна упутства примењују се даном саопшта-
вања комуналним милиционарима и важе до опозива. 

О датим обавезним упутствима води се 
евиденција. Евиденција обавезно садржи назив, број 
и датум, дан саопштавања и истицања на огласну 
таблу обавезног упутства, а може садржати и  друге 
податке.  

 
III - ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 
Врсте овлашћења 

 
Члан 8. 

 
У обављању послова комуналне милиције, 

комунални милиционар има следећа овлашћења:  
1. упозорење;  
2. усмено наређење;  
3. провера идентитета;  
4. довођење;  
5. заустављање и преглед лица, предмета и возила;  
6. привремено одузимање предмета;  
7. аудио и видео снимање;  
8. употреба средстава принуде и физичке снаге, 

средстава за везивање, распршивача са надражујућим 
дејством и службене палице;  

9. прикупљање обавештења; 
10. друга овлашћења у складу са законом. 
Овлашћења комуналне милиције утврђена у 

ставу 1. овог члана примењују се под условима и на 
начин утврђеним законом којим се уређују 
унутрашњи  послови и подзаконским прописима о 
полицијским овлашћењима и начину обављању 
полицијских послова. 

 
Остала овлашћења комуналног милиционара 

 
Члан 9. 

 
Када је за то овлашћен законом, другим 

прописима и општим актом Града, комунални 
милиционар може издати прекршајни налог, поднети 
пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, 
поднети захтев за покретање прекршајног поступка и 
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обавестити други надлежни орган да предузме мере 
из своје надлежности.  

Када је законом овлашћен на доношење решења, 
комунални милиционар примењује одредбе закона о 
општем управном поступку или другог закона којим 
је овлашћен за доношење решења. 

Против решења комуналног милиционара може 
се изјавити жалба Градском већу града Крушевца у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
Остваривање надзора и контроле паркирања 

 
Члан 10. 

 
Ради спречавања угрожавања безбедности 

учесника у саобраћају, односно омогућавања 
одвијања саобраћаја, комунални милиционар је 
овлашћен на предузимање мера уклањања, односно 
премештања возила, као и постављања уређаја којима 
се спречава одвожење возила. 

Мере и овлашћења из става 1. овог члана, 
комунални милиционар предузима приликом 
остваривања надзора и контроле паркирања. Када 
затекне возило паркирано или заустављено супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, односно када на путу, односно месту на 
које је дозвољено заустављање и паркирање возила, 
затекне одбачено возило. 

Када комунални милиционар уочи непрописно 
паркирано или заустављено возило, издаће возачу 
усмено наређење да одмах уклони возило под 
претњом принудног извршења, а када возач није 
присутан на лицу места доноси решење у писаној 
форми, којим налаже уклањање возила у року који не 
може бити краћи од једног минута. 

Решење из става 3. овог члана комунални 
милиционар поставља на ветробранском стаклу 
возила или на другом видном месту и тиме се сматра 
да је исто уручено возачу.  

У случају када  комунални милиционар уочи 
одбачено возило, поступиће у складу са одредбама 
става 3. и 4. овог члана, које се односе на непрописно 
паркирано или заустављено возило, а када возач није 
затечен на лицу места. 

Уколико возач, односно власник одбаченог 
возила у остављеном року прописаним законом не 
уклони, односно не премести возило, комунални 
милиционар издаће налог о уклањању возила. 

Уклањање возила на територији града Крушевца 
обавља ЈП „Пословни центар“  Крушевац. 

Комунални милиционар издаје вршиоцу 
комуналне делатности налог за постављање уређаја 
којима спречава одвожење возила (блокирање возила) 
у случају када уочи непрописно паркирано возило 
које се из техничких разлога не може уклонити, а које 
угрожава безбедност учесника у саобраћају, односно 
онемогућава безбедно одвијање саобраћаја. 

Уколико комунални милиционар открије 
прекршај путем видео надзора или фото-записа може, 
када за то постоје услови, да у електронској форми 
донесе решење, односно изда налог, у складу са 
законом. 

Комунална милиција води евиденције о примени 
мера и овлашћења уклањања, односно премештања 
возила, као и постављања уређаја којима се спречава 
одвожење возила приликом остваривања надзора и 
контроле паркирања на територији Града сходно 
одредбама акта којим се ближе уређује начин вршења 
контроле и непосредног регулисања саобраћаја на 
путевима, као и вођење обавезних евиденција о 
примени посебних мера и овлашћења. 

 
Издавање прекршајног налога 

 
Члан 11. 

 
Комунални милиционар издаје  прекршајни налог 

у складу са одредбама закона којим се уређују 
прекршаји. 

Изузетно, када учинилац прекршаја није затечен 
на лицу места, комунални милиционар у складу са 
законом може применити овлашћење прикупљања 
обавештења, података и информација од лица за које 
се основано претпоставља да располаже истим у циљу 
откривања учиниоца прекршаја, као и да прибави 
потребне податке и информације у сарадњи са 
министарством надлежним за унутрашње послове. 

Када комунални милиционар примењује 
овлашћење из претходног става усменим путем, о 
томе саставља службену белешку у коју уписује о ком 
прекршају се ради, који подаци су неопходни да се 
прикупе о учиниоцу тог прекршаја, податке о 
учиниоцу прекршаја, идентификационе податке о 
лицу које даје обавештење, изјаву и потпис лица које 
је дало обавештење. 

Лицима која поступе супротно ставу 2. овог члана 
комунални милиционар издаје прекршајни налог у 
складу са законом којим се уређује комунална 
милиција.  

 
Подношење захтева за покретање прекршајног 

поступка 
 

Члан 12. 
 

Пре подношења захтева за покретање 
прекршајног поступка против лица затеченог у 
вршењу прекршаја комунални милиционар сачињава 
записник у коме констатује повреду прописаног реда 
која чини правно обележје прекршаја, идентифи-
кационе податке лица затеченог у прекршају, као и 
констатацију за случај одбијања потписа записника. 

Када учинилац прекршаја није затечен на лицу 
места, комунални милиционар службеном белешком 
констатује повреду прописаног реда која чини правно 
обележје прекршаја. 

У случају из става 2. овог члана, комунални мили-
ционар поступа на начин из члана 11. ст. 2-4. ове Одлуке. 

Уз захтев за покретање прекршајног поступка 
комунални милиционар прилаже записник, односно 
службену белешку или други доказ о учињеном 
прекршају (видео или фото снимак на коме се јасно 
може видети радња из које произилази правно 
обележје прекршаја и друго у складу са законом којим 
се уређује комунална милиција). 
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Подношење пријаве за учињено кривично дело и 

обавештавање другог надлежног органа 
 

Члан 13. 
 

Када подноси пријаву за учињено кривично дело, 
односно обавештава други надлежни орган да предузме 
мере из своје надлежности, комунални милиционар уз 
пријаву, односно обавештење доставља записник, одно-
сно службену белешку сачињену на месту одржавања 
реда или други доказ из члана 12. став 4. ове Одлуке. 

 
Поступање према малолетним лицима 

 
Члан 14. 

 
Комунални милиционар посебно оспособљен за 

рад са малолетним лицима, поступа у присуству 
родитеља или старатеља тог лица, односно предста-
вника органа старатељства у складу са законом којим 
се уређује комунална милиција. 

Овлашћења комуналне милиције према малоле-
тним лицима примењују се под условима и на начин 
утврђен чланом 8. став 2. ове Одлуке. 

 
V - ПОМОЋ У ИЗВРШЕЊИМА, САРАДЊА И 
ХИТНЕ МЕРЕ И СПАСИЛАЧКА ФУНКЦИЈА 

 
Помоћ у извршењима (асистенција) 

 
Члан 15. 

 
Комунална милиција пружа помоћ овлашћеним 

организацијама из члана 3. став 3. ове Одлуке и 
вршиоцу комуналне делатности из члана 3. став 4. ове 
Одлуке, када по оцени овлашћене организације или 
вршиоца комуналне делатности постоје претпоставке 
да спровођење њихове извршне одлуке неће бити 
могуће без присуства  комуналних милиционара, 
сходно одредбама закона којим се уређују унутрашњи 
послови у поступку пружања помоћи у извршењима и 
подзаконског прописа о начину обављања полици-
јских послова којима се ближе уређује пружање ове 
помоћи. 

 
Облик и начин остваривања сарадње са 

овлашћеним организацијама и вршиоцем 
комуналне делатности 

 
Члан 16. 

 
Комунална милиција у оквиру послова из свог 

делокруга сарађује са овлашћеним организацијама и 
вршиоцем комуналне делатности у границама својих 
овлашћења, пружа помоћ овлашћеним организа-
цијама и вршиоцу комуналне делатности у обављању 
послова из њиховог делокруга. 

Сарадња из става 1. овог члана остварује се 
међусобним обавештавањем, разменом информација, 
разменом података, у писаном облику, путем 
електронске поште и на други погодан начин. 
Сарадња се остварује и предузимањем заједничких 

мера и активности, сачињавањем оперативних 
планова рада и заједничких периодичних извештаја о 
предузетим мерама и спроведеним активностима.  

По добијању сагласности министарства надле-
жног за систем локалне смоуправе из става 3. овог 
члана, закључује се споразум о сарадњи између 
комуналне милиције и овлашћене организације или 
вршиоца комуналне делатности. 

На облике и начин остваривања сарадње комуналне 
милиције и овлашћених организација и комуналне 
милиције и вршиоца комуналне делатности који су 
наведени у ст. 2-4. овог члана, сходно се примењују 
одредбе ове Oдлуке које се односе на сарадњу комуналне 
милиције и инспекцијских служби. 

 
Облик и начин остваривања сарадње са 

инспекцијским службама 
 

Члан 17. 
 

У обављању својих послова комунална милиција 
сарађује са инспекцијским службама, у складу са 
законом, овом одлуком и другим прописима Града 
којима се уређује обављање иснпекцијских послова.  

Сарадња из става 1. овог члана остварује се 
међусобним обавештавањем, разменом информација, 
пружањем непосредне физичке, стручне, техничке и 
друге међусобне помоћи, у складу са законом 
утврђеним делокругом; предузимањем заједничких 
мера и активности од значаја за обављање послова 
комуналне милиције и инспекцијских служби; 
стручним консултацијама и на други начин.  

О остваривању међусобне сарадње комуналне 
милиције и инспекцијских служби старају се 
начелник Одељења комуналне милиције и начелник 
Одељења за инспекцијске послове. 

У остваривању међусобне сарадње комунална 
милиција и инспекцијске службе обезбеђују и 
унапређују сталну међусобну комуникацију путем 
средстава везе и на други погодан начин. 

 
Међусобно обавештавање 

 
Члан 18. 

 
Комунална милиција и инспекцијске службе 

дужне су да се међусобно обавештавају о свим 
уоченим појавама, које су од значаја за извршавање 
надлежности Града. 

Обавештавање из става 1. овог члана врши се у 
писаној форми. 

Изузетно од претходног става овог члана, у 
случају хитности, међусобно обавештавање може се 
вршити телефоном и непосредним усменим 
обраћањем. 

Писмено обавештење, као и службена белешка о 
усменом обавештењу комуналне милиције, односно 
иснпекцијске службе садржи потребне податке ради 
покретања управног поступка, односно за издавање 
прекршајног налога, подношење захтева за покретање 
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прекршајног поступка, подношење пријаве надлежном 
органу за учињено кривично дело или привредни 
преступ. 

Сва достављена обавештења се евидентирају. 
За благовремено и потпуно обавештење 

одговорни су начелник Одељења комуналне милиције 
и начелник Одељења за инспекцијске послове. 

 
Размена информација 

 
Члан 19. 

 
Комунална милиција и инспекцијске службе раз-

мењују информације од значаја за обављање послова 
из свог делокруга, укључујући и податке из еви-
денција које воде у складу са законом и прописима 
Града. 

На податке о личностима садржане у 
евиденцијама из става 1. овог члана примењују се 
прописи о заштити података о личности. 

  
Пружање непосредне помоћи 

 
Члан 20. 

 
На захтев начелника за инспекцијске послове 

Одељење комуналне милиције ће Одељењу за инспе-
кцијске послове у вршењу инспекцијског надзора 
пружити непосредну физичку, стручну, техничку и 
другу помоћ.  

Захтев из става 1. овог члана доставља се 
начелнику комуналне милиције у писаном облику, а у 
случају хитности може се поднети и усмено. 

Изузетно од става 2. овог члана, комунални 
милиционар ће на усмени захтев службеног лица 
инспекцијске службе и под условима утврђеним 
законом пружити непосредну помоћ службеном лицу 
инспекцијске службе. 

Сви захтеви поднети у складу са ст. 2 и 3. овог 
члана се евидентирају. 

 
Предузимање заједничких мера и активности 

 
Члан 21. 

 
Одељење комуналне милиције и Одељење за 

инспекцијске послове спроводе заједничке мере и 
активности од значаја за обављање послова комуна-
лне милиције и инспекцијских служби. 

Место, начин и време спровођења мера и 
активности из става 1. овог члана, планирају се 
унапред. 

Приликом предузимања мера и активности 
комунални милиционар може на усмени захтев 
службеног лица инспекцијске службе и под условима 
утврђеним законом проверити идентитет лица, 
зауставити и прегледати лице, предмете и возила, 
привремено одузети предмете и применити друге 
врсте овлашћења у складу са чланом 8. ове Одлуке. 

 
 

Стручне консултације и друга врста сарадње 
 

Члан 22. 
 

Начелник Одељења комуналне милиције и 
начелник Одељења за инспекцијске послове по 
потреби организују стручне консултације и 
заједничке састанке о питањима која су од значаја за 
обављање њихових послова, а обавезно ако су питања 
од значаја за разграничење надлежности. 

 
Хитне мере и спасилачка функција 

 
Члан 23. 

 
Комунална милиција предузима хитне мере 

заштите животне средине, заштите људи и имовине 
од елементарних и других непогода, заштите од 
пожара и друге заштите из надлежности града, кад те 
мере не могу правовремено да предузму други над-
лежни органи града и овлашћене организације, о чему 
одмах обавештава те органе, односно организације. 

Комунална милиција учествује у вршењу 
спасилачке функције и пружа помоћ другим 
органима, правним и физичким лицима на отклањању 
последица елементарних и других непогода и другим 
облицима угрожавања из става 1. овог члана. 

 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-96/20                   ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
350 
На основу члана 47. став 3. Закона о комуналној 

милицији ("Службени гласник РС" 49/19), члана 22. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18) и сагласности Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу број 06-00-
00151/2020-24 од 13.11.2020. године,  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ 

МИЛИЦИОНАРА 
 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописује се изглед униформе и 
ознака на униформи комуналних милиционара, начин 
ношења униформе, начин задужења, замене и 
раздужења униформе и време њиховог ношења. 
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Униформа комуналног милиционара у смислу ове 
Одлуке, јесте службено обележје комуналног милицио-
нара, састављено од прописаних делова и ознака. 

 
Члан 2. 

 
Униформа комуналног милиционара је основна и 

додатна. 
 

II – ОСНОВНА УНИФОРМА 
 

Члан 3. 
  

Делови основне униформе комуналних 
милиционара су: 

1. Качкет 
2. Поткапа 
3. Панталоне зимске (мушког и женског кроја);  
4. Панталоне летње (мушког и женског кроја ); 
5. Каиш; 
6. Мајица са кратким рукавима; 
7. Мајица са дугим рукавима; 
8. Мајица  са кратким рукавима и крагном; 
9. Мајица са дугим рукавима и крагном; 
10. Џемпер; 
11. Дукс од полара на копчање; 
12. Јакна зимска са капуљачом; 
13. Јакна; 
14. Чарапе зимске и летње (мушке и женске); 
15. Ципеле полудубоке (мушке и женске); 
16. Ципеле плитке (Мушке и женске); 
17. Рукавице (мушке и женске); 
18. Кишни мантил; 
 

Члан 4. 
 

Делови основне униформе комуналног милицио-
нара су следећег изгледа: 

1. Качкет црне боје, класичног  облика, са 
машински извезеним амблемом (грбом)  града 
Крушевца на средини чеоног дела; 

2. Поткапа  црне боје, израђена од плетене вуне; 
3. Панталоне зимске, мушке и женске, израђене 

од тканине црне боје  уобичајног кроја, око појаса са 
потребним бројем држача за каиш ширине 50мм, са 
урезаним џеповима с леве и десне стране и џепом с 
преклопом на задњој страни који се закопчава 
дугметом, ширине на доњем крају од 220 до 260 мм 
на чијем предњем делу са  унутрашње стране је 
причвршћена свилена постава, а на крајевима доњег 
дела ногавица, док су са унутрашње стране ивице  
опшивене (ојачане ) траком; 

4. Панталоне летње, мушке и женске, израђене су 
од лакше тканине црне боје и истог су кроја као и 
панталоне зимске; 

5. Каиш кожни, црне боје; 
6. Мајица са кратким рукавима беле боје кла-

сичног облика, прилагођена за ношење испод мајице 
са кратким рукавима и крагном , израђена од памучне 
тканине, с тим што је округли изрез око врата израђен 
од двоструке тканине ојачане еластичним нитима 
(ликром); 

7. Мајица са дугим рукавима је беле боје 
класичног облика, прилагођена за ношење испод 
мајице са дугим рукавима и крагном, израђена као 
мајица из тачке 6. овог члана; 

8. Мајица са кратким рукавима и крагном је 
памучна, сиве боје, са машински израђеним натписом 
„ комунална милиција“ на леђима, а са предње стране 
у висини груди са пришивеном чичак траком за 
ознаку идентификационог броја и презимена и на оба 
рукава пришивена чичак траком за ознаку  "кому-
нална милиција града Крушевца“ и амблем (грб) 
Града; 

9. Мајица са дугим рукавима и крагном је 
памучна, сиве боје, са машински израђеним натписом 
„комунална милиција“ на леђима, а са предње стране 
у висини груди са пришивеном чичак траком за 
ознаку идентификационог броја и презимена и на оба 
рукава пришивена чичак траком за ознаку „комунална 
милиција града Крушевца“ и  амблем (грб) Града; 

10. Џемпер је плетени, црне боје, с високим 
оковратником који с предње стране има патент 
затварач дужине 200 мм, на раменима и лактовима је 
ојачан тканином исте боје, с тим што се руб џемпера 
и рукава завршава ранфлом исте боје. 

11. дукс од полара je црне боје, од меканог 
„fleece“ (полар) материјала, са оковратником ојачан 
траком, са еластичним ранфлама на рукавима, са 
предње стране у висини груди, са пришивеном  чичак 
траком за ознаку идентификационог броја и прези-
мена са десне стране, и пришивеном чичак траком за 
амблем (грб) града са леве стране, а   на оба рукава 
пришивена чичак траком за ознаку „комунална 
милиција града Крушевца“ и амблем (грб) Града; 

12. Јакна зимска са капуљачом израђена је од 
синтетичког водонепропусног материјала црне боје, 
закопчава се патент затварачем и чичак траком, на 
предњој страни има четири џепа с преклопима који се 
причвршћују чичак траком, изнад левог горњег џепа 
је подлога за амблем (грб) града Крушевца, крагна је 
класична, позади са прорезом за смештај капуљаче 
која се причвршћује,  изнад  десног џепа у висини 
груди, пришивена је чичак трака за идентификациони 
број и презиме, на оба рукава пришивена је чичак 
трака за ознаку „комунална милиција града 
Крушевца“ и амблем ( грб) Града. 

13. Јакна је израђена од синтетичког водонепро-
пусног материјала црне боје, на предњем делу јакне 
су са сваке стране нашивени џепови који се затварају 
патент затварачем с преклопом који се причвршћује 
чичак траком, а доле су коси урезани џепови, изнад 
горњег левог џепа је подлога за амблем(грб) града 
Крушевца, изнад горњег десног џепа је причвршћена 
чичак трака за идентификациони број и презиме, а на 
оба рукава је пришивена чичак трака за ознаку 
„комунална милиција града Крушевца“ и амблем 
(грб) Града; 

14. Чарапе зимске и летње су памучне, црне боје; 
15. Ципеле полудубоке, висине око 190 мм, 

израђене су од  црне боје с гуменим ђоном исте боје, 
горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у 
потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени 
су сунђером, а горњи део и ђон ципеле су спојени 
лепљењем; 
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16. Ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и 
на везивање, израђени од хидрофобиране коже, а 
горњи део ципеле је са спољашње стране прешивен за 
ђон ципеле; 

17. Рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја 
са прстима; 

18. Кишни мантил је црне или сиве боје с 
капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе 
стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици 
капуљаче је тунел с траком за затезање, а на задњој 
страни кишног мантила ознака „комунална 
милиција“. 

 
III – ДОДАТНА УНИФОРМА 

 
Члан 5. 

 
Делови додатне униформе комуналних милицио-

нара који обављају одређене послове остваривања 
надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, као и друге послове одређене 
прописима града у вези са саобраћајем су: 

1. Бело нарукавље; 
2. Рефлектујуће нарукавље; 
3. Беле рукавице; 
4. Рефлектујући прслук. 
 

Члан 6. 
 

Делови додатне униформе комуналних милицио-
нара који обавају послове из чл. 5. ове Одлуке су 
следећег изгледа: 

1. Бело нарукавље израђено је од лагане тканине 
и облика прилагођеног за навлачење на оба рукава 
униформе; 

2. Рефлектјуће нарукавље израђено је од лагане 
тканине на коју су по дужини пришивене траке од 
рефлектујућег материјала, а облика су прилагођеног 
за навлачење на оба рукава униформе; 

3. Беле рукавице израђене су од лаганог 
материјала и класичног су кроја са прстима; 

4. Рефлектујући прслук израђен је од  лаганог 
материјала јаке наранџасте боје с нашивеним 
рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим 
натписом беле боје "комунална милиција"  на леђима, 
с тим сто је крој прилагођен за ношење на основној 
униформи комуналног милиционара. 

 
IV – ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ 

УНИФОРМЕ 
 

Члан 7. 
 

Комунални милиционарни задужују и носе 
униформу на основу налога начелника Одељења 
комуналне милиције или лица које он овласти. 

 
Члан 8. 

 
Лице које се прими за службу за обављање 

послова комуналног милиционара или се распореди 
на радно место комуналног милиционара задужује 
основну униформу комуналног милиционара. 

Лице које изгуби својство дужно је да врати све 
делове основне и додатне униформе и ознаке на 
униформи. 

 
Члан 9. 

 
Делови основне и додатне униформе задужују се 

у следећој количини и с роковима употребе појединих 
делова, и то: 

1. качкет, 1 ком, 2 године; 
2. поткапа, 2 ком,  прво задужење; 
3. панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 1 

година; 
4. панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 1 

година; 
5. каиш, 1 ком, 7 година; 
6. мајица са кратким рукавима, 5 ком, 1 година; 
7. мајица са дугим рукавима, 2 ком, 1 година; 
8. мајица са кратким рукавима и крагном 5 ком, 

1 година; 
9. мајица са дугим рукавима и крагном 3 ком, 1 

година; 
10. џемпер, 1 ком, 2 године; 
11. дукс од полара, 1 ком, 2 године; 
12. јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 године; 
13. јакна, 1 ком, 3 године; 
14. чарапе зимске и летње (мушке, жанске), 10 

пара летњих и 5 пара зимских, 1 година; 
15. ципеле полудубоке 1 пар, 2 године; 
16. ципеле (мушке, женске) 1 пар, 1 година; 
17. рукавице (мушке, женске), 1 пар, 5 године; 
18. кишни мантил, 1 ком, 5 година; 
19. бело наракавље, 2 пара, 1 година; 
20. рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 година; 
21. беле рукавице, 2 пара, 1 година; 
22. рефлектујући прслук 1 ком, 1 година; 
 

Члан 10. 
 

Приликом првог задужења униформе, односно 
приликом прве набавке делова униформе, комуна-
лном милиционару отвара се лични картон задужења. 

 
Члан 11. 

 
Делови основне и  додатне униформе који су 

оштећени или уништени приликом вршења службе 
или у вези са вршењем службе замењује се на основу 
захтева непосредно надређеног комуналног милици-
онара, односно руководиоца. 

У случају из става 1. овог члана комунални 
милиционар приликом замене враћа дотрајали део 
униформе са ознакама. 

 
V – ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 

 
Члан 12. 

 
Начелник Одељења комуналне милиције, зависно 

од годишњег доба и временских услова, одређује 
период ношења зимске и летње униформе. 
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Члан 13. 
 

Комунални милиционар не сме носити униформу 
или делове униформе са ознакама за време 
коришћења годишњег одмора, боловања, удаљења са 
дужности, као учесник јавног окупљања и у другим 
случајевима када је ван службе. 

 
Члан 14. 

 
Униформа се мора стално одржавати, носити и 

држати у чистом и уредном стању. Поједини делови 
основне униформе морају се носити на следећи 
начин: 

1. качкет се носи тако да његова ивица обода 
стоји водоравно по линији највећег обима главе. 

2. панталоне се носе тако да доња ивица каиша 
буде на кости кука, а предњи шав панталона достиже 
врх горњег дела ципеле; 

3. јакна се носи закопчана, а у затвореним 
просторијама може се носити и откопчана. 

 
VI – ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

 
Члан 15. 

 
Ознаке на униформи су: 
1. ознака са натписом „комунална милиција“; 
2. ознака са натписом „комунална милиција 

града Крушевца“; 
3. ознака са амблемом (грбом) града Крушевца; 
4. ознака презимена, индетификационог броја; 
 

Члан 16. 
 
Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА 

ГРАДА КРУШЕВЦА“ је у облику квадрата димензија 
140x140 мм и представља подлогу црне боје оивичену 
концем сиве, рефлектујуће боје на којој је овај натпис 
у два реда машински извезен концем сиве боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена 
или причвршћена чичком на десном рукаву униформе. 

 
Члан 17. 

 
Ознака са амблемом (грбом) града Крушевца 

састоји се од подлоге у облику квадрата димензија 
140x140 мм на којој је у средини машински извезен 
амблем. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена 
или причвршћена чичком на левом рукаву униформе. 

 
Члан 18. 

 
Ознака презимена, идентификационог броја  је 

машински извезена у облику правоугаоника диме-
нзија 100x20мм црне  боје на којој је сивом рефлекту-
јућом бојом слова исписан индетификациони број и  
презиме. 

Ознака из става 1. овог члана носи се на  предњој 
десној страни горњег дела униформе. 

 
 

VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 
Поред униформи и ознака прописаних овом 

Одлуком комуналним милиционарима, када то 
захтевају услови рада и прописи о безбедности и 
здравља на раду, обезбеђују се и други делови одеће 
(заштитна одела и сл.) који не представљају њихову 
униформу у смислу ове Одлуке. 

 
Члан 20. 

 
Комунални милиционар задужиће униформу и 

ознаке прописане овом Одлуком у року од три дана од 
дана стицања права на самостално обављање послова 
и примену овлашћења комуналних милиционара. 

 
Члан 21. 

 
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука 

о униформи и ознакама комуналних полицајаца 
„Службени лист града Крушевца 1/10). 

 
Члан 22. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-97/20                   ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
 
351 
На основу члана 4. Закона о комуналним 

делатностима (,,Сл. гласник РС,, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18) и чл. 22. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

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

ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18 -
Пречишћен текст, 6/20) члан 76. мења се и гласи: 

 
"Раскопавање јавних површина се може вршити 

током целе календарске године само уколико вре-
менске прилике то дозвољавају, са изузетним опрезом 
у току зимског периода, односно у периоду од 
новембра до априла месеца". 
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Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-644/20                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 

                       
352 
На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика, спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца („Сл. гласник РС“, бр. 
4/10) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА КНЕЗУ ЛАЗАРУ 

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Подиже се споменик кнезу Лазару у Крушевцу, 
на локацији „Стари аеродром“, урбанистички блок Б, 
подблок Б5, на кат.парцели број 2635/66 КО 
Крушевац. 

 
Члан 2. 

 
Споменик кнезу Лазару се поставља на 

централном делу Старог аеродрома у Крушевцу, у 
складу са техничком документацијом коју ће 
израдити Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

 
Члан 3. 

 
Средства за реализацију ове Одлуке, обезбедиће 

се из буџета града Крушевца за 2021.годину и од 
донатора. 

 
Члан 4. 

 
За избор скулптуралног решења и израду 

споменика из члана 1 ове Одлуке, расписаће се јавни 
конкурс у року од 8 дана од дана доношења Одлуке.  

Поступак сачињавања и објављивања текста 
конкурса, као и избор најбољег рада који ће се 
реализовати, спровешће Комисија за спровођење 
поступка за подизање споменика, спомен обележја и 
израду мурала, и то: 

 
1. Марија Стојадиновић, вајар, Културни центар 

Крушевац, 
 

2. Маја Ћеранић, историчар уметности, Народни 
музеј Крушевац, 
 

3. Биљана Тимотијевић, дипл.инг.архитектуре, 
Дирекција за урбанизам и пројектовање,  
 

4. Весна Станојловић, дипл.инг.архитектуре, 
Градска управа,  
 

5. Биљана Милић, дипл.инг.архитектуре, 
Градска управа,  
 

6. Јелена Стојковић, мастер конзерватор и 
рестауратор, Народни музеј Крушевац, 
 

7. Александар Милетић, историчар уметности, 
Народни музеј Крушевац 

 
Члан 5. 

 
Са изабраним аутором, на основу спроведеног 

конкурса, закључиће се Уговор о ауторском 
хонорару, ради израде и постављења изабраног рада. 

 
Члан 6. 

 
Пре постављања споменика кнезу Лазару, 

прибавиће се сагласности Министарства културе и 
информисања Републике Србије. 

 
Члан 7. 

 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 633-3/20                     ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 
 
353 
На основу члана 26. став 1. тачка 3. Закон о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11 и 15/16), члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон  и 101/16 - др. закон 
и 47/18) и члана 22. тачка 46. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18 ),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ 
ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА 
КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

„ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И 
УРГЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА“ 

 
Члан 1.  

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ 

Пројекат јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за рехабилитацију и ураагентно одржавање 
општинских путева и улица и некатегорисаних путева 
на територији града Крушевца на који је дато 
позитивно мишљење Комисије за ЈПП Републике 
Србије под бр.  30/2020 од 02.11.2020. године, а који 
чини саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
II-  Да Градска управа града Крушевца измени 

План јавних набавки Градске управе  и  планира јавну 
набавку за доделу јавног уговора за рехабилитацију и 
ургентно одржавање општинских путева и улица и 
некатегорисаних путева на територији града Крушевца. 

 
Члан 3. 

 
III -  Да Градска управа града Крушевца након 

измене и допуне Плана јавних набавки из тачке II ове 
Одлуке покрене поступак  ове  набавке, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 4. 

 
IV - Ова одлука се објављује у "Службеном листу 

града Крушевца", а ступа на снагу даном доношења. 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-649/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 

354 
На основу чл. 40. став 2 Закона о јавно приватном 

партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана  109. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), у поступку Пројекта јавно-приватног 
партнерства са елементима концесије, односно конце-
сионог акта под шифром К-1/2020 за финансирање, 
изградња са пројектовањем, управљање и одржавање 
подземне гараже на локацији Трг Косовских јунака у 
Крушевцу на катастарским парцелама број 810, 817, 
818, 819 и 2312/1 све КО Крушевац (период од 50 
година) дана 23.10.2020. године  и члана 22. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I- ОБУСТАВЉА СЕ поступак реализације 

Пројекта јавно-приватног партнерства са елементима 
концесије  за финансирање, изградњу, управљање и 
одржавање подземне гараже на локацији Трг 
Косовских јунака на кат. парцелама бр. 810, 817, 818, 
819 и 2312/1 све КО Крушевац (период од 50 година)  

 
II- Одлука и Обавештење о обустави поступка 

јавне набавке објављује се на Порталу јавних набавки, 
на интернет страници наручиоца и у "Службеном 
листу града Крушевца". 

  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 011-20/20                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 

 

 
355 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон и 9/20), члана 11,12, 61 и 86. Одлуке о 
уређењу града ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/17-
Пречишћен текст, 8/18 и 14/18) и члана 22. Статута 
Града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18) и Плана размештаја мањих монтажних и 
других објеката и уређаја на јавним површинама ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 16/19, 6/20 и 15/20) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 19.11.2020. године донела је 
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О Д Л У К У  
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ  

И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА  

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 
 
 У Плану размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним  
површинама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 16/19, 6/20 и 15/20)  
 
Тачка 3.1. КИОСЦИ у табели ЗОНА 1  

 

К1-3 „Закићева кула" К1 три 2335/1 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

мењачница 

 

 

К1-15 Зграда  „Суд" К1 два 2312/1 810 

 

штампа, дуван, прехрамбени 

производи, продаја цвећа, 

парфимерија, бижутерија, 

сувенири, мењачница, продаја 

и сервис мобилних телефона и 

слични сервиси 

 

 

К1-19 „Дом Војске" К1 једна 963 

 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

часовничар, мали занати, 

сувенири, мењачница, продаја 

и сервис мобилних телефона и 

слични сервиси 

 

 

К4-1 

 

Трг Косовских 

Јунака „Коцка" 

 

К4 једна 810 

 

штампа, дуван, лутрија,  

сувенири 

 

 

К4-2 Дом Синдиката К4 једна 860 

 

штампа, дуван, лутрија,   

сувенири 

 

 

К4-3 

 

Расински Трг -

"Костурница" 

К4 једна 1582/4 

 

штампа, дуван, лутрија,  

сувенири 
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Мења се тако да сада гласи: 
 

К1-3 „Закићева кула" К1 четири 2335/1 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

мењачница, продаја и сервис 

мобилних телефона и слични 

сервиси 

 

К1-15 Зграда  „Суд" К1 једна 2312/1  

штампа, дуван, прехрамбени 

производи, продаја цвећа, 

парфимерија, бижутерија, 

сувенири, мењачница, 

фотокопирање, продаја и 

сервис мобилних телефона и 

слични сервиси 

 

К1-19 „Дом Војске" К1 две 963 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

часовничар, мали занати, 

сувенири, мењачница, продаја 

и сервис мобилних телефона и 

слични сервиси 

 

К4-1 
Трг Косовских 

Јунака „Коцка" 
К4 једна 810 

штампа, дуван, лутрија,  су-

венири, прехрамбени про-

изводи, мењачница и слично 

 

К4-2 СиндикатаДом  К4 једна 860 

штампа, дуван, лутрија,  су-

венири, прехрамбени произ-

води, мењачница и слично 

 

К4-3 
Расински Трг -

"Костурница" 
К4 једна 1582/4 

штампа, дуван, лутрија,  су-

енири, прехрамбени произво-

ди, мењачница и слично 

 

К4-4 
"Фонтана "– 

Доситејева улица 
К4 једна 2316/2 

штампа, дуван, лутрија,  суве-

нири, прехрамбени производи, 

мењачница и слично 

 

  Брише се  

 

К1-35 

„МАКСИ" 

Ул. ЈНА/Чолак-

Антина 

К1 две 791/1 

 

штампа, дуван, лутрија, 

прехрамбени производи, 

парфимерија, бижутерија, 

галантерија, копирница, 

сувенири, мењачница, 

оптичар, галерија, фотограф 
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 Мења се графички део Плана тако што се у графичком прилогу КИОСЦИ ЗОНА 1 замењују  следећи 

листови:  

- лист 2 "Групација К1-3" замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 2 

- лист 7 "Групација К1-15 и К3-1" замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 7 

- лист 8 "Групација К1-16 и К1-35" замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 8 

- лист 10 "Групација К1-19" замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 10 

- Додаје се графички прилог ЛИСТ 19 Групација К4-4 "Фонтана" – Доситејева улица 

  

Мења се графички део Плана тако што се у графичком прилогу ЛЕД БИЛБОРДИ замењују следећи 

листови:  

 

- лист 9 ЗОНА 1 "групација 9" локација ЛБ9 замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 9 

 

У тачки 3.6.1.1. ЛЕД БИЛБОРДИ мења се Табела са утврђеним локацијама и почетним ценама у динарима  
 

ГРУПАЦИЈА 9 
"ЗГРАДА ГП 

ЈАСТРЕБАЦ" 
ЛБ9 један 

422/2 

КО Крушевац 
30.000 

 

тако да сада гласи: 

 

ГРУПАЦИЈА 9 
"ЗГРАДА ГП 

ЈАСТРЕБАЦ" 
ЛБ9 један 

 

2351 

КО Крушевац 

 

30.000 

 

 

У тачки 4. ЗАКУПНИНА ЛОКАЦИЈА у Зони 1 додаје се Тип објекта 4 са почетним износима у динарима 

тако да стоји; 

 

 

Врста монтажног 

 објекта 

 

Зона 

 

Тип  

објекта 

 

 

Почетни износ 

 

 

КИОСК 

 

1 

К1 800 дин/м2 

К3 20.000 дин 

К4 800 дин/м2 

2 К1 600 дин/м2 

 

Саставни део овог Плана чини графички прилог. 

У осталом делу План остаје непромењен. 

 
Ове измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Сл. листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 I број 352-645/2020                        ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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356 
На основу члана 32.став 1. тачка 6 Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 22. и 
34. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
 

Члан 1.  
 

Овом Одлуком образује се Кориснички савет 
јавних служби, као посебно стално радно тело (у 
даљем тексту: Кориснички савет) и ближе се одређује 
делокруг, састав, избор чланова и начин рада 
Корисничког савета.  

 
Члан 2. 

 
Мандат чланова Корисничког савета траје четири 

године, а по истеку мандата могу бити поново 
именовани.  

Престанком мандата Скупштине града Крушевца 
престаје мандат члановима Корисничког савета.  
 

Члан 3. 
 

Кориснички савет има председника и 6 чланова. 
Кориснички савет именује заменика председника 

из реда чланова. Заменик председника учествује у 
раду и одлучивању Корисничког савета, а земењује 
председника Корисничког савета у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Председник и чланови Корисничког савета 
бирају се из реда одборника, грађана и стручњака за 
поједине области. 

 
Члан 4. 

 
Председника и чланове Корисничког савета 

именује Градско веће града Крушевца посебним 
решењем.  

 
Члан 5. 

 
Кориснички савет разматра планове, програме и 

извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава 
Градско веће, Скупштину града и јавност. 

Кориснички савет разматра нарочито остварени 
ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и 
цене комуналних производа и услуга, односно висину 
накнаде за услуге јавних служби. 

 
Члан 6. 

 
На рад и одлучивање Корисничког савета 

примењиваће се одредбе Пословника Скупштине 

града Крушевца које се односе на рад и одлучивање 
сталних радних тела. 

 
Члан 7. 

 
Чланови Корисничког савета имају право на 

накнаду за рад као и друга примања у складу са 
Одлуком о накнадама одборника и чланова радних 
тела Скупштине града.  

 
Члан 8. 

 
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Корисничког савета обављаће Одељење за 
послове органа града Крушевца.  

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу града Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-21/20                   ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
357 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/116 - др. закон, 47/18), члана 17 
Закона о младима („Сл. гласник РС" број 50/11) и 
члана 22. и 34. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком оснива се Савет за младе, као 

посебно радно тело, прописује његова надлежност, 
број чланова, састав, начин избора и разрешења 
чланова и друга питања од значаја за рад Савета за 
младе (у даљем тексту: Савета). 

 
Члан 2. 

 
Савет се оснива у циљу усклађивања активности 

у вези са остваривањем омладинске политике у Граду 
Крушевцу.  

 
Члан 3. 

 
Задатак Савета за младе је да: 
 
- иницира и учествује у изради локалне омла-

динске политике у области образовања, спорта, 
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коришћења слободног времена, повећања запо-
слености, информисања, активног учешћа, обезбе-
ђивању једнаких шанси, здравства, културе, 
равноправности полова, спречавању насиља и 
криминалитета, приступа правима, одрживог развоја 
и животне средине и другим областима од значаја за 
младе; 

- учествује у изради посебних локалних акционих 
планова, програма и политика у сагласности са 
Националном стратегијом за младе и прати њихово 
остваривање; 

- даје мишљење о питањима од значаја за младе и 
о њима обавештава органе Града; 

- даје мишљење на нацрте аката које доноси 
Скупштина града у областима од значаја за младе; 

- разматра и усваја годишње и периодичне 
извештаје о остваривању локалне омладинске 
политике; 

- иницира припрему пројеката или учешће Града 
у програмима и пројектима за младе у циљу уна-
пређења положаја младих и обезбеђења остваривања 
њихових права која су у надлежности Града; 

- подстиче сарадњу између Града и омладинских 
организација и удружења и даје подршку реализацији 
њихових активности; 

- подстиче остваривање међуопштинске, међуре-
гионалне и међународне сарадње која се односи на 
омладину; 

- даје мишљење о предлозима пројеката од 
значаја за младе. 

 
Члан 4. 

 
Савет има председника и дванаест чланова, које 

именује Скупштина града, на период од четири 
године. 

Савет чине пет представника органа Града, три 
представника ученика и студената, један представник 
образовних установа са територије Града, један 
представник установа за запошљавање и три 
представника удружења која се баве питањима младих. 

 
Члан 5. 

 
Најмање једну трећину чланова Савета чине 

млади узраста од 18-30 година који су активностима 
и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу 
и значај младих у локалној заједници. 

Скупштина града бира чланове Савета водећи 
рачуна о равноправности полова. 

Чланови Савета се бирају под условима да 
поседују искуство у раду са проблемима са младим, 
доказану стручност, односно да су активно 
учествовали у већем броју активности младих. 

Скупштина може и пре истека рока на који су 
именовани разрешити поједине чланове Савета и 
изабрати нове. 

 
Члан 6. 

 
Начин рада и одлучивања Савета, детаљније се 

уређује пословником о раду Савета, који Савет 
доноси већином гласова од укупног броја чланова. 

Члан 7. 
 
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Савета обавља Одељење за друштвене дела-
тности Градске управе Крушевац - Канцеларија за младе. 

 
Члан 8. 

 
Члановима Савета припада накнада за рад, као и 

друга примања у складу са Одлуком којом се регу-
лишу питања накнаде одборника и чланова радних 
тела. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-581/20                 ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други 
закон и 47/18) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана  19.11.2020. године  донела је  

 

ИЗМЕНЕ ПЛАНА  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ПАЊЕВАЦ''  

У КРУШЕВЦУ 
 
ДЕО I – ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 
9/2020) у даљем тексту Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 Одлука о изради Измена плана детаљне 
регулације ПАЊЕВАЦ у Крушевцу, бр. 350-202/2019 
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од 22.03.2019.г. („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 04/19); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измена плана детаљне регулације 
ПАЊЕВАЦ у Крушевцу на животну средину, бр. 350-
176/2019.г. од 21.03.2019.г. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 04/19); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  
 План генералне регулације ЗАПАД 1 у 

Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 02/20) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана 

 
Обавезе, услови и смернице из плана вишег реда 
 
Подручје плана, према Плану генералне 

регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу, обухвата део 
урбанистичке подцелине 5.1.1.  

„За део подцелине 5.1.1. примењује се ПДР 
стамбеног насеља ''Пањевац'' у Крушевцу (сл.лист 
града Крушевца 5/15).“  

„Планови детаљне регулације могу се доносити и 
за зоне у којима није утврђена обавеза њиховог 
доношења, у случају да се укаже потреба за изменом 
планираних јавних и осталих намена, а посебно за 
саобраћајнице за које се укаже потреба промене 
регулације и решавање имовинских односа. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и правила уређења и правила 
грађења усмеравајућег карактера за израду планова 
детаљне регулације.“ 

„Планом су дефинисане: претежне, допунске 
(компатибилне) и пратеће намене земљишта.“ 

 
Ознака 

урб. 

подце-

лине 

Претежна  

намена 

Компатибилна 

намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

5.1.1. 

становање 

густине до 

100ст/ха 

ПС-01 

ПС-03 

ВС-01 

комерци-

јалне 

делатности 

КД-02 

заштитно 

зеленило 
- - 

становање 

густине до 

100ст/ха 

ВС-01 

привредне 

делатности 
ПД-03 

спорт и 

рекреација 

СР-02 

СР-03 

 

Тип ВС-01  у овој подцелини примењиваће се 
искључиво у функцији социјалног становања.'' 

 
Остала планска документација од значаја за 

израду плана 
 
Приликом израде плана преузети су подаци из 

ПДР стамбеног насеља ''Пањевац'' у Крушевцу 
(сл.лист града Крушевца 5/15).  

Од значаја за израду плана је и План генералне 
регулације СЕВЕР у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца бр.07/17) којим је утврђена зона регулације 

Гарског потока који тангира планско подручје са 
источне стране, што је условило коре-
кцију/усклађивање границе плана у овом делу.  

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Опис обухвата плана 
 
Граница комплекса обухваћеног Изменом ПДР-е 

"Пањевац" (у даљем тексту граница) почиње у 
западном делу комплекса ПДР-а од железничке пруге 
Сталаћ - Краљево, источном границом к.п. 2066/3 КО 
Лазарица и у смеру казаљке сата иде према северу, 
источном границом к.п. 1038/10 и даље обухвата 
следеће к.п. 1038/37, 1038/30, 1038/31, 1047/20, 
1038/24, 1038/60, 1038/51, 2155 и 1038/57. Ломи се 
према истоку обухватајући к.п. 1038/57, 1038/56, 
1038/55, 1038/50, 1038/48, 1038/40, 1038/44, затим 
скреће према северу обухватајући следеће к.п. 
1039/16, 1039/15, 1039/14, 1039/22, 1039/17, 1039/13, 
1039/21, 1040/1 (пут), 2153 (пут) до пута 2146 (пут). 
Даље наставља у истом правцу обухватајући к.п. 
1047/8(део) и 1051/1, затим се ломи према истоку 
обухватајући к.п. 1051/1, 2146 (пут), 1051/2, 1052/2, 
2147/2 (пут) 1262/4, 1262/3, 2151 (пут), 1262/7, 1264/8, 
2152 (пут), 1264/5, 1265/2, 1272/6 (пут) и 1271 (део). 
Граница се даље ломи према југу пресецајући к.п. 
1271, 1272/1, 1272/7, 1272/9, 1273/1, 1288/1, 1289/1 и 
2157. Затим иде источном и јужном границом 
катастарске парцеле број 2066/1 КО Лазарица, ломи 
се према северу до места одакле је и почела.  

Све парцеле у опису припадају КО Лазарица. 
Површина обухвата плана је 16ха73ари. 
 
Попис катастарских парцела у обухвату плана 
Целе катастарске парцеле: 1051/1, 1052/2, 1262/4, 

1052/1, 1262/5, 1262/3, 1262/6, 1262/1, 2151, 1052/4, 
1262/2, 1262/7, 1264/3, 1052/3, 1264/2, 1264/6, 2146, 
2147, 1264/8, 1049/1, 1264/1, 2150, 1049/2, 1264/4, 
1264/7, 2152, 1265/1, 1264/5, 1049/3, 1047/3, 2149, 
1273/3, 1048, 1047/10, 1265/2, 1047/9, 1047/17, 
1047/16, 1047/18, 2148, 1272/6, 1266, 2087/4, 1272/4, 
1047/5, 1274, 1272/5, 1275/2, 2087/3, 1047/11, 1040/1, 
1272/11, 1272/3, 1047/14, 1275/3, 1275/5, 1272/12, 
1279/2, 1047/19, 1272/13, 1280/12, 1275/4, 1280/2, 
1280/11, 1047/4, 1281/2, 1047/15, 1040/3, 1283/16, 
1280/18, 1275/1, 1280/17, 1282/2, 1280/16, 1286/12, 
1280/19, 1283/1, 1285/2, 1285/8, 1286/2, 1039/21, 
1281/12, 1283/2, 1284/2, 1280/10, 2153, 1039/13, 
1286/3, 1286/6, 1281/11, 1276, 1280/20, 1280/1, 
1039/17, 1283/12, 1281/10, 1039/22, 1282/1, 2158, 
1283/11, 1039/14, 1283/6, 1285/7, 1039/23, 1284/1, 
1038/56, 1038/55, 1038/57, 1285/5, 1286/16, 1039/15, 
1281/9, 1280/14, 1280/13, 1038/50, 1283/5, 1279/1, 
1285/4, 1038/44, 2154, 1038/48, 1039/16, 1281/8, 
1038/45, 1038/40, 1038/36, 1280/21, 1286/8, 1038/51, 
1283/4, 1286/19, 1280/5, 1038/49, 2155, 1283/3, 
1038/22, 1281/7, 1280/15, 1038/60, 1289/3, 1282/4, 
1038/43, 1286/7, 1038/35, 1038/39, 1285/3, 1038/42, 
1038/24, 1038/47, 1038/18, 1287/2, 1038/23, 1038/59, 
1280/6, 1286/4, 1283/8, 1286/20, 2159, 1281/6, 1038/16, 
1286/5, 1038/2, 1280/4, 1038/52, 2160, 1047/20, 1281/5, 
1280/7, 1286/9, 2161, 1283/14, 1283/7, 1289/2, 1284/4, 
1038/3, 1038/41, 1287/1, 2156, 1280/8, 1281/4, 1286/1, 



 40                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16                               20.11.2020.  

 

2066/2, 1283/13, 1038/33, 1283/15, 1282/3, 1038/31, 
1286/22, 1038/15, 1285/1, 1038/54, 1283/9, 1038/14, 
1285/6, 1281/3, 1280/3, 1278, 1038/30, 1277, 1280/9, 
1038/26, 1038/12, 2157, 1038/13, 1038/62, 1038/29, 
1038/8, 1038/27, 1038/37, 2066/1, 1038/28, 1038/9 и 
1038/61. 

Делови катастарских парцела: 1047/8, 1271, 
1272/1, 1272/7, 1272/9, 1273/1, 1288/1, 1289/1. 

 
Све парцеле у обухвату плана припадају КО 

Лазарица. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Подручје које се уређује Планом детаљне 

регулације налази се у северозападном делу града 
Крушевца, у непосредном контакту са Гарским 
потоком са источне стране. Улаз у насеље је са јужне 
стране преко пружног прелаза и даље наставља 
интерном приступном саобраћајницом. Са северне и 
западне стране насеље тангирају пољопривредне 
површине. Планско подручје које се уређује овим 
планом у непосредном је контакту са индустријском 
зоном, која тангира Гарски поток са источне стране.  

 
 1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Геоморфолошке, геолошке и хидролошке 

карактеристике 
 
Терен предметног подручја је у благом нагибу 

према североистоку. Пад терена износи 1.5%. 
Максимална кота терена је 149.89мнв,  а минимална 
је 143мнв. Обзиром да терен пада према северу има 
неповољну диспозицију. Домонантни ветрови су из 
правца југа, истока, севера и северозапада. Непо-
вољни ветрови су из правца истока, северозапада и 
севера. 

Хидролошка карактеристика тла је мала 
пропустљивост па се површинска вода која понире 
задржава врло близу површине терена. 

  
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

чког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима.  

 
Опште климатске карактеристике 
 
Према доступним подацима за метеоролошку 

станицу Крушевац, просечна годишња температура 
ваздуха износи 11,4°С, најхладнији месец је јануар, а 
најтоплији јули, што клими даје обележје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим 
добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1мм), тако да је на овом 

простору заступљен континентални плувиометријски 
режим, распоред падавина је повољан, а падавине у 
облику снега јављају се од новембра до априла.    

У току године највећу честину јављања имају 
тишине, а од ветрова најчешће је заступљен јужни 
ветар, а најмање југозападни. Средња годишња сума 
осунчавања је 1826,7 сати, а просечно месечно 
трајање је највеће у јулу и августу 269,0 сати.  

Може се рећи да терен у обухвата плана спада у 
категорију повољних и условно повољних површина, 
у односу на природне карактеристике, односно да не 
постоје ограничења за изградњу у том смислу. 

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје је компактно у јужном 

делу планског подручја и разуђено у северном делу 
где се преплиће са пољопривредним земљиштем. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Преовлађујућа намена у простору је породично 

становање, које чине пољопривредна и непољо-
привредна домаћинства.  Објекти су ниске спратно-
сти, углавном приземни, а максимална спратност 
објеката је П+1+Пк. Око половине објеката је 
релативно доброг бонитета, грађено од цигле и блока, 
а остало су чакмаре које углавном чини само једна 
просторија.   

У оквиру обухвата плана налази се спонтано 
изграђено ромско насеље, инфраструктурно неопре-
мљено и нехигијенско.  

Кроз само насеље су коридори земљаних путева 
и стаза.  

Услед атмосферских падавина долази до 
плављења делова насеља, па је приступ у одређеним 
периодима немогућ.  

Подручје плана је делимично инфраструктурно 
опремљено.  

У насељу је изграђена водоводна мрежа, али не до 
свих објеката, а канализација не постоји. Користе се 
септичке јаме, најчешће само ископане рупе. Систем 
канала за одвођење атмосферских вода у насељу не 
постоји.  

Што се електрификације тиче у насељу постоји 
изграђена надземна електрична мрежа, али нису све 
куће легално прикључене. Јавна расвета не постоји у 
насељу. Становници насеља греју се на чврсто гориво. 

Насеље је у систему одношења комуналног отпада, 
али се отпад не односи довољно често, па се на појединим 
местима формирају локалне дивље депоније.  

Већи део насеља чини неизграђено грађевинско 
земљиште које се користи у пољопривредне сврхе. 

Основно ограничење простора је постојање 
заштитног коридора високонапонских далековода као 
и постојање заштитне зоне пруге. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
У постојећем стању све саобраћајнице су са 

неуређеним коловозним застором. Осим улице 
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Приштинске све приступне саобраћајнице су са 
неадкеватним профилом. 

У функционалном смислу све улице служе као 
приступне саобраћајнице, за одвијање унутарбло-
ковског саобраћаја и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

У обухвату предметног плана не постоји 
организовано јавно паркирање. 

Посебно треба истаћи та је траса улице Звечанске 
(стари назив Читлучка), на терену, формирана по 
претходно утврђеној траси из Детаљног урбани-
стичког плана стамбеног насеља „Пањевац“. Ова 
траса не испуњава услове заштите железничког 
земљишта, који су утврђени у условима за израду овог 
плана од стране ЈП „Железнице Србије“. 

 
Железница 
 
На предметном подручју, за које се израђује План 

детаљне регулације, налази се следећа железничка 
инфраструктура: 

- Регионална железничка пруга Сталаћ - 
Краљево - Пожега у дужини око 0.530 км (од наспрам 
км 16+008 до наспрам 16+538), на којој је огранизован 
јавни путнички и теретни саобраћај; 

- Путни прелаз у км 16+358 на месту укрштања 
са некатегорисаним путем, који је осигуран 
саобраћајним знаковима на путу и троугловима 
прегледности. 
 

1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водовод 
 
Подручје које се уређује Планом детаљне 

регулације има делимично изграђену водоводну 
мрежу. Водоводна мрежа изграђена је 1989. год. 
Поједине деонице водоводне мреже нису у исправном 
стању и често долази до кварова, односно до потребе 
за поправкама. 

 
Распоред водова по улицама је следећи: 
 

- ул. Приштинска  водоводнна мрежа 
АЦЦ 300мм; ТПЕ 
Ø90мм 

- ул. Каницова  водоводнна мрежа ВПЛ 
Ø90мм 

- ул. Исидоре Секулић водоводнна мрежа ВПЛ 
Ø63мм 

- ул. Ђорђа Јовановића водоводнна мрежа ВПЛ 
Ø63мм 

- ул. Милешевска водоводнна мрежа ВПЛ 
Ø50мм 

 
Развод водова по улицама дат је у графичком 

прилогу и Предходним условима издатих од стране 
ЈКП "Водовод" Крушевац. 

 
 
 

Канализација отпадних вода 
 
Концепција одвођења отпадних санитарних вода 

града Крушевца је према централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија је 
изградња у току, уз реку Западну Мораву. 

Канализација отпадних вода  је је изграђена 1997. 
– 98. године (у режији Месне Заједнице) чија је траса 
непозната, неадекватних димензија и неквалитетно 
изведена, што захтева реконструкцију. Канализација 
је прикључена на Лазарачки колектор који пролази 
непосредно поред насеља са друге стране железничке 
пруге Сталаћ - Краљево. 

Због нерешених имовинско правних односа на 
трасама предвиђеним за изградњу канализационе 
мреже ( према ДУП-у стамбеног насеља "Пањевац" у   
Крушевцу, ("Службени лист општине  Крушевац", бр. 
10/88, 5/03) и недостатка финансијских средстава 
изградња  је изостављена. Прикључци појединих 
парцела нису извршена директно на уличну мрежу,  
већ преко суседних парцела, што није у складу са 
Одлуком о градском водоводу и канализацији. 

 
Атмосферска канализација 
 
Сливна површина на подручју који се уређује 

Планом детаљне регулације гравитира сливу два 
водотока: Гарском потоку и Вучачком потоку. 
Источну страну предметног плана тангира 
нерегулисан Гарски поток који има значајну сливну 
површину и један  је од скупљача атмосферских вода. 
Други скупљач атмосферских вода подручја 
предметног плана је нерегулисани Вучачки поток 
који пролази на 200м од западне границе плана.  

У Приштнској улици од раскрснице ул. Ђорђа 
Јовановића урађен је трапезни земљани канал који се 
улива у Вучачки поток. 

Атмосферска канализација на простору плана не 
постоји.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: двоструки 
далековод 110kV „Крушевац 1 – Крушевац 4“, 
двоструки далековод 35kV „Крушевац 1 – Крушевац 
4“, далековод 35kV „Крушевац 1 – Сталаћ“,  
далековод 10 kV  „Крушевац 4 – Читлук Ливаде“, 
далековод 10 kV „ Крушевац 4 – Пањевац“, кабловски 
вод 10 kV „ЕПС – Лазарица Пањевац“, кабловски вод 
10 kV „Лазарица Пањевац – Партизанка Дијана“ и 
ТС10/0,4kV „Лазарица Пањевац“, снаге 1х250 kVА 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном 
НН мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним 
стубовима са Ал-Че проводницима и са СКС-ом. 

Постојећа ТС10/0,4kV, далеководи 110kV, 
далеководи 35kV, далеководи 10kV кабловски водови 
10kV, кабловски водови 1kV и ваздушна НН мрежа су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози са 
подземним инсталацијама. 

 



 42                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16                               20.11.2020.  

 

1.4.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, постоји ТК 

мрежа која је приказана у оној мери у којој се 
предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.4.5.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Гасификациона инфраструктура 
 
На подручју обухваћеном планом постоје гасне 

инсталације Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ из 
Новог Сада  и то: 

- средњег притиска (челична цев Ø219,1x6,3mm и 
Ø168,3x5,0mm) у  Звечанској и Приштинској улици; 

- ниског притиска (полиетиленска цев 
Ø63x5,8mm) у коловозима и тротоарима у Звечанској 
и Приштинској улици; 

- ниског притиска (полиетиленска цев 
Ø40x37mm) у свим постојећим улицама насеља. 

 
1.4.6. Зеленило 
 
У обухвату Плана не постоје уређене декоративне 

јавне зелене површине. На пољопривредном 
земљишту заступљене су пољопривредне културе и 
самоникла вегетација. Зеленило у оквиру 
индивидуалних парцела, односно на окућницама 
породичног становања заступљено је, углавном у 
виду баштенског биља и цветних површина. Од 
високог дрвећа присутне су, у највећој мери, воћне 
врсте. 

Површине за спорт и рекреацију не постоје. 
 
 
ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације задржава се 

основни концеп урбанистичке матрице. То се односи 
на просторни размештај улица, с'тим да се коригује 
профил саобраћајница као и положај улице Звечанске, 
тако да је испоштовано минимално потребно 
растојање за заштиту железничке пруге.  

Северни део планског подручја (подблокови Б2а, 
Б2б, Б2д и Б3а) опредељен је за изградњу станова 
којима се решавају стамбене потребе социјално 
угрожених лица, тако да је и овај простор опремљен 
системом приступних насељских саобраћајница.  

У подблок Б3в уводи се нова намена простора за 
реализацију  садржаја јавне намене који су у функцији 
социјалног становања, а у циљу побољшања живота 
ромске популације. Планира се изградња садржаја 
јавних функција и то: садржаја облика ''Дома културе'' 
ради подмирења потреба за друштвеним 
активностима грађана, деце и омладине, вртић за 
децу, простор за здравствено збрињавање, јавна 
перионица веша, јавно купатило, спортски терени, 
простор за игру деце и сл. Ови садржаји могу се 
организовати у склопу једног или више 
вишенаменских објеката или у склопу више објеката 
засебних намена. 

У блоку А3 планиран је парк суседства са 
спортско-рекреативним и садржајима за игру деце. 

Дефинисањем намене слободних површина и 
одређивањем статуса земљишта створени су услови 
за решавање имовинско правних односа и уређења 
земљишта које се тренутно ненаменски стихијски 
користи. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
Обухват плана чини део урбанистичке подцелине  

5.1.1. која припада општој стамбеној зони према 
Плану генералне регулације ЗАПАД 1. 

На основу стечених урбанистичких обавеза, а у 
складу са планираном организацијом и наменом 
простора, планско подручје подељено је на две 
целине (А и Б), блокове (А1, А2,...) и подблокове (Б2а, 
Б2б,...).  

Планом је  дефинисана детаљна намена простора 
као и њој компатибилна (допунска) намена. 

Објекти компатибилних намена могу се градити 
и на појединачним парцелама. 

Обухват плана чини део урбанистичке подцелине  
5.1.1. која припада општој стамбеној зони према 
Плану генералне регулације ЗАПАД 1. 

На основу стечених урбанистичких обавеза, а у 
складу са планираном организацијом и наменом 
простора, планско подручје подељено је на две 
целине (А и Б), блокове (А1, А2,...) и подблокове (Б2а, 
Б2б,...).  

Планом је  дефинисана детаљна намена простора 
као и њој компатибилна (допунска) намена. 

Објекти компатибилних намена могу се градити 
и на појединачним парцелама. 
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Ознака 
целине 

Ознака 
блока 

 Намена Компатибилна намена 

Ознака 
подблока 

Намена тип Намена Тип 

A 

А1 - становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 

A2 - становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 

A3 - парк парк суседства - - 

Б 

Б1  становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 

Б2 

Б2а становање ПС-01 становање ВС-01 

Б2б становање ПС-01 становање ВС-01 

Б2в становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 

Б2г становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 

Б2д становање ПС-01 становање ВС-01 

Б3 

Б3а становање ПС-01 становање ВС-01 

Б3б становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 

Б3в јавне функције 
вишенаменски 
објекат 

спорт и рекреација 
СР-02 
СР-03 

Б3г становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 
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2.3. Биланс површина  
 
Биланс површина основних намена земљишта у обухвату плана 

 

основна намена 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

грађевинско земљиште 13,48 80,6 15,66 93,6 

пољопривредно земљиште 3,25 19,4 1,07 6,4 

УКУПНО 16,73 100 16,73 100 
 
 
Биланс површина земљишта у грађевинском подручју 
 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

становање 9,17 68,0 11,87 75,8 

неизграђено земљиште 1,75 13,0 - - 

јавне функције - - 0,34 2,1 

парк - - 0,20 1,3 
Саобраћајнице у укупном 

профилу са паркинг простором и 
зеленилом 

1,89 14,0 2,40 15,7 

пружно земљиште 0,67 5,0 0,85 5,1 

УКУПНО 13,48 100 15,66 100 
 

2.4. Урбанистички услови за уређење површина и објеката јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су као новоформиране грађевинске парцеле дефинисане регулационим 

линијама, пописом парцела и аналитичко-геодетским елементима за пренос на терен, чиме је створен плански 
основ за утврђивање јавног интереса и експропријацију земљишта. 

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене опредељени су простори за уређење и изградњу јавних 

површина и то: 
 саобраћајнице (колске и пешачке) у укупном профилу са паркинг простором и уређеним зеленилом 
 пружно земљиште 
 парк 
и објеката јавне намене: 
 вишенаменски јавни објекат/објекти 
 објекти намењени социјалном становању, односно намењени решавању стамбених потреба социјално 

угрожених лица 
 трафо станице 
 
Удео јавног земљишта у односу на површину грађевинског подручја 
 

Површине јавне намене 
Површина  

(ха) 
% 

Саобраћајнице у укупном профилу са паркинг простором и 
зеленилом 

2,40 15,3 

Пружно земљиште 0,85 5,4 

Парк 0,20 1,3 

Вишенаменски објекат  0,33 2,2 

Објекти намењени социјалном становању 1,26 8,0 

Трафо станице 0,008 0,05 

УКУПНО 5,05 32,25 
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2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Приказ новоформираних грађевинских парцела јавне намене са пописом парцела  

 

површине јавне 
намене 

Ознака 
новоформиране 

грађевинске 
парцеле 

попис парцела 

јавне површине 

Саобраћајнице у 
укупном профилу 
са паркинг 
простором и 
зеленилом 

1.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2146 КО Лазарица 

2.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2147 КО Лазарица 

3.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2151 КО Лазарица 

4.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2150 КО Лазарица 

5.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2152 КО Лазарица 

6.  
део к.п.бр. 1272/6 КО Лазарица 

цела к.п.бр. 2149 КО Лазарица 

7.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2148 КО Лазарица 

8.  
део к.п.бр. 2153 КОЛазарица 

цела к.п.бр.  

9.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2161 КО Лазарица 

10.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2160 КО Лазарица 

11.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2159 КО Лазарица 

12.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2158 КО Лазарица 

13.  
део к.п.бр. 2154 КО Лазарица 

цела к.п.бр.  

14.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 2155 КО Лазарица 

15.  
део к.п.бр. 1038/49, 1038/43, 1038/35 и 1038/14 све КО 

Лазарица 
цела к.п.бр.  

16.  
део к.п.бр. 2156 и 1038/59 обе КО Лазарица 
цела к.п.бр. 1038/2 КО Лазарица 

17.  
део к.п.бр. 2157 КО Лазарица 
цела к.п.бр.  

18.  
део к.п.бр. 2066/1 и 1038/8 обе КО Лазарица 
цела к.п.бр.  

Пружно земљиште 

19.  
део к.п.бр. 2066/1 и 1038/8 обе КО Лазарица 
цела к.п.бр. 1038/9 и 1038/61 обе КО Лазарица 

20.  
део к.п.бр. 2066/1 КО Лазарица 

цела к.п.бр.  

Парк 21.  
део к.п.бр 1040/1 и 1047/5 обе КО Лазарица 
цела к.п.бр. 1040/3, 1047/4, 1047/15 и 1047/19 све КО 

Лазарица 
 



 46                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16                               20.11.2020.  

 

 Јавни објекти 
 
Вишенаменски 
објекат/објекти 

22.  
део к.п.бр. 1047/16 Ко Лазарица 

цела к.п.бр. 1047/3, 1047/9, 1047/10 и 1047/18 све КО 
Лазарица 

Објекти намењени 
социјалном 
становању 

23.  

део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 1052/1, 1052/2 и 1052/4 све КО Лазарица 

24.  
део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 1262/3, 1262/4, 1262/5 и 1262/6 све Ко 
Лазарица 

25.  део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 1262/1, 1262/2 и 1264/3 све КО Лазарица 

26.  део к.п.бр.  

цела к.п.бр. 1262/7 и 1262/8 обе Ко Лазарица 

ТС 27.  
део к.п.бр. 1047/16 КО Лазарица 

цела к.п.бр.  

ТС 28.  
део к.п.бр. 1282/1 КО Лазарица 

цела к.п.бр.  

 
 
2.5. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне инфра-
структуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 

„Запад 1“ 
 
Планом генералне регулације „Запад 1“ предви-

ђено је да саобраћајнице унутар простора Плана 
представљају део ниже мреже градских саобра-
ћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу све улице служе као 

приступне саобраћајнице, за одвијање унутар-
блоковског саобраћаја и служе за непосредни приступ 
до парцела корисника. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. 

 
Саобрћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
У предметно подручје улази се преко путног 

прелаза из улице Каницове, која даље у обухвату 
Плана представља унутарблоковску саобраћајницу.   

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, пре-

двиђено је да улице имају следеће техничке 
карактеристике: 

 Улица Звечанска за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара, 
тротоаром са једне стране од 1.50 метара и 
ивичњацима са друге стране ширине 0.25 метара; 

Улица Приштинска за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  6.00 метара и 
тротоаром са обе стране од минимум 1.50 метра; 

• Улица Каницова за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара, 
тротоаром са једне стране од 1.50 метара и 
ивичњацима са друге стране ширине 0.25 метара; 

• Улица Исидоре Секулић за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза  3.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

• Улица Ђорђа Јовановића за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза  3.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

• Улица Милешевска за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза  5.0 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

• планирана саобраћајница О1 - O13 (Улица 
Приштинска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.00 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О18 - О19 - O20 
(Улица Каницова) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О2 - О3 - О8 - О11- 
O14 (Улица Приштинска) за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара 
и ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О3 - О4 - О5 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
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коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О6 - О7 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О8 - О9 - О10 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара  

• планирана саобраћајница О11 - О12 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О4 - О6 - О9 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О19 – О21` (Улица 
Приштинска) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза  3.50 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О30 – О29 (Улица 
Приштинска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  4.50 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара; 

• планирана саобраћајница О21 – О33 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м. 

Техничке карактеристике поменутих саобра-
ћајница дате су на графичком прилогу бр. 03. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тргови, тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Посебне обавезе према кретању хендикепираних 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно 
намени и врсти делатности која се обавља. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 
Простор обухваћен регулационим планом 

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

 планирана је изградња више ниша за управно 
паркирање у улици Приштинској, 

 простор за паркирање власника индиви-
дуалних парцела се мора обезбедити на парцелама 
корисника према важећим Правилницима и норма-
тивима. 

 
2.5.1.3. Железница 
 
На основу развојних планова “Железнице 

Србије” ад као и према Просторном плану Републике 
Србије (Службени гласник РС, број 88/10) планира се: 

 Ревитализација и модернизација једноколо-
сечне железничке пруге Сталаћ - Краљево – Пожега, 
са изградњом капацитета за повезивање значајних 
корисника железничких услуга; 

 Задржавање земљишта на којем “Железнице 
Србије” ад има право коришћења за потребе развоја 
железнице као и коридоре свих раније укинутих пруга 
са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост. 

 
Услови железнице за израду предметног Плана 
 
Општи услови 
 
 Железничко подручје је земљишни простор на 

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

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

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

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

 
Посебни услови 
 
На основу Закона о железници (Службени 

гласник РС, број 45/13), Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице (Службени гласник 
РС, број 104/13), Правилника који важе на железници 
и расположиве документације, услови „Железнице 
Србије“ ад су следећи: 

 Приликом израде предметног плана нису 
планирани нови укрштаји друмских саобраћајница са 
постојећом железничком пругом, већ саобраћајне 
токове усмерити на постојећи путни прелаз преко 
железничке пруге; 

 Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом али тако да размак између 
железничке пруге и пута буде најмање 8 метара 
рачунајући од осовине најближег колосека до 
најближе тачке горњег строја пута; 

 Пре дефинисања саобраћајница у предметном 
плану, потребно је да сваки планиран укрштај градске 
и железничке инфраструктуре појединачно, прибави 
сагласност „Железнице Србије“ ад, што је у складу са 
чланом 49. Закона о железници који гласи: 
„Железнице Србије“ ад одређује место укрштања 
пута и пруге у складу са условима за уређење 
простора и условима за безбедност саобраћаја, у 
споразуму са управљачем некатегорисаних путева; 

Приликом израде предметног Плана, објекте су 
планирани на растојању већем од 25 м рачунајући од осе 
крајњег колосека железничке пруге Сталаћ - Краљево – 
Пожега. Изузетно се могу планирати објекти који нису 
у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате 
сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у 
форми решења и уколико је изградња тих објеката 
предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе 
која прописује њихову заштиту и о свом трошку 
спроводи прописане мере заштите тих објеката. 
Уколико је због просторних ограничења предвиђена 
изградња објеката на растојању мањем од 25 м, изузето 
се, изван насељеног места, а ради омогућавања 
приступа железничкој инфраструктури, објекти могу 
планирати на следећи начин: 

- Ако се железничка пруга налази у нивоу 
терена , објекти се могу планирати на удаљености 
најмање од 13 м од осе најближег колосека, али не на 
мање од 5 м од стабилних постојења електричне вуче; 

- Ако се железничка пруга налази на насипу, 
објекти се могу планирати на удаљености мањој од 6 
м од ножице насипа, али не на мањој од 12 м од осе 
најближег колосека; 

- Ако се железничка пруга налази у усеку или 
засеку, објекте је могуће планирати на удаљености од 
најмање 12 м рачунајући од ивице усека или засека; 

- Објекте планирати ван граница земљишта 
чији је корисник „Железнице Србије“ ад. 

- У заштитном пржном појасу, на удаљености 
50 м од осе крајњег колосека, или другој удаљености 
у сладу са посебним прописима, не могу се планирати 
објекти као што су рудници, каменоломи у којима се 

користе експлозивна средства, индустрија хемијских 
и експозивних производа, постројења и други слични 
објекти; 

- Планирани објекти не смеју својом 
изградњом, нити експлатацијом угрозити безбедност 
одвијања железничког саобраћа; 

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

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

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

- За градњу објеката у заштитном пружном 
појасу као и за сваки продор комуналне 
инфраструктуре кроз труп железничке пруге 
(цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски 
каблови и друго) неопходно је прибавити техничке 
услове од „Железнице Србије“ ад, Сектор за 
стратегију и развој, као и сагласност на пројектну 
документацију за градњу у заштитном пружном 
појасу у коридиру железничке пруге; 

- Приликом израде предметног плана није пла-
нирано претварање пружног земљишта у грађевинско 
земљиште или промену намене истог, већ предметно 
земљиште мора остати јавно грађевинско земљиште 
са постојећом наменом за железнички саобраћај и 
реализацију развојних програма железнице. 

 
2.5.1.4. Нивелација 
 
Основна нивелациона решења приказана су на 

графичком прилогу бр. 03. 
Нивелационим решењем дефинисани су 

нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

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

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено је начином прикључка 
приступних саобраћајница на саобраћајнице ул. 
Звечанска и ул. Приштинска. Ради добијања што 
бољег нивелационог решења узета је у обзир и 
конфигурација терена, хидротехнички услови као и 
прописани технички услови. Блок А у суштини 
задржава постојећу конфигурацију терена у 
нивелационом смислу са мањим изменама, док блок Б 
ради добијања што бољег нивелационог решења и 
хидротехничких услова мора бити у насипу. 

Новопланиране саобраћајнице приказане су 
графички као саобраћајно, регулационо и нивела-
ционо решење комплекса са апсолутним котама у 
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тачкама осовине прелома саобраћајнице, уздужним 
падовима и растојањима. Уздужни падови се крећу од 
0.3% до 1.32%.“ 

Да би се обезбедио минимални подужни пад за 
одвеђење површинских вода и избегло стварање мочва-
рног терена, део урбанистичке подцелине Б планиран је 
за насипање, што се види из односа планираних кота 
саобраћајница и висинских кота терена. 

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

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водовод 
 
Неопходно је извршити реконструкцију водо-

водне мреже у улицама где је водоводна мрежа 
изграђена од азбестно-цементних (АЦЦ) цеви, због 
дотрајалости исте. Реконструкцију разводне мреже 
радити по постојећој траси како би се оставио простор 
у профилу улице за друге инсталације и избегли 
додатни трошкови око израде прикључака. 

Изградња нових водоводних линија обавиће се у 
новопланираним саобраћајницама. Димензије нових 
водоводних линија одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину 
воде за гашење пожара како се то противпожарним 
прописима захтева.  Минималан пречник цеви је                     
100 мм.  Водоводне линије затварати у прстен што 
омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. 
Код изградње нових водоводних линија предвидети 
довољан број затварача и фазонских комада ради 
исправног функционисања мреже. Са реконстру-
кцијом саобраћајница, у случају потребе, извршиће се 
и реконструкција водоводних линија. 

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 
чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на 
минимални пречник цеви од Ø100мм. Сваки 
прикључак на главни напојни вод мора се обавити у 
водоводном шахту са вентилима за случај интервен-
ције током одржавања. 

На свим реконструисаним и новопланираним 
деловима мреже поставити противпожарне хидранте 
Ø80мм и то надземне, са обавезном заштитом од 
смрзавања, на местима на којима не ометају нормалну 
комуникацију и која задовољавају услове из 
противпожарних прописа, на максималном растојању 
од 150м као и на раскрсницама.  

Материјал цеви од којих се гради водоводна мре-
жа мора одговарати нашим стандардима уз обавезно 
атестирање.  

 
Услови изградње 
 
• материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

• минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

• приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

• цеви обавезно поставити на постељици од песка;  
• пошто се водоводна мрежа изводи у 

саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

• трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

• мора се градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени, 

• мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност цевовода и објеката на мрежи; 

• сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

• цевоводи се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

• изнад и испод ових инфраструктурних обје-
ката се не смеју постављати било какви други објекти; 

• свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

• улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

• на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

• градска водоводна мрежа се водом снабдева 
са једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

• димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

• на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 150м). 

 
2.5.2.2. Канализација отпадних вода 
 
На основу општих техничких услова и 

претходних услова издатих од стране ЈКП "Водовод" 
Крушевац неопходно је извршити реконструкцију 
постојеће фекалне канализације у улици 
Приштинској (према "Главном пројекту фекалне 
канализације у насељу Пањевац" који је урадила 
Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац ЈП). 

Потребно је урадити канализацију отпадних вода 
у профилима саобраћајница унутар плана и 
прикључити на реконструисану канализацију 
отпадних вода у улици Приштинској. 

Урбанистичкa подцелинa Б која се налази северно 
од улице Приштинске није могуће гравитационо 
прикључи на канализацију отпадних вода у 
Приштинској улици, па је потребно предвидети 
фекалну канализацију са препумпавањем или 
канализацију под притиском. 
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Траса постојеће канализационе мреже, као и 
трасе планиране мреже у профилу саобраћајница и 
место пролаза испод пруге и место прикључка на  
Лазарачки колектор су дате у графичком прилогу.  

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

Димензија уличне канализације износи мин 
200мм, а кућног прикључка 150 мм. Падови 

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

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

На преломима трасе, као и на правцима на 
растојањима не већим од 30м поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. На 
шахтовима поставити поклопце за саобраћајно 
оптерећење Д400. 

Планирати изградњу каналске мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено 
оптерећење према планираном уличном саобраћајном 
оптерећењу. 

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и 
безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у 
саобраћајници. 

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

 
Услови изградње 
 
• градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадие и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

• у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне отпадне воде које одговарају загађењу 
отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде 
својим загађењем прелазе дозвољене вредности 
морају се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен 
загађења); 

• мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

• мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

• сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

• колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

• колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

• ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се 
ровови могу засипати земљом из ископа уколико се 
они постављају у травнатим површинама без 
саобраћајног оптерећења); 

• изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

• свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу; 

• отпадне воде се одводе превасходно 
гравитационим путем, а уколико са појединих 
парцела није могуће отпадне воде одвести 
гравитационо било због недовољне дубине 
постојећих колектора или због нерационалних 
трошкова изградње планираних колектора 
проистеклих претежно из велике дубине укопавања 
(дубине >4м), могуће је одвођење отпадних вода 
извести канализацијом под притиском; 

• на канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације (ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу и на правим 
деоницама на растојању не већем од 160D, а 
максималном од 40м); 

• на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, 
осим на зеленим површинама где се саобраћајна 
оптерећења не предвиђају; 

• димензионисање канализационе мреже се 
врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора 200мм; 

 
2.5.2.3. Атмосферска канализација 
 
Са повећаним степеном урбанизације насеља 

битно се мења карактер сливне површине чиме се 
повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим тим 
је угроженост од површинских вода већа. У наредном 
периоду мора знатно проширити мрежа атмосферске 
канализације чија је досадашња изграђеност на 
незадовољавајућем нивоу. Планском изградњом 
атмосферске канализације се поред смањења 
опасности од плављења терена побољшавају услови 
отицања са коловозних површина. 

Конфигурација терена је таква да планирана 
атмосферска канализација у саобраћајницама грави-
тира сливовима Гарског и Вучачког потока. Траса 
планираног колектора у улици Звечанској се улива у 
природни реципијент – Гарски поток, а у улици 
Приштинској  од раскрснице са ул. Ђорђа Јовановића 
(где је постојећи трапезни земљани канал) у Вучачки 
поток. Атмосферска канализација урбанистичке 
подцелине Б се улива у природни реципијент – Гарски 
поток. 

Димензионисање нопланираних грана 
атмосферске канализације одредити хидрауличким 
прорачуном (према максималном трогодишњем 
пљуску који се јавља на подручју Крушевца у трајању 
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од 20мин, припадајуће сливне површине и 
коефицијенту отицаја).  

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 
минималне и максималне падове за усвојене пречнике 

Планирати изградњу каналске мреже од пласти-
чних материјала, отпорности на темено оптерећење 
према планираном уличном саобраћајном оптерећењу 

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

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и 
безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у 
саобраћајници. 

 
 Услови изградње 
 
• градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадне и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

• у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

• реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

• мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

• мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

• сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

• колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

• колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

• ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се 
ровови могу засипати земљом из ископа уколико се 
они постављају у травнатим површинама без 
саобраћајног оптерећења); 

• изнад и испод ових инфраструктурних 
објеката се не смеју постављати било какви други 
објекти; 

• атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру 
саме парцеле;  

• атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

• на канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације (ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу и на правим 
деоницама на растојању не већем од 160D, а 
максималном од 50м); 

• шахтове у које се вода директно слива са 
коловоза (шахтови са сливним решеткама од 

нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) 
градити са таложником дубине 40-50цм; 

• сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм; 

• шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних ( 1000 мм) и конусних ( 600 мм) 
елемената; 

• сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм за 
тешко саобраћајно оптерећење D400; 

• на сливнике монтирати сливне решетке; 
• димензионисање канализационе мреже се 

врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора Ø300мм. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

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

 
Максималну годишњу једновремену снагу за пла-

ниране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 
 
Pjs = n x 3,5 (0,65 +  + 2,86 x n x 1,015   
 
где је (n) број планираних стамбених јединица, 

(m) година за коју рачунамо потребну снагу. 
 
На основу претпостављених површина ново-

планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је једно-
времена снага: 

 
Pj=3654,22kW 

 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката и 
дефинисана су тачна места трафостаница и њихова 
места су дата у графичком прилогу.  

На основу претпостављене једновремене снаге, за 
напајање новопланираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом потребно је 
изградити 2 (две) нове ТС 10/0,4кV снаге до 
2х1000kVA типа MBTS-DS. Локација новопланирана 
трафостанице је обавезујућа, и свака измена локације 
подразумева и измену целог предметног плана. 

За напајање новопланиране трафостанице 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се оне повезују на постојеће трафостанице 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 
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Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

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

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

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

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

• 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV  
• 1м за каблове 35 kV 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуни-
кациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV препо-
ручује се полагање у исти ров и телекомуникационог 
кабла за потребе даљинског управљања трансфор-
маторских станица које повезује кабл. 

 

Приближавање и укрштање енер. каблова са 
цевима водовода и канализације 

 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канали-
зационих цеви. Хоризонтални размак енергетског 
кабла од водоводне и канализационе цеви треба да 
износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно 
најмање 0,4м за остале каблове.При укрштању, 
енергетски кабл може да буде положен испод или 
изнад водоводне или канализационе цеви на 
растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, односно 
најмање 0,3м за остале каблове.Уколико не могу да се 
постигну размаци према горњим тачкама на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну 
цев.На местима паралелног вођења или укрштања 
енергетског кабла са водоводном или канали-
зационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак 
између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

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

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. На местима укрштања цеви 
гасовода се полажу испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове тре-
ба по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним 
бетонским плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне 
објекате, као и реконструкција постојеће ТК мреже. 

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 

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

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

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

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 
треба да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 
90◦;   Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво 
за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима, на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,80 м. 

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

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

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

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

 
2.5.5. Гасификација 
 
Снабдевање природним гасом  
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска „РГГ-ЗАПАД“ од челичних цеви и 
дистрибутивна гасоводна мрежа „Крушевац-
ЦЕНТАР-“, од полиетиленских цеви, изведени су за 
снабдевање природнм гасом северног дела Града 
Крушевца. Постојећи и планирани гасоводи на 
планском подручју обезбеђују несметамо снабдевање  
природним гасом свих објеката у насељу. 

Нове трасе гасовода од полиетиленских цеви  
Ø40x37mm, планиране су у свим новопланираним 
улицама северног дела насеља. 

Дистрибутивни гасовод изводи се од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и 
нове  гасоводне мреже.  

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода средњег притиска је 3.0 m. 

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода ниског притиска је 1.0 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода 
је 0.8 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви 
до горње коте тротоара) је 1.0 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саобраћајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.35 m, без примене посебне 
механичке заштите. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саобраћајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне конструкције)  је 
1.0 m, са механичком заштитом у заштитној цеви. 

 У зони 5.0 m лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено надвишивање (насипање 
постојечег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

За паралелно вођене других инфраструктурних 
инсталација обавезо је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16.0 бар. 

У појасу ширине по 3.0 m са сваке стране 
рачунајући од осе гасовода минималног радног 
притиска МОП 16.0 и 4.0 бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
земљаних радова ручним ископом. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
У оквиру Плана обезбедити максимално очување 

постојеће вредне вегетације и неизграђеног простора. 
Сачувати појединачна квалитетна стабла и 
функционално их уклопити у новопланирано. 
Пејзажним уређењем и формирањем адекватног 
зеленила, парковског и линеарног типа, треба 
обезбедити повољну микроклиму и квалитетне 
услове живота. На паркинзима обавезно планирати 
појединачна стабла за засену. Зеленило одабрати 
према еколошким, функционалним и декоративним 
својствима, као и карактеру и концентрацији штетних 
материја. Препоручују се аутохтоне и добро 
прилагођене врсте. Избегавати врсте које су 
детерминисане као инвазивне и алергене. 

 
Зеленило јавног коришћења – зеленило на 

површи-нама јавне намене и објектима јавних 
функција 

 
Зеленило у оквиру површина јавне намене чини 

планирани парк суседства, зеленило на саобраћајним 
површинама и зеленило у оквиру јавних функција.  
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А) Парк суседства 
 
Планира се у блоку А3 у укупној површини 

2066,80м2. Део парка се налази у зони заштите 
далековода, па се у том делу не препоручује 
формирање садржаја за игру деце. 

Парк суседства је намењен  свакодневном 
окупљању, игри деце, одмору, рекреацији и сл. тако 
да садржаји треба да буду прилагођени таквим 
активностима.  

У парку суседства могу се организовати садржаји 
за миран одмор, игру деце и рекреацију (фитнес 
справе и сл.). При уређењу треба користити савремене 
и трајне елементе пејзажне архитектуре и опреме за 
дечија игралишта.  

Опрему за игру деце планирати према узрасним 
групама. Опрему за децу од две до пет година 
планирати у издвојеним зонама и обезбедити им 
додатну подршку и заштиту. 

У парку се могу градити садржаји намењени 
рекреацији, мања спортска игралишта, трим стаза, 
фитнес на отвореном и сл. Такође су дозвољени 
садржаји забаве и едукације уколико се не одвијају на 
начин који има негативан утицај на стамбену зону.  

Канделабри, корпе за отпатке, клупе и други 
мобилијар и опрема треба да имају заједничке 
обликовне и колористичке елементе.  

Зеленило као основни елемент уређења парка 
формирати према условима терена и на основу улоге 
у стварању повољних микроклиматских и естетских 
услова живота. Зеленило треба формирати од 
аутохтоних врста  у комбинацији са декоративним 
врстама високих лишћара и четинара. Жбунасте и 
цветне врсте користити на местима окупљања, 
улазима у парк и другим местима које треба 
нагласити. Озелењавање треба да се заснива на 
правилном распореду декоративне високе вегетације 
и партерног уређења. 

 
Услови за уређење за парк суседства су: 
 
За изградњу и уређење планираног простора 

неопходна је израда пројекта партерног уређења. 
Парк мора да буде доступан особама са дечјим 

колицима, деци, старима и особама са посебним 
потребама у складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности. 

У парку могу да се планирају терени и опрема за 
игру деце, одмор и рекреацију. 

Парк мора да буде опремљен комуналном 
инфраструктуром (јавно осветљење, вода и сл.). 

Делови или парк у целини може се ограђивати 
зеленом оградом или чврстом оградом чија ће се 
висина и материјализација дефинисати даљом 
разрадом. 

У парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме и сл.). 

Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 60%. 

Нису дозвољени садржаји рекреације и забаве 
који имају негативан утицај на стамбену зону која га 
окружује. 

 
Б) Линеарно зеленило 
 
Дрворед се могу формирати у улицама које имају 

тротоаре одговарајуће ширине. Постављање дрвореда 
не сме да угрожава одвијање пешачког саобраћаја, 
због чега се препоручује постављање хоризонталних 
штитнитника за стабла. Уколико због комуналних 
инсталација није могућа класична садња, дрворед се 
може формирати у озиданим јамама или 
жардињерама. У Приштинској улици, планира се 
зелена трака – баштица ширине 1,5м, у којој се поред 
дрворедних садница могу формирати и групације 
жбунастих врста. 

За линеарно зеленило важе следећи урбани-
стички услови: 

Линеарно зеленило се планира у односу на 
ширину уличног профила и распореда уличних 
инсталација. 

На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају јак површински коренов систем, као 
ни врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл., односно врсте које могу ометати 
саобраћај или изазвати повређивање учесника у 
саобраћају.  

Не смеју да се користе врсте које имају отровне 
делове, као и врсте са алергогеним својствима. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане. 

Дрворед се може формирати и од садница 
посађених у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. 

 
В) Зеленило у оквиру објеката јавних функција 
 
Зеленило у оквиру ових објеката планира се као 

важан елемент пејзажно-архитектонске композиције 
простора чији је саставни део и у складу са наменом 
објеката. Зависно од намене објекта, зеленило може 
да има и карактер заштитног зеленила. Већим 
учешћем високог дрвећа може се створити визуелна и 
звучна баријера.  

Зеленило у склопу ових објеката планира се у 
функцији основне намене објекта, односно простора. 
Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило и 
архитектонско-пејзажни елементи треба да имају 
одговарајуће естетске карактеристике. 

 
Услови за уређење зеленила објеката јавних 

функција 
 
Површина зеленила, начин обраде и садржаји 

дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који 
се односе на уређење простора, а на основу 
дефинисаних општих услова за одређену намену. 
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Г) Уређено зеленило пружног појаса 
 
У оквиру пружног појаса могу се планирати 

зелене површине, тако да високо растиње буде на 
растојању већем од 10м од спољне ивице пружног 
појаса. 

 
Зеленило на површинама остале намене - 

зеленило ограниченог коришћења 
 
 
Д) Зеленило у зонама индивидуалног становања 
 
Зеленило у оквиру зоне становања је зеленило 

ограниченог коришћења. 
С обзиром да чини велику површину у оквиру 

Плана, учешће зеленила које се формира у овим 
зонама је веома важно. Основну вредност ове 
категорије, у погледу заштите животне средине, 
представља распрострањеност на целом подручју 
насеља и могућност квалитетног подизања и 
неговања и утилитарних и декоративних врста. 
Такође утиче на амбијенталну вредност насеља као и 
његову особеност.  

Препорука је да се део дворишта према улици 
уреди декоративним зеленилом. Осим цветних 
површина које преовлађују у уређивању 
индивидуалних дворишта, неопходно је посветити 
пажњу и високом дрвећу у оквиру просторних 
могућности. Посебно је важно користити аутохтоне и  
добро прилагођене биљне врсте, али с обзиром на 
могућност интезивне неге, могу се применити и 
егзоте, посебно оне са израженим санитарним 
дејством. Коришћење четинарских врста је важно из 
хигијенско-санитарних разлога, а такође, и због 
стварања зимског ефекта. 

 
Услови за уређење зеленила у зонама индиви-

дуалног становања 
 
У оквиру приватних дворишта не смеју се гајити 

биљке које могу да изазову повреде пролазника и 
суседа као и оштећења објеката. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености грађе-

винског земљишта по целинама или зонама који је 
потребан за издавање локацијских услова, односно 
грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање водовода, фекалне 
канализације, електроенергетских водо-ва, решено 
одвођење атмосферских вода. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом 

обухваћеног подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На предметном простору плана нема евиденти-

раних нити заштићених  непокретних културних 
добара, односно споменика културе као ни 

евидентираних археолошких налазишта који подлежу 
заштити. 

Ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести 
надлежни завод за заштиту споменика културе и  да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да 
се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

Уколико се на основу Закона утврди да је односна 
непокретност или ствар културно добро, даље 
извођење грађевинских радова и промене облика 
терена, могу се дозволити након претходно 
обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну 
презентацију налаза и услове и сгласност службе 
заштите; 

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди 
средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра које ужива претходну 
заштиту које се открије приликом изградње 
инвестиционог објекта – до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите; 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, радна јединица Ниш, 03 бр.020-71/2, од 
09.06.2015. године, планско подручје се не налази у 
оквиру  заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, на њему нема 
заштићених природних добара и није у обухвату 
еколошке мреже. 

Планирана детаљна намена усклађена је са 
наменама из плана вишег реда и планова ширег 
простора.   

 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Надлежно одељење Градске управе је на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, за предметни плана донело Одлука о 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
Измена плана детаљне регулације ПАЊЕВАЦ у 
Крушевцу на животну средину, бр. 350-176/2019.г. од 
21.03.2019.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
04/19). 

У еколошкој валоризацији ширег простора, 
предметно планско подручје је у оквиру Еколошке 
целине Крушевац 1, представља део Еколошке 
потцелине „ЗАПАД 1”. 

Опште мере заштите на планском подручју 
подразумевају да није дозвољена изградња или било 
каква активност којом би се нарушило стање животне 
средине, као и обављање делатности које угрожавају 
квалитет животне средине, производе буку или 
непријатне мирисе. Такође, није дозвољена изградња 
која би могла да наруши или угрози основне услове 
живота суседа или сигурност суседних зграда.   

Обавезне мере заштите животне средине у односу 
на планиране намене подразумевају:    

• При реализацији пројеката, извођењу радова 
или изградњи објеката, који потенцијално могу имати 
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штетне утицаје и негативне ефекте на животну 
средину, обавезно се примењују одговарајуће мере и 
инструменти директне заштите животне средине, 
односно обавезно је пред надлежним органом за 
послове заштите животне средине спровођење 
поступка процене утицаја, у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину и Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/08); 

• Стриктно придржавање и поштовање 
прописаних урбанистичких параметара; 

• Комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање у циљу спречавања потенцијално 
негативних утицаја на земљиште, подземне и 
површинске воде и здравље становништва; 

• Рационално коришћење енергије, већа 
употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности; 

• Успостављање и  одржавање комуналног реда 
и комуналне хигијене;  

• Мониторинг и праћење стања квалитета 
ваздуха, вода, земљишта и нивоа буке у оквиру 
еколошких потцелина;   

• Пејзажно уређење, озелењавање и 
успостављање заштитних зелених појасева у складу 
са условима и еколошким захтевима, уз поштовање 
принципа аутохтоности и заштита земљишта од свих 
облика угрожавања, загађивања и деградације;   

• Адекватно управљање отпадом и отпадним 
водама, као и обавезан предтретман свих 
технолошких отпадних вода до захтеваног нивоа пре 
упуштања у реципијент (канализациону мрежу или 
водоток).  

У циљу заштите животне средине, у процесу 
спровођења Плана обавезно је поштовање и примена 
општих и посебних мера заштите животне средине:   

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита и очување квалитета ваздуха, обухвата 

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

Опште мере заштите ваздуха имплементиране су 
кроз планска решења, дефинисане претежне намене и 
техничка решења за уређење и инфраструктурно 
опремање:  

• смањење броја индивидуалних котларница и 
ложишта, ширење система централизованог снабдевања 
енергијом, ширење дистрибутивне гасоводне мреже; 

• подстицање коришћења еколошки прихва-
тљивијих енергената, обновљивих извора енергије и 
повећање енергетске ефикасности, у условима прила-
гођавања климатским променама и смањења емисије 
СО2, гасова са ефектом стаклене баште;  

• изградња и реконструкција градских саобра-
ћајница за меродавно саобраћајно оптерећење са 
формирањем линијског зеленила саобраћајница  

и зелених заштитних коридора (поштовање 
заштитних зона у складу са рангом саобраћајнице); 

• мониторинг квалитета ваздуха, објављивање 
резултата и информисање јавности. 

Поред општих мера заштите, у поступку 
пројектовања, изградње и редовног рада или 
коришћења стационарног извора загађења ваздуха, 
обавезно је спровести одговарајуће мере, тако да 
емисија загађујућих материја не прелази утврђене 
граничне вредности.  

У случају прекорачења граничних вредности 
емисије, оператер је дужан да прилагоди рад 
новонасталој ситуацији, или обустави технолошки 
процес, како би се емисија свела у дозвољене границе 
у најкраћем року.  

 
Заштита вода 
 
Одвођење отпадних вода по усвојеном 

сепаратном систему, проширење и реконструкција 
канализационе мреже и обавезно прикључење свих 
објеката.  

Адекватна евакуација атмосферских вода при-
меном савремених еколошких стандарда у складу са 
препорукама прилагођавања климатским променама 
и планирања кишних отицаја.     

Са свих платоа и паркинг простора евакуацију 
атмосферских вода извршити на безбедан начин – 
изградњом сепаратора (таложника) уља и масти, уз 
одговарајући третман пре упуштања у јавну 
канализацију.  

Носиоци пројеката и генератори отпадних вода, 
који отпадне воде испуштају у јавну канализацију 
дужни су да изграде уређаје за предтретман или 
пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа.  

 
Заштита земљишта 
 
Забрањено је депоновање отпада и изливање 

отпадих вода на земљиште. Обавезна је санација свих 
деградираних површина и уклањање "дивљих депонија".   

Обавезна је ремедијација и рекултивација 
напуштених, неуређених и деградираних површина и 
локација угрожених историјским загађењем, као и 
забрана делатности које могу загадити земљиште.  

 
Управљање отпадом  
 
Организовано управљање отпадом, подразумева 

прикупљање, примарну селекцију, транспорт и 
одлагање на санитарну депонију, које се оргенизује 
преко надлежног комуналног предузећа у складу са 
Локалним планом управљања отпадом.   

За сваку зграду или групу зграда (у односу на 
планирану намену), потребно је обезбедити простор 
за постављање одговарајућих судова (контејнери, 
канте) за сакупљање отпада  који треба да задовоље 
захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих 
корисника јавних површина, уз поштовање принципа 
примарне селекције.  

У зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити 0,5m² опремљене површине, која мора 
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испуњавати све хигијенске услове одржавања и 
неометаног приступа возилима и радницима комуна-
лног предузећа. 

У зонама вишепородичног становања, стандард 
за сакупљање отпада са карактеристикама 
комуналног отпада је контејнер, запремине 1100 
литара, габарита 1,5х1,5х1,4m. Апроксимативно, се 
поставља један контејнер на 800м2 корисне површине 
или 1,1 контејнер на 1000m2 бруто површине 
пословног простора, односно 1 контејнер на 15 
стамбених јединица. За сваки контејнер потребно је 
обезбедити око 2m² глатке носиве подлоге у нивоу 
прилазног пута, са решеним одвођењем атмосферских 
оцедних вода. Ови простори треба да су обележени и 
приступачни за возила и раднике јавне хигијене 
(ручно гурање контејнера не дуже од 15м по равној 
подлози), са подлогом одговарајућег материјала и 
могућношћу чишћења и прања.   

На локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, тргови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће, као део урбаног мобилијара.     

ни, органски – остаци од хране и од чишћења, 
рециклабилни) у складу са Законом.      

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се 
организовано прикупља у посебним контејнерима 
(жичани за папир, картон и пластику, затворени 
контејнери за стакло).  

 
Заштита од буке 
 
У складу са граничним вредностима индикатора 

буке, утврђују се тихе зоне – заштићене целине и зоне 
са прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у 
току дана и 40 dB(A) у току ноћи. Тихе зоне 
обухватају зоне индивидуалног становања, зоне 
спорта и рекреације, зелених површина, локације 
вртића и школских објеката, у којима је забрањена 
употреба извора који могу повећати ниво буке.  

Обавезно је спровођење адекватних мера звучне 
заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији 
објеката, посебно јавне инфраструктуре и објеката 
јавне намене, у складу са посебним прописима.  

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при коришћењу и одржавању, 
као и упутства о мерама за заштиту од буке (атест, 
произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу 
нивоа буке и сл.).  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Није дозвољено планирање и постављање уређаја 

и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: дечијих вртића, 
школа, простора дечијих игралишта (удаљеност од 
парцеле не може бити мања од 50м). 

 
Интегрисано спречавање и контрола загађивања 

животне средине  
 
На основу Закона о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине (Службени 

гласник РС, бр. 135/04 и 25/2015), за постројења и 
активности која могу имати негативне утицаје на 
здравље људи и животну средину, према начелу 
координације, одрживог развоја, хијерархије управља-
ња отпадом, начелу „загађивач плаћа“ и начелу 
јавности, постоји обавеза аплицирања за интегрисану 
дозволу, као и обавезу да у производне трошкове 
укључи трошкове заштите животне средине, као и да 
сноси све трошкове последица својих активности и 
уклањања штете по животну средину. 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње: 
 
Приликом извођења радова на припреми терена и 

изградњи објекта, планирати и применити следеће 
мере: 

• све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

• У току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта; 

• Отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

• Материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала;  

• Ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе; 

• Ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеро-
лошко-петрографског порекла, за које се претпо-
ставља да има својство природног добра, извођач 
радова је дужан да о томе одмах обавести 
Министарство заштите животне средине и предузме 
све потребне мере до доласка овлашћеног лица.     

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
• просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

• саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

• водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

• електрична мрежа и инсталације су у складу 
са прописима из ове области, 

• објекти морају бити снадбевени одговара-
јућим средствима за гашење пожара, 
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• уз инвестиционо-техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановима 33. и 
34. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

Објекте урбанистички и архитектонски 
обликовати у свему према постојећим техничким 
прописима за заштиту од пожара, Закону о заштити 
од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 
87/18), локалном Плану заштите од пожара, као и 
посебним градским одлукама. 

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

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

Организације које се баве пројектовањем, у 
обавези су да при пројектовању објеката разраде и 
мере заштите од пожара и то: 

• у јавним, комерцијалним, и стамбеним 
објектима морају се применити прописане мере за 
заштиту од пожара; 

• по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

• у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

• електрична мрежа и инсталација морају бити 
у складу са прописима из ове области; 

• нови објектат треба бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

• као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и 
запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 
54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима 
за хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.гласник 
РС", бр. 3/18), Правилнику о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног 
ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" 
бр. 24/87), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о 
техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000 В ("Сл. лист 
СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким 
нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара 
("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о смештању 
и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), 
Правилника о техничким нормативима за заштиту од 
пожара станбених и пословних објеката и објеката 

јавне намене ("Службени гласник РС", бр.22/19), и 
осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 07/19 бр.217-84/15 од 16.04.2015 год. 

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и 

културних добара од природних непогода, планира се 
у складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради информационог 
система о природним непогодама. На основу Закона о 
ванредним ситуацијама, јединица локалне 
самоуправе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје обухва-
ћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, што 
представља условну повољност са аспекта 
сеизмичности и није област са сопственим трусним 
жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове 
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр.33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 
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• на свим пешачким прелазима висинску 
разлику између тротоара и коловоза неутралисати 
обарањем ивичњака; 

• на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) планирати прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза; 

• обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

• минималне ширине рампи за приступ 
објектима морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 
1:12 (8%); 

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

• избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је 
и рампом поред степеништа. 

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

повећања енергетске ефикасности оба¬везна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних техно-
логија, енергетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прилаго-
дити принципима пројектовања енергетски ефика-
сних зграда, у складу са микроклиматским условима. 
Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са 
широм страном у правцу исток-запад и ужом страном 
у правцу север - југ.  

 
Опште мере за унапређење енергетске ефика-

сности: 
• рационална употреба квалитетних енергената 

и повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

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

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије 
гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори 
на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају 
минимални захтеви енергетске ефикасности за све 
нове и постојеће зграде које пролазе кроз велике 
преправке. 

 

Посебне мере за унапређење енергетске ефика-
сности: 

• извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

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

• енергетске ефикасности јавне расвете 
коришћењем опреме која смањује потрошњу; 

• побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

• побољшање енергетске ефикасности даљин-
ског грејања изградњом модерних подстаница и 
уградњом термостатских вентила. 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-архитекто-
нског конкурса 

 
Планира се израда урбанистичког пројекта за 

урбанистичко-архитектонску разраду локације за 
подблок Б-3-в, имајући у виду да се ради о простору 
планираном за вишенаменске садржаје. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу 
са Законом и на захтев инвеститора. 

За површине осталих намена, пројекти 
парцелације, одн. препарцелације радиће се у складу 
са Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће катастарско, 
одн. имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 
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3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
планиране за друге јавне и остале намене.  

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

• примарна саобраћајница 10м 
• секундарна саобраћајница       8,5м 
• терцијална саобраћајница           6м 
• приватни пролази             2,5м 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу 

регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
• регулациону линију, 
• бочне суседне парцеле и 
• задњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Положај грађевинске линије, утврђен је у односу 
на регулациону линију, у односу на постојећи габарит 
објекта, у односу на границу катастарске парцеле 
(односно границу локације) или се поклапа са 
регулационом линијом. 

Грађевинска линија подземних етажа или 
објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у 
функционисању објекта или инфра¬структурне и 
саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не 
сме да прелази границе парцеле.  

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање објекта од задње границе 
парцеле је ½ висине вишег објекта, не мање од 2м. 

Међусобна удаљеност породичних објеката на 
суседним парцелама је 4.0м, тако што се обезбеђује 
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност породичних 
објеката је за: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације 1.5м 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације 2.5м 

Растојање новог објекта који има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до 
границе грађевинске парцеле, утврђује се 
локацијским условима у складу са Правилником. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у 
јавну површину. 

Изузетно, постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије задржавају се у 
постојећем габариту и волумену, уз могућност 
извођења радова на одржавању, санацији и 
адаптацији.  

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

стамбених, стамбено-пословних објеката,  објеката 
јавних функција као и објеката компатибилне  намене. 

Планом је дата могућност реализације стамбених 
објеката под посебним условима. Ради се о простору 
који је зона заштите далековода, а могућност 
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реализације описана је у поднаслову Изградња у зони 
заштите далековода. 

На простору Плана поред градње нових објеката 
планира се реконструкција, доградња, адаптација, 
санација и пренамена већ изграђених објеката у 
складу са правилима датих Планом. 

Стамбени објекти могу бити намењени  
породичном становању  (до 3 стамбене јединице) и 
вишепородичном становању (са 4 и више стамбених 
јединица). 

Пословни простор може бити коришћен за 
обављање свих  непроизводних, комерцијалних, 
трговинско-услужних, занатских и осталих по намени 
сродних делатности које не угрожавају животну 
средину и еколошки су примерене зонама становања. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, 
ваздуха и земљишта, као и на стварање прекомерне 
буке. 

Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мири¬сима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

 
Изградња у зони заштите далековода 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

У случају градње испод или у близини 
далековода (у заштитној зони далековода),  потребна 
је сагласност "Електромрежа Србије" А.Д., при чему 
је неопходна израда Елабората о могућностима 
градње планираних објеката у заштитном појасу 
далековода. 

 
Приликом израде Елабората важе следећи 

услови: 
 
• Сагласност би се дала на Елаборат који 

Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у 
коме је дат тачан однос далековода и објекта чија је 
изградња планирана, уз задовољење горе поменутих 
прописа и закона и исти може  израдити  пројектна 
организација која је овлашћена за те послове. 
Трошкови израде Елабората падају у целости на терет 
Инвеститора планираних објеката. 

 
• Приликом  израде  Елабората  прорачуне  

сигурносних  висина  и  удаљености  урадити  за 
температуру проводника од +80 С, за случај да 
постоје надземни делови, у складу са техничким 
упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити 
податке из пројектне документације далековода које 

вам на захтев достављамо, као и податке  добијене  на 
терену геодетским снимањем који се обављају о 
трошку Инвеститора планираних објеката. 

• У Елаборату приказати евентуалне радове 
који су потребни да би се међусобни однос ускладио 
са прописима. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

максималне дозвољене вредности које се не могу 
прекорачити и односе се на:  

• индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%); 

• максимална спратност објеката, као 
параметар којим се одређује висинска регулација. 

Постојећи реализовани објекти који прекорачују 
урбанистичке параметре дате овим планом 
задржавају се у постојећем хоризонталном и 
вертикалном габариту. За ове објекте је могуће 
извођење радова на одржавању. 

 
Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

грађевинској парцели: 
• у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
• у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну 
бочну линију грађевинске парцеле), 

• као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле). 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње гео¬те¬хничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин 
фундирања обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 
• на релативно равном терену – растојање од 

нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

• на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или 
једнако 2,0м - растројање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца; 

• на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растројање од коте нивелете јавног пута до коте 
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слемена (венца) умањено за разлику висине преко 
2,0м; 

• на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута - растојање од коте 
нивелете пута до коте слемена (венца); 

• на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

• кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

• кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте; 

• за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута; 

• за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене. 

При утврђивању индекса заузетости грађевинске 
парцеле, урачунава се површина свих објеката на 
парцели. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може 
прелазити регулациону линију. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају 
висину од 0,9м могу се постављати на објекат 
(предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

• Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката 
не може бити мања од 2,5м. 

• Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, не 
може бити мања од 5,0м. 

• Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и 
сл.). 

• Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима на парцели морају бити организовани 
тако да не ометају функцију становања. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
• За паркирање возила за сопствене потребе 

власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

• за паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 кори¬сног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица; 

• за паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, по критеријуму једно ПМ на 
70м2 корисног простора. 

Неопходан број паркинга може се обезбедити у 
подземним етажама. 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 35°. 
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Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде 
и капије) буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.  

Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом макси¬ма¬лне 
висине 0,9м, или транспарентном оградом макси-
малне висине 1,4м, рачунајући од коте тротоара. 

Грађевинске парцеле за вишепородично стано-
вање могу се ограђивати транспарентном или живом 
оградом максималне висине 0,9м. 

Грађевинске парцеле намењене изградњи обје-
ката комерцијалних делатности, могу се ограђивати 
зиданом или транспарентном оградом максималне 
висине 2,2м. 

Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне 
висине 2,2м, која може имати парапет максималне 
висине 0,4м. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са макси¬малном висином 
парапета 0,4м. Дужина ограде која је висине 0,9м 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну 
селе¬кцију и одношење комуналног отпада. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита 
објекта, тако да се обезбеди несметани приступ  
возилима надлежног предузећа (рампе и сл.).   

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац (Сл. лист. Општине Крушевац бр.07/01) 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по намени и типологији 

објеката 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова парцелације,  регулације и изградње 

који се односе на поједине намене простора, односно 
типове објеката. 

 
3.3.1. Правила грађења објеката породичног 

становања тип ПС-01 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
У оквиру објеката породичног становања, могу 

бити заступљене и друге компатиби¬лне намене из 
области комерцијалних и привредних делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
Однос становања према другим наменама: 100-

60% : 0-40%. 
 
Урбанистички параметри 

 

Тип 
Спра- 
тност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ 

 (%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 
(м) 

ПС-01 
До 

П+1+Пк 

Слободно-
стојећи 

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 
Непрекинути 
низ 200 6 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта 
може бити минимално 250м2, уколико је то 
катастарски затечено стање. Дозвољени урбани-
стички параметри су: минимална ширина фронта 
парцеле 10м, индекс заузетости 40%, са највише 2 
стамбене јединице. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина износи 30%. 

 
3.3.2. Правила грађења објеката периурбаног 

становања 
 
Као посебан вид породичног становања издваја се 

периурбано становање (ПС-03), ког карактеришу три 
врсте домаћинстава: непољопривредно, мешовито и 
пољопривредно. 

Стамбени објекти периурбаног становања су 
стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 

По типу изградње, стамбени објекти могу бити 
слободностојећи или двојни. 

 
Урбанистички параметри 

Тип 

спратност врста  
домаћи- 

нства 

макс. 
ИЗ (%) 

стам- 
бени 

Еконо-
мски и 

помоћни 

стамбе-
ни део 

еконо-
мски део 

ПС-03 П+1+Пк П+Пк 

непољо-
привредно 

50 - 

мешовито 40 50 
пољопри-

вредно 
40 50 
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На грађевинској парцели чија је површина или 
ширина мања од дефинисане, дозвољена је изградња 
или реконструкција стамбеног објекта спратности 
П+1, индекса заузетости 40%. 

Приликом, организације дворишта потребно је 
задржати традиционалну поделу и организацију на 
кућно двориште, економско двориште и башту. 

У оквиру непољопривредног домаћинства, 
могуће је на делу окућнице, организовати мање 
економске садржаје. 

 
Величина парцеле периурбаног становања 

према врсти домаћинства 
 

Тип 
Врста 

домаћинства 

Површина парцеле 
Мин. 
шир. 

парцеле 

Стамбени 
део 

мин. 

Економски 
део 

мин. 

ПС-03 

Непољо- 
привредно 

400 

- - 15 

Мешовито 200 15 

Пољопри- 
вредно 

800 20 

 
Економски објекти у оквиру периурбаног 

становања 
 
У економске објекате спадају објекти за гајење 

животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

У складу са Одлуком о држању домаћих 
животиња и кућних љубимаца на територији Града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ број 
6/11, 3/14 и 4/14), на планском подручју дозвољено је 
држање копитара и папкара под условом и на начин 
прописан законом, као и  живине и кунића, под 
условима и на начин прописан овом Одлуком. 

Није дозвољена изградња фарми, односно 
газдинстава у којима се држи или узгаја 20 и  више 
грла копитара, папкара (20 и више грла говеда, 100 и 
више грла свиња, 150 и више грла оваца и коза) или 
350 и више јединки живине и кунића. 

Економски објекти могу се градити самостално 
или повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

Спратност економских објеката је П+Пк. 
Положај, локацију и габарит економског објекта, 

као и међусобна растојања економских објеката, 
прилагођавају се просторним могућностима 
економског дворишта. При томе обезбе¬дити лак 
приступ и добру организацију економског простора и 
везу са другим објектима.  

Прљаве садржаји, као што су стаје и ђубришта се 
лоцирају заједно са септичким јамама и пољским 
клозетима на удаљенијим деловима економског 
дворишта и низ ветар у односу на стамбени део 
дворишта. 

 

Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је минимум 1,0м. 

Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
минимално 15м. Удаљеност ђубришта и пољског 
клозета од стамбеног објекта мора бити минимално 
20м. 

Ширина приступног економског пута је 
минимално 3,0м. 

Економске објекате градити од класичних и 
природних материјала, без употребе штетних 
материјала као што су азбест и блокови од шљаке. 

Максимални нагиб крова је 45°. 
Покривање извести црепом или другим 

природним материјалима. Забрањено је покривање 
салонитом, етернитом или покривачем од пластичних 
маса. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти 
за производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољо-
привредних производа (пушнице, сушаре, кошеви, 
амбари), надстрешнице за машине и пољопривредна 
возила, магацини сточне хране и објекти намењени 
исхрани стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

 
3.3.3. Правила грађења објеката 

вишепородичног становања тип ВС-01 
 
Вишепородично становање планирано је као 

компатибилна намена искључиво у подблоковима 
Б2а, Б2б, Б2д и Б3а, опредељеним за изградњу станова 
којима се решавају стамбене потребе социјално 
угрожених лица. 

Вишепородични стамбени објекти су стамбени 
објекти са 4 и више стамбених јединица. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене 
из области јавних функција, комерцијалних, 
привредних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу 
се организовати садржаји који додатно генеришу 
потребу за паркинг местима, магацинским простором 
и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати и у оквиру другог објекта на истој 
парцели. 

Под слободностојећим објектима подразумевају 
се и објекти типа „ламела“, односно они који имају 
више улаза (кућних бројева). 
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Урбанистички параметри 
 

Тип 
Макси- 
мална 

спратност 
Тип објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 
(м) 

ВС-01 П+2 

слободно-
стојећи 

40 600 20 

непрекинути 
низ 

45 450 12 

прекинути 
низ 45 500 15 

 
За овај тип објеката морају бити претходно 

задовољени услови из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, места за контејнере, 
минимума слободних површина неопходних за 
организацију живота станара ових објеката и др. 

Међусобна удаљеност слободностојећих више-
спратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање ½ висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на ¼ висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе на стамбеним про-
сторијама (као и атељеима и пословним про-
сторијама). 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта које се налазе на мањем растојању од 2,5м од 
границе суседне парцеле могу имати само отворе 
минималне висине парапета 1,6м. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта постављеног на граници грађевинске парцеле 
у случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката 
(гараже, оставе и сл.), максималне висине објеката 
5,0м, максимална спратности „П“. 

 
3.3.4. Правила грађења објеката 

комерцијалних делатности тип КД-02 
 
Комерцијалне делатности подразумевају обавља-

ње свих врста непроизводних делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма, 
занатства, услуга, пословања и финансија, бирое, 
агенције и сл.). 

Тип КД – 02 подразумева комерцијалне 
делатности у функцији компатибилне (допунске) 
намене у оквиру становања.  

Садржаји комерцијалних делатности еколошки и 
функционално морају бити примерени зони 
становања, односно не смеју угрожавати становање у 
погледу заштите животне средине, нивоа буке и 
аерозагађења.  

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
3.3.5. Правила грађења објеката привредних 

делатности тип ПД-03 
 
Привредне делатности подразумевају: инду-

стријску и занатску производњу, део објеката 
саобраћајне привреде (гараже и радионице, путне 
базе), сервисе, складишта и слично. 

Тип ПД-03 подразумева привредне делатности у 
функцији компатибилне (допунске) намене у оквиру 
становања (мање производне јединице, мању занатску 
производњу и сл.). 

Садржаји привредних делатности еколошки и 
функционално морају бити примерени зони 
становања, односно не смеју угрожавати становање у 
погледу заштите животне средине, нивоа буке и 
аерозагађења.  

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

На грађевинским парцелама уз производне, могу 
да се граде и помоћни објекти: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и слично. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
3.3.6. Правила грађења објеката јавних 

функција 
 
За изградњу објеката из области јавних функција, 

поред урбанистичких услова одређених планом, 
ко¬ристе се и критеријуми и нормативи за одређену 
врсту објекта. Тип и габарит објекта мора бити 
прилагођен условима локације и локалног урба-
нистичког контекста. 

Планом је дефинисана грађевинска парцела за 
реализацију садржаја из области јавних функција, 
која се може пројектом парцелације поделити на више 
парцела у складу са нормативима за одређену врсту 
објеката. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји објеката јавних функција могу се 
организовати у једном или више објеката. 

 
Дечија заштита 
 
За објекте дечије заштите применити следеће 

нормативе: 
• обухват деце (број корисника) 25-30% 

популације узраста до 6 година, 
• површина дечје установе – 8м2/кориснику, 
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• површина земљишта – 30м2/кориснику, 
• максимална спратност објеката П+1. 
 
Остали објекти јавних функција 
 
За све остале објекте из области јавних функција 

примењују се урбанистички параметри дати у табели. 
 

намена објеката 
макс. 

спратност 
објекта 

макс. ИЗ 
(%) 

јавне функције П+3 40% 

 
3.3.7. Правила грађења објеката спорта и 

рекреације 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити 

организовани у објектима затвореног или отвореног 
типа и намењени су корисницима различитих 
категорија. 

 
Тип СР-02 
 
Подразумева садржаје спорта и рекреације који се 

реализују у затвореним објектима, намењеним мањем 
броју корисника различитих категорија и ту спадају: 
спортске сале без трибина са теренима за различите 
врсте спортова. 

 
Урбанистички параметри 
 

Тип 
објекта 

Спра- 
тност 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Број паркинг места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на користан простор 
за 10 гледалаца за путничка 
возила 

 
Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 

објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) максималне 
спратности П, као и објеката комерцијалних 
делатности (пословање, трговина, угоститељство и 
сл.) максималне спратности П+1. 

За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели. 

 
Тип СР-03 
 
Подразумева садржаје спорта и рекреације који се 

реализују у отвореним објектима, намењеним 
различитим категоријама корисника и ту спадају: 
различите врсте спортских терена, бициклистичке, 
трим и шетачке стазе, простори за игру деце, фитнес 
справе на отвореном, терени за мини-голф и др. 

 
 

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) максималне 
спратности П. 

Максимални индекс заузетости је 10%.    
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели. 
Планирани објекти у оквиру спорта и рекреације 

морају представљати јединствену функционално-
естетску целину, а архитектонски склоп објеката мора 
бити усклађен са њиховом спортском наменом 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом 

нових, као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и прави-
лима грађења дефинисаним планом. 

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС", бр. 
22/15) је једино могућа за параметре који нису планом 
одређени. 

 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, остају на снази сви 

урбанистички пројекти донети до ступању на снагу 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
47/2003), осим у делу регулационе линије. 

Након доношења овог плана, примењиваће се и 
урбанистички пројекти донети после ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
47/2003) до ступања на снагу овог плана, који нису у 
супротности са правилима утврђеним у овом плану. 

 
5.2. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Усвајањем овог плана, ставља се ван снаге План 

детаљне регулације стамбеног насеља ''Пањевац'' у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/15). 

 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-886/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. 
РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. 
закон и 09/20), чл. 32. Правилника о садржини, начину 
и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ     

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Г“  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације „ 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Г“ у Крушевцу  (у даљем 
тексту План). 

Члан 2. 
 
Планом се разрађује део „северне индустријске 

зоне“ и налази се у северозападном делу ПГР-а Север 
и обухвата простор између Гарског потока и улице 
Јасички пут, која чини источну границу Плана, од 
зоне северне обилазнице на северу, до к.п.бр. 926/4 са 
јужне стране, обухватајући део КО Лазарица и КО 
Читлук, укупне површине од око 6,0ха.   

 
Планом су обухваћене следеће катастарске 

парцеле бр.: 922/14, 922/5, 922/12, 922/13, 922/15, 
922/1, 922/6, 922/17, 922/18, 922/7, 922/19, 922/8, 
922/9, 922/11, 922/20, 921/4, 921/5, 921/2, 921/3, 921/6, 
701/1, 701/2, 701/3, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 
699, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 695/2, 695/1, 695/3, 694, 
693/1, 693/2, 693/3, 697/1, 697/2, 697/3, 696/1, 696/2, 
696/3, 692/5, 692/8, 692/3, 692/7, 692/4, 691/6, 691/9, 
691/3, 691/8, 691/5, 691/2, 691/1, 691/7, 691/4, 690/1, 
690/2, 690/4, 690/4, 689/1, 689/2, 689/3, 688/1, 688/2, 
688/3, 687/1, 687/2, 687/3, 686/1, 2103/58, 2103/57, 
2103/56, 2103/78, 2103/77, 2103/60, 2103/59, 2103/61, 
2103/80, 2103/84, 2103/85, 2103/54, 2103/67, 2103/92, 
2103/55, 2103/87, 2103/62, 2103/90, 2103/62, 2103/63, 
2103/89, 2103/91, 2103/99, 2103/64 све КО Лазарица, 
као и следеће катастарске парцеле бр.: 165/1, 169/1, 
171, 160/1, 161, 162, 163, 164, 2040/2, 159/1, 2061/82, 
2061/167, 2061/166 све КО Читлук.    

  
Граница обухвата Плана приказана је у графичком 

прилогу и може се сматрати прелиминарном, а коначна 
граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта 
Плана. 

 
 

Члан 3. 
 
ПГР-ом Север у Крушевцу (Службени лист града 

Крушевца, бр. 7/2017)опредељене су зоне и целине за 
које се обавезно доноси план детаљне регулације, што 
се односи и на предметни план, који обухвата простор 
у оквиру урбанистичке целине 6.2. односно 
потцелину 6.2.5. Планирана претежна намена је 
привредна делатност и део планиране саобраћајнице 
која повезује источну обилазницу са индустријском 
зоном. Компатибилне и допунске намене су 
комерцијалне делатности, спорт и рекереација и 
пратећа комунална инфраструктура.   

Планом је дефинисана претежна намена повр-
шина, уређење и комплетно опремање инфра-
структуром, „што је основ за развој привредних 
делатности, уређење неизграђених, као и формирање 
нових привредних зона, односно за њихово 
ефикасније привођење намени.“   

„Комерцијалне делатности планиране су као 
допунска намена, обзиром на трасе главних саобраћајних 
коридора (планирани ауто-пут, северна и источна 
обилазница, веза са источном обилазницом) који чине 
планско подручје атрактивним за њихов развој.“  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације. 

 
Члан 4. 

 
Основни принцип планирања, подразумева 

детаљну разраду у складу са смерницама плана вишег 
реда и савременим захтевима и стандардима планирања, 
чиме се стварају услови за уређење површина које су 
опредељене за развој привредних делатности.  

Планирана претежна намена је привредна 
делатност типа ПД-01 и ПД-02 и део значајне 
саобраћајнице која повезује северну индустријску 
зону са планираним аутопутем и обилазним 
правцима, као и комплетно комунално опремање 
потребном инфраструктуром.      

Простор у обухвату Плана је делимично 
изграђен, а у складу са планираном наменом из плана 
вишег реда, планирано је комплетно комунално 
уређење, као и усаглашавање са планским решењима 
из ППППН инфраструктурног коридора аутопута Е-
761, деоница Појате – Прељина.   

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је разрада планских 

решења на основу плана вишег реда и уређење површина 
у складу са претежно планираним наме-нама, као и 
резервисање простора за потребе изграње аутопута и 
неопходних садржаја и опремања неизграђеног 
грађевинског земљишта, потребним садржајима и 
одговарајућом комуналном инфраструктуром.   

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне 
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намене, односно регулисање имовинских односа у 
складу са посебним прописима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

• Плански развој привредних делатности у делу 
северне привредно индустријске зоне и и комунално 
уређење простора;  

• Дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, уређење површина јавне намене и решавање 
имовинских односа.  

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања заснива се на 

разради планских решења из плана вишег реда и 
представља плански основ за дефинисање површина 
јавне намене и даљи плански развој дела северне 
индустријске зоне.  

Планирана претежна намена је: привредна 
делатност, са пратећом комуналном инфраструкту-ром 
и објектима, уређење јавних површина, форми-рање 
појасева заштитног зеленила и сл. Планирани развој 
предметног подручја усмерен је на уређење површина 
које су неизграђене и увођење компатибилних намена, 
које проистичу из планских решења дефинисаних 
планском документацијом за инфраструктурни коридор 
аутопута Е-761 (деоница кроз Крушевац).   

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на уређењу површина, опремање овог дела 
индустријске зоне неопходном саобраћајном и 
комуналном инфраструктуром и основ за утврђивање 
јавног интереса и решавање имовинских односа ради 
уређења дела комплекса индустријске зоне.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 6 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
  

Члан 8. 
  
Средства за израду  Плана детаљне регулације, 

обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца , одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне регула-
ције поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Пла-
на износе 1.020.000,00 дин. (без ПДВ-а) са израдом 
КТП-а. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

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

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

    
Потребно је израдити 6 примерака Плана у анало-

гном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

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

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-884/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и члана 

46. и 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА“ ИЗМЕНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА  
ЦЕНТАР 2“ У КРУШЕВЦУ ЗА ПОДЦЕЛИНЕ   

Б4, Б5 и Г3 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измена и допуна Измене  

Плана  детаљне регулације стамбено – пословног 
комплекса „Центар 2“ у Крушевцу за подцелине Б4, 
Б5 и Г3(у даљем тексту измена и допуна Плана). 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена плана обухваћени су делови 

урбанистичких целина Б и Г, односно урбанистичке 
потцелине Б4, Б5 и Г3, у делу Измена ПДР-а стамбено 
- пословног комплекса ЦЕНТАР 2, (Службени лист 
града Крушевца, бр. 8/2016). Изменама плана 
обухваћен је централни део простора у оквиру 
основног ПДР-а, између улица Балканске и Бријанове 
и планираних саобраћајница према истоку.   

Изменама плана обухваћене су катастарске 
парцеле у урбанистичким потцелинама Б4, Б5 и Г3, 
све КО Крушевац, у укупној површини од око 1,5ха.         

Граница обухвата Измена плана, приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прели-
минарном. Коначна граница биће дефинисана у фази 
припреме Нацрта.  

 
Члан 3. 

 
Плански основ Измена плана је ПГР „ЦЕНТАР“ 

(Службени лист града Крушевца, бр. 14/2016), којим су 
опредељене зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације са дефинисаним правилима уређења и 
грађења. Измене плана се односе на део урбанистичке 
подцелине 1.1. и 1.6. у оквиру просторне зоне центар са 
претежно планираним наменама: вишепородично 
становање свих типова, комерцијалне и јавне функције 
и други садржаји компатибилних намена са пратећим 
наменама и парковским површинама. Основни план је 

ПГР-ом прихваћен као важећи урбанистички план са 
ближом разрадом, односно план који остаје на снази, 
али је такође могућа измена, ако се укаже потреба, 
посебно у оквиру саобраћајних површина или 
планираних јавних намена.   

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Простор у обухвату Измена плана је претежно 

изграђен, што подразумева интервенције на посто-
јећим објектима, реконструкцију, санацију, унапре-
ђење услова коришћења простора и усклађивање 
постојећих намена и планираних садржаја, еколошки 
и функционално примерене централној градској зони.     

Основни принцип планирања, подразумева 
детаљну разраду у складу са смерницама плана вишег 
реда и савременим захтевима и стандардима за 
површине и објекте јавне намене, чиме се стварају 
услови за развој и унапређење јавних функција и 
површина јавне намене.  

Концепција уређења и зштите простора се засни-
ва на рационалном коришћењу грађевинског земљи-
шта, усклађивању изграђених садржаја у оквиру 
површина јавне намене и уређење и опремање потре-
бном инфраструктуром и недостајућим садржајима, 
чиме се стварају услови за уређење површина у 
складу са значајем локације.      

У процесу спровођења и реализације концепта 
уређења предметног простора, уочена је неусаглашеност 
планских решења са концептом уређења контактних зона 
и ширих урбанистичких целина, у делу површина јавне 
намене, што захтева усаглашавање планираних намена са 
опредељењима развоја града.  

 
Члан 5. 

 
Визија и циљеви планирања односе се на 

функционално унапређење, усклађивање и прилаго-
ђавање планских решења савременим стандардима у 
складу са планираном наменом, чиме се стварају 
услови за реализацију одговарајућих интервенција на 
уређењу ове значајне локације у складу са дефини-
саним наменама.  

Основни циљеви израде Измена плана, планира-
ња и уређења простора: 

 
• рационално коришћење грађевинског земљи-

шта, дела централне градске зоне; 
 
• детаљна намена површина, у оквиру урбани-

стичких потцелина, као значајне локације; 
 
• унапређење функционалности и усаглаша-

вање концепта уређења са циљевима развоја града.    
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Члан 6. 
 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а ЦЕНТАР, који представља 
плански основ за израду, а Изменама плана дефинише 
се детаљна намена површина и њихово финкционално 
прилагођавање, на основу смерница и правила из 
плана вишег реда. Концепт уређења планског 
подручја у обухвату Измена плана заснива се на 
преиспитивању планираних решења и обезбеђењу 
планског основа за уређење површина јавне намене и 
јавних саобраћајних површина, у складу са наменом 
ширег окружења централне зоне. 

Измена плана представља плански основ за 
потребне интервенције на постојећим објектима у 
овој зони и уређење и санацију објеката и површина 
јавне намене, односно њихово прилагођавање 
савременим захтевима и стандардима у складу са 
планираном наменом, као и увођење недостајућих 
садржаја, функционално примерених овој атракти-
вној локацији у делу централне градске зоне.  

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 180 дана, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
  

Члан 8. 
 
Средства за израду  Плана детаљне регулације, 

обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца , одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 375.000,00 дин. (без ПДВ-а) са израдом КТП-а. 

 

Члан 9. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измена и допуна Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном 
листу. 

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

 
 

Члан 10. 
 

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

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Измене и 

допуне Плана у аналогном облику и 6 примерака 
Измене и допуне  Плана у дигиталном облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

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

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-885/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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361 
На основу члана 144. став.1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), члана 
47а став 3. Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20), 
члана 22. Статута Града Крушевца („Службени лист 
Града Крушевца“, број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на  седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

         
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне 

регулације "Трг Фонтана" у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца" број 12/17) који је донела 
Скупштина града Крушевца, дана 26.12.2017.године, 
тако што у текстуалном делу Плана: 

У тачки 3.4.2.1. Урбанистичка зона Б1: 
вишепородично становање ВС-02 и породично 
становање ПС-02, Вишепородично становање у 
поднаслову Услови за формирање грађевинске 
парцеле, у трећем ставу иза речи "прекинутом низу" 
додају се речи "и непрекинутом низу". 

 
У тачки 3.4.2.5. Урбанистичка зона Б5: 

вишепородично становање ВС-03 у поднаслову 
Типологија објекта, у првом ставу иза речи "прекинутом 
низу" додају се речи "и непрекинутом низу".  

 
У тачки 3.4.2.5. Урбанистичка зона Б5: вишепо-

родично становање ВС-03 у поднаслову Услови за 
формирање грађевинске парцеле, у првом и другом 
ставу иза речи "прекинутом низу" додају се речи "и 
непрекинутом низу". 

 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења. 

 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-887/20                 ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
362 
На основу члана 144. став 1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), 
члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/2018 и 31/19), члана 22. Статута Града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, број 15/2018), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне 
регулације "ЦЕНТАР 3" ("Сл. лист града Крушевца" 
број 10/18) који је донела Скупштина града 
Крушевца, дана 08.06.2018.године, тако што се у 
текстуалном делу плана у одељку 3.3.2 Правила 
грађења објеката вишепородичног становања тип ВС-
01 и ВС-02 допуњава таблица за урбанистичке 
параметре за објекте вишепородичног становања тип 
ВС-01 и ВС-02 са параметрима за вишепородичне 
објекте у непрекинутом низу на следећи начин: 

 
Урбанистички параметри за објекте 

вишепородичног становања 
 

тип 
макс. 
спрат-
ност 

тип објекта 
макс. 

ИЗ 
(%) 

 
мин. 

површина 
парцеле 

(м2) 
 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ВС-01 П+2 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 
прекинути низ 

450 
500 

12 
15 

ВС-02 П+3 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 
прекинути низ 

600 
600 

15 
15 

 
 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог Решења. 

 
V - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-888/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
363 
На основу одредбе чл. 567-571. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/11, 
99/11, 83/2014 - др. закони, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) 
и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевцаˮ, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЗАСТУПНИКА ОГРАНКА 

 
Члан 1. 

 
РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Богдановић из Кру-

шевца, дужности заступника огранка БИЗНИС 
ИНКУБАТОР ДОО КРУШЕВАЦ - ОГРАНАК КРУ-
ШЕВАЦ са шифром делатности 6920-Рачуно-
водствени, књиговодствени и ревизорски послови; 
пореско саветовање, у Крушевцу, улица Јасички пут 9 а. 

 
Члан 2. 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Мартина Манојловић из Кру-шевца, 

ЈМБГ: 2209987786039, за заступника огранка БИЗНИС 
ИНКУБАТОР ДОО КРУШЕВАЦ-ОГРАНАК КРУШЕ-
ВАЦ са шифром делатности 6920- Рачуноводствени, 
књиговодствени и ревизорски послови; пореско 
саветовање, у Крушевцу, улица Јасички пут 9 а. 

 
Члан 3. 

 
Промена заступника огранка региструје се у 

складу са Законом.  
 

Члан 4. 
 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
      

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-84/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
364 
На основу одредбе чл. 567-571. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закони, 5/2015 и 
44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевцаˮ, бр. 15/18), 

 Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.11.2020.године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЗАСТУПНИКА ОГРАНКА 
 

Члан 1. 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Богдановић из Круше-
вца, дужности заступника огранка БИЗНИС ИНКУБА-
ТОРА ДОО КРУШЕВАЦ - ОГРАНАК ИНОВАЦИОНИ 
СТАРТАП ЦЕНТАР са шифром делатности 7490-
Остале стручне, научне и техничке делатности; пореско 
саветовање, у Крушевцу, улица Јасички пут 9 а. 

 
Члан 2. 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Мартина Манојловић из Круше-

вца, за заступника огранка БИЗНИС ИНКУБАТОРА 
ДОО КРУШЕВАЦ-ОГРАНАК ИНОВАЦИОНИ 
СТАРТАП ЦЕНТАР са шифром делатности 7490-

Остале стручне, научне и техничке делатности; поре-
ско саветовање, у Крушевцу, улица Јасички пут 9 а.  

 
Члан 3. 

 
Промена заступника огранка региструје се у 

складу са Законом. 
 

Члан 4. 
 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-85/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
365 
На основу одредбе чл. 567-571. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ,                       
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закони, 5/2015, 
44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевцаˮ, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЗАСТУПНИКА ОГРАНКА 
 

Члан 1. 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Богдановић из Кру-
шевца, дужности заступника огранка БИЗНИС 
ИНКУБАТОР ДОО КРУШЕВАЦ - ОГРАНАК КРУ-
ШЕВАЦ са шифром делатности 5610 - Делатност 
ресторана и покретних угоститељских објеката, у 
Крушевцу, улица Јасички пут 9 а. 

 
Члан 2. 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Мартина Манојловић из Кру-

шевца, за заступника огранка БИЗНИС ИНКУ-
БАТОР ДОО КРУШЕВАЦ-ОГРАНАК КРУШЕВАЦ 
са шифром делатности 5610- Делатност ресторана и 
покретних угоститељских објеката, у Крушевцу, 
улица Јасички пут 9 а.   

 
Члан 3. 

 
Промена заступника огранка региструје се у 

складу са Законом.   
 

Члан 4. 
 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-86/20                   ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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366 
На основу члана  39.  Пословника Скупштинe 

града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" 
бр. 10/19 – Пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНA РАДНОГ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Ана Шароњић, професор 
историје дужности члана Комисије за утврђи-вање 
назива улица и тргова.  

 
II - БИРА СЕ Снежана Југовић, мастер историчар 

за члана Комисије за утврђивање назива улица и 
тргова.  

 
III – Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца.“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-98/20                   ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 

367 
На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 
87/18), члана 5. Уредбе о саставу, начину и 
организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС“ бр. 27/20),  члана 22. тачка 
56. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
19.11.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

I – Образује се Градски штаб за ванредне 
ситуације  града Крушевца као оперативно – стручно 
тело. 

 
II - Градски штаб за ванредне ситуације  града 

Крушевца чине командант, заменик команданта, 
начелник и 21 члан, и то: 

 
 

Р. 

бр. 

 

Назив 

формацијског 

места/функција 

 

Професионално радно место Име и презиме 

  
1 2 3 4 

 

1. 

 

Командант 

штаба 

 

Градоначелник града Крушевца Јасмина Палуровић 

 

2. 

 

Заменик 

команданта 

штаба 

 

Заменик Градоначелника града Крушевца Александар Јовановић 

 

3. Начелник штаба 

 

Начелник Одељења за Ванредне ситуације 

Крушевац - Сектор за ванредне ситуације РС 

Александар Лазаревић 

 

4. 

 

Заменик 

Начелника 

штаба  

Начелник Одељења за послове одбране и ванредне 

ситуације Градске управе аграда Крушевца 
Душан Тодоровић 

5. Члан Начелник Градске управе града Крушевца Иван Анђелић 

6. Члан Члан Градског већа града Крушевца Живојин Милорадовић 

7. Члан Помоћник градоначелника  града Крушевца за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Марко Кнежевић 

8. Члан Директор ЈКП "Водовод" Крушевац Владимир Милосављевић 

9. Члан Руководилац ЕД Крушевац Саша Ћирић 
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1 2 3 4 

10. Члан Начелник Полицијске управе Крушевац Миљан Петровић 

11. Члан Официр Војске Србије- Гарнизона Крушевац Кап. Јовица Симијоновић 

12. Члан Шеф Службе месних заједница града Крушевца Горан Милић 

13. Члан Директор Јавног предузећа за урбанизам и 

пројектовање Крушевац 

Војкан Тутулић 

14. Члан Одговорно лице у области хидроградње - Јавног 

предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац 

Александар Цекић 

15. Члан Начелник Одељења за инспекцијске послове 

Градске управе града Крушевца 

Снежана Радуловић 

 

16. Члан Начелник Комуналне милиције Градске управе 

града Крушевца 

Милош Јовановић 

17. Члан Представник Завода за јавно здравље, Крушевац др Предраг Павловић 

18. Члан Републички ветеринарски инспектор за Расински 

управни округ 

Бобан Мирчетић 

19. Члан Директор Дома здравља, Крушевац др Марина Костић 

20. Члан  Секретар Црвеног крста, Крушевац Емина Тодоровић 

21. Члан Директор ЈКП "Крушевац" Крушевац Снежана Радојковић 

22. Члан Надзорни орган  ЈП "Путеви Србије" за град 

Крушевац 

Дејан Весић 

23. Члан Секретар Ватрогасног савеза града Крушевац Дејан Васиљковић 

24. Члан Директор ЈКП „Градска топлана“ Крушевац Душан Гвозденовић 

 
III - Градски штаб за ванредне ситуације  града Крушевца коорддинира и руководи заштитом и спасавањем 

у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 
IV – Стручне и административне послове за потребе Градског штаба за ванредне ситуације обавља 

Одељење за послове одбране и ванредне ситуације, Градске управе Града Крушевца. 
 
V -  Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског штаба за ванредне ситуације Скупштине 

града Крушевца I број: 325-1/2018 ("Службени лист града Крушевца" бр. 4/18). 
 
VI – Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  82-7/20                            ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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368 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца,, бр.15/18) и члана 60. став 
2., 61., 61.а и 64 а Закона о пољопривредном 
земљишту (,,Сл. гласник РС,  бр. 62/06, 65/08-др. 
закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ  председник и чланови Комисије 

за израду предлога Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Крушевца.  

 
II - Комисију чине председник и шест чланова.  
 
За председника:  
 
- Милош Радовановић, дипл. инж.пољопривреде 
 
За чланове:  
 
1. Јелена Живадиновић, дипл. инж. пољопри-

вреде,  
2. Марина Стаматовић, дипл. инж.пољопри-

вреде 
3. Слађан Урошевић, дипл.инг.геодезије,  
4. Небојша Спасојевић, дипл. инж. пољопри-

вреде   
5. Татјана Николић, инж.заштите биља,  
6. Љубица Ђокић, мастер инж.пољопривреде. 
 
III - Задатак Комисије је да: 
 
- пре израде Предлога годишњег програма за-

штите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији града Крушевца (у даљем 
тексту: Предлог годишњег програма)   обавести 
образовне установе-школе, стручне пољопривредне 
службе,социјалне установе, високообразовне 
установе-факултете и научне институције чији је 
оснивач држава, установе за извршење кривичних 
санкција и правна лица у државној својини 
регистрована за послове у области шумарства, да 
Комисији доставе захтеве за признавање права на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без плаћања накнаде у површини која је 
примерена делатности којом се баве, која ће да 
размотри достављене захтеве; 

 
- пре израде Предлога Годишњег програма 

обавестити правна и физичка лица која су власници 
функционалних система за наводњавање и 
одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада 
старијих од 3 године, а млађих од 30 година у роду, 

функционалних пољопривредних објеката, а који се 
налазе на земљишту у државној својини и правна и 
физичка лица која су власници објеката за узгој и 
држање животиња и која се баве узгојем и држањем 
животиња,  а у циљу производње хране за животиње, 
да Комисији доставе за признавање право пречег 
закупа са потребном документацијом, најкасније до 
30. октобра текуће године за наредну годину, и да 
размотри достављене захтеве; 

 
- изради Предлог годишњег програма у складу са 

одредбама чл. 60., 61., 61.а, 64.а Закона о пољо-
привредном земљишту, упутствима и инструкцијама 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде о изради годишњег Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и 
поступка јавног надметања; 

 
- прибави мишљење Комисије за давање 

мишљења на Предлог Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења, коју образује Градско веће; 

 
- прибави писану сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде на 
Предлог Годишњег програма; 

 
- достави Предлог Годишњег програма Градском 

већу на даљу процедуру. 
 
IV - Комисија ће обавити свој задатак у складу са 

законом прописаним роковима. 
 
V - Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обављаће Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине.  

 
VI - Доношeњем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању председника и чланова 
Комисије за израду Годишњег програма заштите,  
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Крушевца ("Сл.  лист града 
Крушевца", бр. 9/16). 

 
VII – Ово Решење објавити у  "Службеном листу 

града  Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-283/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
369 
На основу члана 42. Закона о правима пацијената 

(„Службени гласник РС“ бр. 45/13), члана 2 Одлуке о 
образовању Савета за здравље („Службени лист града 
Крушевца“, број 10/13 и 15/16) и члана 22. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА  
ЗДРАВЉЕ 

 
I – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета 

за здравље у саставу: 
 
Председник: 
 
др Милан Сојевић, доктор медицине, предста-

вник локалне самоуправе 
 
Чланови: 
 
1. др Милијана Јаковљевић, доктор медицине, 

представник локалне самоуправе, 
 
2. др Јелена Младеновић, доктор медицине,  

представник локалне самоуправе, 
 

3. Ана Чолић, дипл. менаџер, представник лока-
лне самоуправе, 
 

4. Сузана Ковачевић, медицинска сестра, 
представник локалне самоуправе, 
 

5. прим др Весна Стевић Гајић, специјалиста 
опште медицине, представник Здравствене установе 
Општа болница  Крушевац, 
 

6. др Марина Костић, специјалиста медицине 
рада, представник Здравствене установе Дом здравља 
Крушевац, 
 

7. Латинка Милојевић, представник Удружења 
за борбу против шећерне болести, представник 
удружења грађана из реда пацијената (корисник 
услуга), 
 

8. Драги Марковић, дипл.економиста, предста-
вник Филијале Републичког фонда за здравствено 
осигурање Крушевац, 
 

9. др Предраг Павловић, специјалиста епиде-
миолог, представник Завода за јавно здравље, 
 

10. др Мирјана Аврамовић, специјалиста епиде-
миолог, представник Завода за јавно здравље. 

 
II – Мандат чланова Савета траје четири године. 
 
III- Досадашњем председнику и члановима Са-

вета престаје мандат, због истека времена на које су 
именовани.  

 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-577/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
 

370 
На основу члана 121. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), члана 3 Правилника о 
општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“ број 
72/18)  и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 

РОДИТЕЉА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета родитеља града 
Крушевца за школску 2020/2021. годину  и то: 

 
1. Горан Миленковић, представник родитеља 

ОШ „Јован Поповић“ Крушевац, 
Дејан Срдић, заменик представника родитеља 

ОШ „Јован Поповић“ Крушевац; 
 
2. Марија Петровић, представник родитеља ОШ 

„Вук Караџић“ Крушевац, 
Данијела Нићифоровић Гајић, заменик предста-

вника родитеља ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; 
 
3. Божица Михајловић, представник родитеља 

ОШ „Драгомир Марковић“, Крушевац, 
Весна Павловић, заменик представника роди-

теља, ОШ „Драгомир Марковић“, Крушевац; 
 
4. Сузана Кастратовић, представник родитеља, 

ОШ „Нада Поповић“, Крушевац, 
Ивана Ивановић, заменик представника роди-

теља, ОШ „Нада Поповић“, Крушевац; 
 
5. Драгана Радојковић, представник родитеља 

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Крушевац, 
Војкан Стевановић, заменик представник роди-

теља ОШ „Доситеј Обрадовић“, Крушевац; 
 
6. Милена Томић, представник родитеља ОШ 

„Бранко Радичевић“Крушевац, 
Јелена Гајић, заменик представника родитеља 

ОШ „Бранко Радичевић“ Крушевац; 
 
7. Радица Димитријевић, представник родитеља 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац 
Виолета Ђорђевић, заменик представника роди-

теља ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац; 
 
8. Слободан Петровић, представник родитеља 

ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац 
Срећко Радосављевић, заменик представника ро-

дитеља ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац; 
 
9. Теодора Цветковић, представник родитеља ОШ 

„Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, 
Саша Цветковић, заменик представника роди-

теља ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ Велики 
Шиљеговац; 
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10.  Мирослав Ђорђевић, представник родитеља 
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, 

 Миодраг Вељковић, заменик представника роди-
теља ОШ „Васа Пелагић“ Падеж; 

 
11. Зоран Маринковић, представник родитеља 

ОШ „Станислав Бинички“ Јасика, 
Драгана Николић, заменик представника роди-

теља ОШ „Станислав Бинички“ Јасика; 
 
12. Ана Црноглавац, представник родитеља ОШ 

„Свети Сава“ Читлук, 
Ана Томић, заменик представника родитеља ОШ 

„Свети Сава“ Читлук; 
 
13. Ивица Миленковић, представник родитеља 

ОШ“Брана Павловић“ Коњух, 
Оливера Тимотијевић, заменик представника 

родитеља ОШ“Брана Павловић“ Коњух; 
 
14. Катица Мијајловић, представник родитеља 

ОШ „Жабаре“ Жабаре, 
Весна Врањанац, заменик представника роди-

теља ОШ“Жабаре“ Жабаре; 
 
15. Слободан Милојевић, представник родитеља 

ОШ“Кнез Лазар“Велики Купци, 
Мирољуб Радојковић, заменик представника 

родитеља ОШ „Кнез Лазар“ Велики Купци; 
 
16. Гордана Декић Мићић, представник родитеља 

ОШ“Деспот Стефан“Горњи Степош, 
Данијела Вујичић, заменик представника 

родитеља ОШ“Деспот Стефан“ Горњи Степош; 
 
17. Весна Вулетић, представник родитеља 

ОШ“Страхиња Поповић“ Дворане 
Радица Петровић–Станојевић, заменик предста-

вника родитеља ОШ“Страхиња Поповић“ Дворане; 
 
18. Горан Васић, представник родитеља Гимна-

зије Крушевац, 
Драгана Максимовић, заменик представника 

родитеља Гимназије Крушевац; 
 
19. Јелена Пантић, преставник родитеља Меди-

цинске школе у Крушевцу, 
Светислав Милуновић, заменик представника 

родитеља Медицинске школе у Крушевцу; 
 
20. Драгутин Јеремић, представник родитеља 

Прве техничке школе Крушевац, 
Јелица Цветковић, заменик представника роди-

теља Прве техничке школе Крушевац; 
 
21.  Јелена Рајиновић, представник родитеља 

Хемијско-технолошке школе Крушевац, 
Ивана Јовановић, заменик представника роди-

теља Хемијско-технолошке школе Крушевац; 
 
22. Данијела Кнежевић, представник родитеља 

Економско-трговинске школе Крушевац, 
Јелена  Јефтовић, заменик представника роди-

теља Економско-трговинске школе Крушевац; 
 

23. Наташа Милошевић, представник родитеља 
Политехничке школе „Милутин Миланковић“ Кру-
шевац, 

Драган Радовић, заменик представника родитеља 
Политехничке школе „Милутин Миланковић“ Кру-
шевац; 

 
24. Данијела Костић, представник родитеља Му-

зичке школе „Стеван Христић“ Крушевац 
Данијела Станојловић, заменик представника 

родитеља Музичке школе „Стеван Христић“ Кру-
шевац 

 
25. Сања Јочић, представник родитеља ШОСО 

„Веселин  Николић“ Крушевац 
Дијана Николић, заменик представника родитеља 

ШОСО „Веселин Николић“ 
 
26.  Ивана Јовановић , представник родитеља ПУ 

„Ната Вељковић“ Крушевац 
 Ивана Гајић, заменик представника родитеља 

ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац. 
 
II - Савет родитеља има председника и заменика 

председника, које бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова Савета. 

 
III - Задатак Савета родитеља је да: 
 
- Даје мишљење, иницира акције и предлаже 

мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, односно 
ученика у Граду; 
 

- Учествује у утврђивању локалних планова и 
програма који су од значаја за остваривање обра-
зовања, васпитања и безбедности деце; 
 

- Прати и разматра могућности за унапре-
ђивање једнаког приступа, доступности и могућности 
образовања и васпитања за децу, односно ученике и 
спречавања социјалне искључености деце, односно 
ученика из угрожених и осетљивих група на 
територији Града; 
 

- Пружа подршку савету родитеља свих уста-
нова на територији Града у вези са питањима из 
њихове надлежности; 
 

- Заступа интересе деце и ученика Града у 
ситуацијама које су од значаја за унапређивање 
њиховог образовања, васпитања, безбедности и 
добробити на територији Града; 
 

- Сарађује са организацијама које делују у 
области обрзовања и васпитања, заштите здравља, 
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 
права детета и људских права; 
 

- Обавља и друге послове у вези са 
образовањем и васпитањем на територији Града. 

 
IV- Председник, заменик председника и чланови 

Савета родитеља послове из своје надлежности 
обављају без накнаде. 
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V- Савет сачињава полугодишњи извештај о 
свом раду и доставља га установама које имају своје 
представнике у Савету и Скупштини града Крушевца. 

 
VI-  Админинистративно – техничке послове за 

потребе рада Савета обавља Одељење за послове 
органа Града – Служба за скупштинске послове. 

 
VII - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању чланова Савета родитеља града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца " бр.14/19). 

 
VIII  - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-576/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
371 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 11. 
Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање 
Крушевац (,,Сл. лист града Крушевца,, број 8/09, 
11/09 и 6/10) и члана 22.Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

КРУШЕВАЦ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Мирјана Ивановић Поповић, 

проф. српског језика и књижевности, дужности 
председника Управног одбора Центра за стручно уса-
вршавање Крушевац, представник локалне само-
управе. 

 
II  -  ИМЕНУЈЕ СЕ Марина Лазаревић, професор 

технике и информатике, за члана Управног одбора  
Центра за стручно усавршавање Крушевац, предста-
вник локалне самоуправе.  

 
III  - Изборни период новоименованог члана траје 

до истека мандата органа управљања. 
 
IV  -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-578/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
      

 
 

372 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(,,Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 41. 
и 45. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 15/18 ),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

У КРУШЕВЦУ 
 

I -  РАЗРЕШАВЈУ СЕ дужности председник и 
чланови Управног одбора Народне библиотеке у  
Крушевцу и то: 

 
- Мирјана Ивановић Поповић, проф. српског 

језика и књижевности, председник, представник 
локалне самоуправе, 

- Валентина Савић, проф. разредне наставе, 
члан, представник локалне самоуправе, 

- Љиљана Николић Вујошевић, дипл. филолог, 
члан, представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног 

одбора Народне библиотеке у  Крушевцу и то: 
 
- Андријана Јовановић, дипл. менаџер економије, 

председник, представник локалне самоуправе, 
- Зоран Ђурић, проф. српске књижевности и 

језика, члан, представник локалне самоуправе, 
- Саша Миладиновић, васпитач, члан, 

представник локалне самоуправе. 
 
III - Изборни период новоименованог 

председника и чланова  траје до истека мандата 
органа управљања. 

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-579/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 

373 
На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС ", бр.  
88/17, 27/18 и др. Закон , 10/19 и 6/20) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Службени  лист града Крушевца", бр. 
15/18 ), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА 
ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ   

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ се дужности члана  

Управног одбора Предшколске установе "Ната 
Вељковић" Крушевац: 

 
1. Наташа Петровић, проф. социологије, предста-

вник локалне самоуправе, 
2. Невена Илић, проф. спорта и физичког васпи-

тања, представник локалне самоуправе. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ се чланови Управног одбора 

Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац: 
 
1. Слободан Прокић, саобраћајни техничар, 

представник локалне самоуправе,   
2.  Саша Марковић, дипл. индустријски менаџер, 

представник локалне самоуправе. 
 
III – Изборни период новоименованих чланова  

траје до истека мандата органа управљања. 
 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-580/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
374 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", 
бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
У КРУШЕВЦУ 

 
I -  РАЗРЕШАВА СЕ  Ивана Антић, дипл. правник, 

дужности члана Школског одбора Гимназије у 
Крушевцу, представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Лисинац, мастер учитељ, 

за члана Школског одбора Гимназије у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе. 

 
III - Изборни период новоименованог члана траје 

до истека мандата органа управљања. 
          

IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-582/20             ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 
 

375 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ  
ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 

 
I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школ-

ског одбора Медицинске  школе  у Крушевцу и то: 
- Ненад Јеремић, представник локалне само-

управе,  
- Данијела Палуровић, представник родитеља, 
- Иван Станојевић, представник родитеља. 
 
II-  ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Медицинске школе  у Крушевцу и то:  
 
- Марија Живадиновић, мастер психолог, 

представник локалне самоуправе,  
 - Јелена Пантић, представник родитеља, 
 - Маријана Милошевић, представник родитеља. 
 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-583/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
376 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" КРУШЕВАЦ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Никола Џугурдић, професор 

физичког васпитања, дужности члана Школског 
одбора Основне школе "Јован Јовановић Змај" 
Крушевац, представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана Михајловић, дипл. 

географ из Крушевца, за члана Школског одбора 
Основне школе "Јован Јовановић Змај" Крушевац, 
представник локалне самоуправе. 

 
 III – Изборни период новоименованог члана 

траје до истека мандата органа управљања. 
 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-584/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

        
377 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", 
бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ДРАГОМИР МАРКОВИЋ" КРУШЕВАЦ   
 
I -  РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Чукарић, дипл. 

психолог, дужности члана Школског одбора  Основне 
школе "Драгомир Марковић" Крушевац, представник 
локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Андреа Шејић, мастер учитељ,  

за члана   Школског одбора  Основне школе 
"Драгомир Марковић" Крушевац, представник ло-
калне самоуправе. 

 
III – Изборни период новоименованог члана траје 

до истека мандата органа управљања. 
 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-585/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

378 
На основу чл. 115, 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ДЕСПОТ СТЕФАН" 

ГОРЊИ СТЕПОШ    
 
I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школ-

ског одбора Основне школе "Деспот Стефан" Горњи 
Степош  и то: 

 
- Предраг Миленковић, професор физи-чког 

васпитања, представник локалне самоуправе ,  
- Душан Радомировић, приватни пре-дузетник, 

представник локалне самоуправе.  
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Школског одбора  

Основне школе "Деспот Стефан"  Горњи Степош и то: 
 
- Тамара Милутиновић, мастер филолог-србиста, 

представник локалне самоуправе , 
- Јелена Ђокић, мастер професор енглеског 

језика, представник локалне самоуправе.    
 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-586/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
379 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", 
бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 

КРУШЕВАЦ   
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Владимир Петровић, проф. 

физичког васпитања, дужности члана Школског одбора 
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Основне школе "Бранко Радичевић" Крушевац, 
представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Марина Ђорђевић, струковни 

васпитач, за члана Школског одбора  Основне школе 
"Бранко Радичевић" Крушевац, представник локалне 
самоуправе . 

 
III – Изборни период новоименованог члана траје 

до истека мандата органа управљања. 
 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-587/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 

380 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЖАБАРЕ"  

КРУШЕВАЦ   
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Стефановић, дипл. 

економиста, дужности члана Школског одбора  
Основне школе "Жабаре" Жабаре, представник лока-
лне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Јовановић, пољо-

привредни техничар, за члана Школског одбора  
Основне школе "Жабаре" Жабаре,  представник лока-
лне самоуправе. 

 
 III – Изборни период новоименованог члана 

траје до истека мандата органа управљања. 
 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-588/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 

 

 

381 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВЛАДИСЛАВ САВИЋ 

ЈАН" ПАРУНОВАЦ 
 

I -  РАЗРЕШАВА СЕ  Радиша Крстић, мастер 
дипл. економиста,  дужности члана Школског одбора 
Основне школе "Владислав Савић Јан" Паруновац, 
представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Александра Чаловеић  Богојевић, 

мастер учитељ из Јабланице, за члана Школског 
одбора  Основне школе " Владислав  Савић Јан" 
Паруновац, представник локалне самоуправе. 

 
     III – Изборни период новоименованог члана 

траје до истека мандата органа управљања. 
 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-589/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
382 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 

КОРЧАГИН'' ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Душица Дубоја, представник 
родитеља, дужности члана Школског одбора Основне 
школе ''Велизар Станковић Корчагин'' Велики 
Шиљеговац. 

 
II -  ИМЕНУЈЕ СЕ Марко Лазић, представник 

родитеља, за члана Школског одбора Основне школе 
''Велизар Станковић Корчагин'' Велики Шиљеговац. 
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III - Изборни период новоименованог члана 
органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

  
IV -  Решење објавити у „ Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-590/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

        
383 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ЈОВАН ПОПОВИЋ''  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Милан Марковић, предста-

вник родитеља, дужности члана Школског одбора 
Основне школе ''Јован Поповић'' у Крушевцу. 

 
II- ИМЕНУЈЕ СЕ Десанка Михајловић, предста-

вник родитеља, за члана Школског одбора Основне 
школе ''Јован Поповић'' у Крушевцу. 

 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-591/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 

        
384 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", 
бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 19.11.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''КНЕЗ ЛАЗАР'' У ВЕЛИКИМ КУПЦИМА 

 
I -  РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Петковић, предста-

вник запослених, дужности члана Школског одбора 
Основне школе  ''Кнез Лазар'' у Великим Купцима. 

 
II -  ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Шиљић, професор физике, 

представник запослених, за члана Школског одбора 
Основне школе  ''Кнез Лазар'' у Великим Купцима. 

 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

  
IV -  Решење објавити у „ Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-592/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

        
385 
На основу чл. 115, 116 и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", 
бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "СТЕВАН ХРИСТИЋ" 

КРУШЕВАЦ 
 
I -  РАЗРЕШАВА  СЕ  Снежана  Југовић, мастер 

историчар, дужности члана Школског одбора  
Музичке школе "Стеван Христић "Крушевац, 
представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Тамара Бабић, струковни еко-

номиста, за члана Школског одбора Музичке школе 
"Стеван Христић" Крушевац, представник локалне 
самоуправе.  

 
III – Изборни период новоименованог члана траје 

до истека мандата органа управљања. 
 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-593/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 
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386 
На основу члана 144. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/16), члана 17.  став 3,  
члана 18. и члана 20.  Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о исправци Решења о утврђивању престанка  
мандата и именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа 
  „Пословни центар" Крушевац 

 
I - У  Решењу о утврђивању престанка  мандата и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног  предузећа „Пословни центар" Крушевац I бр. 
023-49/2020 од 25.09.2020.године, ("Службени лист 
града Крушевца", бр.15/20) у тачки I подтачка 2. врши 
се исправка тако  што се престанак мандата уместо  
Ани Прванов, дипл. инж. шумарства, утврђује члану 
Лели Радисављевић, дипл. инж. шумарства.  

 
II – Решење о исправци почиње да производи 

правно дејство од када и Решење које се исправља.   
 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-81/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
      
 
387 
На основу члана 144. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/16),  члана 17.  став 
3,  члана 18. и члана 20.  Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), члана 22. Статута 
града Крушевца (" Сл.лист града Крушевца " бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о исправци Решења о утврђивању престанка  
мандата и именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  
„Крушевац" Крушевац 

 
I - У  Решењу о утврђивању престанка  мандата и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа  "Крушевац" Крушевац 
I бр. 023-48/2020 од 25.09.2020.године, ("Службени 
лист града Крушевца", бр.15/20 )  у тачки  II  подтачка 
2. врши се исправка у презимену именованог члана „ 
Ивана Живковић“ тако што се презимену Живковић 
додаје и презиме Антић. 

II – Решење о исправци почиње да производи 
правно дејство од када и Решење које се исправља.   

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
   

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-82/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 
388 
На основу члана 144. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/16), члана 17.  став 3,  
члана 18. и члана 20.  Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о исправци Решења о утврђивању престанка  

мандата и именовању председника                          
и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Градска топлана" Крушевац 
 
I - У  Решењу о утврђивању престанка  мандата и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана " 
Крушевац I бр. 023-47/2020 од 25.09.2020.године, 
("Службени лист града Крушевца", бр.15/20) у тачки                               
II  подтачка 2. врши се исправка у презимену члана: 
„Валентини Танасковић Ђорђевић,  дипл. инжењеру 
пољопривреде“,  тако  што се престанак мандата 
члана  Надзорног одбора утврђује  Валентини  
Ђорђевић, дипл.инжењеру пољопривреде . 

 
II – Решење о исправци почиње да производи 

правно дејство од када и Решење које се исправља.   
 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-83/20               ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
  
 
389 
На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 
72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 
закон и 47/18) и чл. 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19. новембра  2020. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К  
 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету града Крушевца  за период јануар–септембар 
2020. године. 

 
2. Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-261/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
390 
На основу члана 43. став 2. Закона о државном 

премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 
65/13, 15/15-одлука УС, 96/15, 47/17-аутентично 
тумачење, 113/17-др.закон, 27/18-др. закон, 41/18–
др.закон и 9/20-др.закон) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.11.2020. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ПРОМЕНУ 

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ  
ОПШТИНА БИВОЉЕ И ЛАЗАРИЦА 

 
ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење за промену гра-

ница катастарских општина и то: 
- да се катастарској општини Лазарица при-

поји катастарска парцела број 1844/1 КО Бивоље. 
 
Саставни део овог закључка чини копија плана са 

приказаном предложеном новом границом предложене 
парцеле за прелазак из КО Бивоље у КО Лазарица. 

 
Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-892/20             ПРЕДСЕДНИК,  
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 

 
II - АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

                
                        
391 
На основу  члана 47. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 15/18) и члана 7. Одлуке о 
оснивању Службе буџетске инспекције града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 6/19), 

Градоначелник града Крушевца, дана 09.10.2020. 
године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ПОСТАВЉА СЕ Градимир Савић, дипл. 
економиста из Крушевца, за шефа Службе буџетске 
инспекције града Крушевца, са 09.10.2020. године. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

II Број: 020-84/20  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
392 
На основу  члана 47. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) и члана 4. 
Одлуке о оснивању Службе интерне ревизије  града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 6/19), 

Градоначелник града Крушевца, дана 09.10.2020. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ Радиша Крстић, дипл. 

економиста из Крушевца, за шефа Службе интерне 
ревизије  града Крушевца, са 09.10.2020. године. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

II Број: 020-83/20  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
393 
На основу члана 3. став 2. Одлуке о оснивању 

Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/09 и 9/19) и члана 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.09.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Никола Филиповић дужно-

сти шефа Службе месних заједница града Крушевца  
са 24.09.2020. године.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-65/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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394 
На основу члана 3. Одлуке о оснивању Службе 

месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 
- Пречишћен текст и 9/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.10.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ Горан Милић, дипл. 

економиста из Ловци, за вршиоца дужности  шефа  
Службе месних заједница, на период до годину дана.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-81/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
395 
На основу члана 50. Статута града Крушевца  

(''Сл. лист града Крушевца'' број 15/18) 
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 01.10.2020. године, донело је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА 

РЕГИОНАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЗАШТИТУ И 
ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ АКУМУЛАЦИЈЕ 

"ЋЕЛИЈЕ" 
 
I –  УТВРЂУЈЕ СЕ да је Оливери Дреновац, 

помоћнику за екологију, одрживи развој и енергетику 
града Крушевца, престао мандат члана Регионалне 
радне групе за заштиту и одрживо коришћење 
акумулације "Ћелије".  

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Парезановић, мастер 

биолог, помоћник градоначелника за екологију, 
одрживи развој и енергетику града Крушевца за члана 
Регионалне радне групе за заштиту и одрживо 
коришћење акумулације "Ћелије".  

 
III -   Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-15/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 

396 
На основу члана 50. Статута града Крушевца  

(''Сл. лист града Крушевца'' број 15/18) Градско веће 
града Крушевца, на седници одржаној дана 
01.10.2020. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И 

ИМЕНОВАЊE ЧЛАНОВА РЕГИОНАЛНЕ 
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ 
ОТПАДОМ У РАСИНСКОМ УПРАВНОМ 

ОКРУГУ 
 
I –  УТВРЂУЈЕ СЕ да је Оливери Дреновац, 

помоћнику градоначелника за екологију, одрживи 
развој и енергетику града Крушевца и Слободану 
Лапчевићу, шефу у РЈ "Чистоћа" ЈКП  "Крушевац", 
престао мандат члана и заменика члана Регионалне 
радне групе за реалзацију пројекта управљања 
чврстим комуналним отпадом у Расинском управном 
округу.   

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Парезановић, мастер 

биолог, помоћник градоначелника за екологију, 
одрживи развој и енергетику града Крушевца за члана  
и Немања Лазаравећ, координатор за техничко-
оперативне послове у ЈКП Крушевац за заменика 
члана Регионалне радне групе за реализацију пројекта 
управљања чврстим комуналним отпадом у 
Расинском управном округу.  

 
III -   Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-524/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
397 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју ("Службени 
гласник Републике Србије" број 10/13, 142/14, 103/15 
и 101/16), члана 50. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18), Одлукe 
о буџету града Крушевца за 2020. годину („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 16/19),  Одлуке о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2020. годину („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 15/20)  и став 3. тачка 2. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/18),  а уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде брoj 320-
00-07370/2020-09 од 05.10.2020. године,  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 13.10.2020. године, донело је 
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О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I У Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града 

Крушевца  за 2020. годину, III број 320-10/20 од 07.02.2020. године, у поглављу „I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ мења се: 

 
 У делу „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ 
  
У Табели 3. „Мере руралног развоја“ брише се мера Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде, а мења се планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза за мере: Инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју и Инвестиције за унапређење и развој руралне 
инфраструктуре и услуга, тако да гласи: 

 

Р.  

бр. 

 

Назив мере Шифра мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику  
(%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80) 

 
Максимални 

износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 
 

Пренете 
обавезе 

1. 

Инвестиције у физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 23.241.000,00 60 100.000,00 0,00 

2. Управљање ризицима 104 2.000.000,00 60 40.000,00 0,00 

3. 

Одрживо коришћење 

пољопривредног 

земљишта 

201.1 2.000.000,00 100 0,00 0,00 

4. 

Инвестиције за 

унапређење и развој 

руралне инфраструктуре 

и услуга 

301 12.479.000,00 100 0,00 0,00 

4. 

Развој техничко-

технолошких, 

примењених, развојних 

и иновативних пројеката 

у пољопривреди и 

руралном развоју 

305 5.000.000,00 100 0,00 0,00 

   УКУПНО   44.720.000,00   
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o Табела 4. „Посебни подстицаји“ тако да гласи 

 Табела 4.    Посебни подстицаји 

 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја по 
јединици мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке по 
кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. 

Подстицаји за 

промотивне 

активности у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

402 750.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

   УКУПНО     750.000,00        

 

 
o Табела 6. „Табеларни приказ планираних финансијских средстава“ тако да  гласи 
 

o Буџет Вредност у 

РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за 
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја  (без пренетих обавеза) 

50.470.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  1.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 1.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   44.720.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 750.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 

директних плаћања, кредитне подршке  и у оквиру мера 

руралног развоја 

3.000.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

 
 
У делу 1.3. „Циљна група и значај промене која се 

очекује за кориснике након примене Програма“ у 
поглављу „I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕ-
ЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА“, додаје се 
Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2020. 
годину, а бришу се удружења и асоцијације 
пољопривредних произвођача у корисницима мера 
подршке и удруживање пољопривредних 
произвођача у делу шта се подстиче реализацијом 
мера, тако да гласи „Програмом подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за територију града Крушевца 
утврђује се структура мера, односно намена и начин 
коришћења средстава за 2020. годину, у укупном 
износу од 50.470.000,00 динара, која су опредељена 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2020. годину 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 16/19) и 

Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2020. 
годину („Службени лист града Крушевца“ бр. 15/20). 
Корисници мера подршке су регистрована физичка 
лица-носиоци активног комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и 
предузетници са територије града Крушевца, уписане 
у Национални регистар пољопривредних газдинстава, 
физичка лица, правна лица и предузетници, чије 
делатности су у оквиру трансфера знања и развоја 
саветодавства, промоције развојних потенцијала и 
потреба села. 

Реализацијом мера које су  наведене у Програму 
подстиче се  

 модернизација пољопривредне производње  

 пораст квалитета и квантитета производње 
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 побољшање конкурентности пољопривре-
дних газдинстава 

 увођење нових технологија и иновација, и 
отварање нових тржишних могућности 

 подизање техничко-технолошких, маркети-
ншко-менаџментских знања и способности везаних за 
пољопривредну производњу, прераду, пласман про-
извода и развој села и осталим аспектима, који ће 
утицати на побољшање квалитета живота на  сеоским 
подручијима 

 лакши, ефикаснији и безбеднији транспорт 
пољопривредника и пољопривредних производа  

 
II У Програму подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2020. годину,  III број 320-
10/20 од 07.02.2020. године, у поглављу  „ II. ОПИС 
ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ брише се мера под бројем 
2.4. Успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде. У мери под бројем 2.9. Подстицаји за 
промотивне активности у пољопривреди и руралном 
развоју, бришу се активности везане за финансирање 
и организацију Пољопривредног сајма у Крушевцу, 
учешће пољопривредних произвођача, пољопривре-
дних удружења стручних служби, представника 
прераде и представника ресорне службе Градске 
управе на сајмовима пољопривреде у земљи и 
иностранству, финансирање израде и објављивање  
едукативног, информативног и промо  материјала  
(брошура, флајера, каталога и друго) и набавка 
стручне литературе и претплату на стручне часописе 
за кориснике на територији града, тако да гласи: 

 
2.9.1. Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопри-

вреде и руралних подручја и  заснована на праћењу 
нових технологија, стручном усавршавању и 
константном трансферу знања и информацција, а у 
складу са Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја 
града Крушевца. 

 Пољопривредни произвођачи и сеоско 
становништво све теже успевају да самостално, без 
стручне помоћи примењују иновације у производњи, 
пласману, маркетингу и другим активностима везаним 
за развој руралних средина.Највећи број носиоца 
породичних газдинстава уједно су управници - 
менаџери на газдинствима. Што се тиче нивоа  
њихове обучености из области пољопривредне 
производње 63,18% имају само пољопривредно 
искуство стечено праксом, док само 2,67%  имају 
стечено средње и високо стручно  образовње из 
области пољопривреде. 

Стручно оспособљавање пољопривредних 
произвођача и прерађивача одвијаће се путем 
различитих врста обука организованих од стране 
образовних институција, стручних лица из области 
пољопривреде. Средства  за ову меру опредељена су 
за организацију стручних скупова, креирање нових 
знања у складу са стварним потребама крајњих 
корисника, имплементацију постојећих знања и 
трансфер знања међусобним повезивањем креатора 

знања и њиховим повезивањем са пољопривредним 
произвођачима, малим и средњим предузећима и 
другим актерима руралне заједнице, подршка увођења 
савремених принципа пољопривредне производње и 
заштите биља на пољопривредним културама 
(прогноза биљних болести), као и учешће на стручним 
и промотивним скуповима и за финансирање других 
активности које су везане за стручно и техничко 
унапређење сеоског становништва, пољопривредних 
произвођача, пољопривредних стручњака и радника 
ресорне службе Градске управе у делу обезбеђења 
трошкова организованог превоза и смештаја.  

 
2.9.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Повећање доступности и квалитета знања и 

повећање конкурентности пољопривредне произво-
дње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Повећање нивоа стручног знања и вештина 

сеоског становништва, примена нових технологија и 
иновација и унапређење институција укључених у 
систем креирања и трансфера знања. 

 
2.9.3. Веза мере са националним програ-

мима за рурални развој и пољопривреду 
 
Ова мера се налази у Националном програму за 

пољопривреду за период 2018-2020. године. 
Реализацијом ове мере оствариваће се исти циљ 

који се односи на достизање тржишног развоја и јачање 
тржишне позиције пољопривредних и прехрамбених 
производа, унапређење рада удружења пољопри-
вредних произвођача, унапређење конкурентности 
субјеката у производњи хране, као и повећање свести 
потрошача о квалитету пољопривредних у 
прехрамбених производа у земљи и иностранству. 

 
2.9.4. Крајњи корисници 
 
Пољопривредни произвођачи, консултантске 

куће, и правна лица и предузетници која су 
регистрована за делатност везане за спровођење ове 
мере. 

 
2.9.5. Економска одрживост 
 
 Није потребно. 
 
2.9.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар (Регистар привредних субјеката, Регистар 
удружења и др.) 

 
2.9.7.  Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
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2.9.8.   Листа инвестиција у оквиру мере  
 

 
2.9.9. Критеријуми селекције 
 
2.9.10. Интензитет помоћи 
 
  Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају 

у износу од 100%. 
 
2.9.11. Индикатори/показатељи 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Број реализованих уговора 
 

2. Број едукованих пољопривредника 
 

 
2.9.12. Административна процедура 
 
Средства за меру-Подстицаји за промотивне 

активности у пољопривреди и руралном развоју, 
одобрава Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, на основу поднетих 
захтева и предлога. Комисија ће предлоге одлука о 
опредељивању средстава доносити у складу са 
следећим принципима: да су потенцијални корисници 
пољопривредници, сеоско становништво, асоцијације 
пољопривредника, стручњаци локалног агросектора 
који ће резултате стручног усавршавања користити за 
даљи рурални развој на подручју града Крушевца и да 
ће подржати активности везане за подизање нивоа 
пласмана производа и услуга, као и активности везане 
за развој села, који ће утицати на побољшљње 
квалитета живота сеоског становништва. 

 
У поглављу „II ОПИС ПЛАНИРАНИХ 

МЕРА“ мења се  и нумерација мера на следећи 
начин:   

„2.4. Назив и шифра мере: 104 Управљање 
ризицима“ 

„2.5. Назив и шифра мере:  201.1 Одрживо 
коришћење пољопривредног земљишта“ 

„2.6. Назив и шифра мере: 301 Инвестиције 

за унапређење и развој руралне инфраструктуре“ 
„2.7. Назив и шифра мере: 305 Развој техничко-

технолошких, примењених, развојних и иновативних 
пројеката у пољопривредеи и руралном развоју“ 

„2.8. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за 
промотивне активности у пољопривреди и руралном 
развоју“ 

„2.9. Назив и шифра мере: 601 Набавка хране и 
ветеринарске услуге за остављену женску телад“. 

 

.III У Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2020. годину, III број 320-
10/20 од 07.02.2020. године сви остали делови остају 
непромењени. 

 
IV - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
   

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-255/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 

398 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
ребалансу буџета града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/20), Одлуке о измени Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Крушевца за 2020. 
годину и  става 3. тачка 4. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 13.10.2020. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У 
ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 
КУПЉЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ И 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
 

I Да се на основу Одлуке о ребалансу буџету 
града Крушеца за 2020. годину издвоје средства у 
износу од 4.741.000,00 динара за субвенционисање 
инвестиција у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, за субвенционисање купљене пољо-
привредне опреме и механизације.  

 
II Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за субвенционисање инвестиција у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, које 
је донела Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, на које је Градско веће 
града Крушевца дало сагласност  III број 320-42/20 од 
11.03.2020. године. 

 
III Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-223/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

Шифра  
инве- 
стиције 

Назив инвестиције 

402.2 
Стручно оспособљавање и активности 
стицања вештина и показне 
активности 
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399 
На основу члана 3. и 4. Одлуке о оснивању Савета 

за родну равноправност („Сл. лист града Крушевца“ 
број 15/20), и члана 50. Статута града Крушевца 
(„Сл.лист града Крушевца број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 13.10.2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
 САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 

I. ИМЕНУЈУ СЕ ПРЕДСЕДНИК И ЧЛАНОВИ 
Савета за родну равноправност, и то: 

 
 За председника: 
 
Анка Лисинац Митровић, одборник, професор 

разредне наставе, 
 
 За чланове: 
 
1. Љубомир Карић, одборник, магистар наука о 

менаџменту, 
 
2. Милан Сојевић,одборник ,доктор медицине, 
 
3. Снежана Живковић,представник Удружења 

грађана „Романи цикна“, 
 
4. Катарина Милосављевић,наставник енглеког 

језика, Пољопривредни факултет Крушевац, 
 
5. Сузана Илић, професор разредне наставе, 

КУД “Бела Рада“ Дољане, 
 
6. Виолета Стевовић, представник Удружења 

грађана “Едукативни центар Крушевац“, 
 
7. Латинка Милојевић,председник Друштва за 

борбу против шећерне болести, 
 
8. Раде Петковић, предузетник, 
 
9. Милош Станковић, председник Астрономског 

удружења “Еурека“, 
 
10. Снежана Јаковљевић, законска заступница 

Удружења жена „Пешчаник“, 
 

II Мандат Савета траје четири године. 
 
III Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.  

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-501/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
 

400 
На основу члана 50. Статута града Крушевца (Сл. 

лист града Крушевца бр. 15/18) 
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 13.10.2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ И ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА РАДНОГ ТИМА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
Пројекта „Управљање отпадом у контексту 

климатских промена“ DKTI 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ ДА: 
 
- Оливери Дреновац, помоћнику градоначелника 

за екологију, одрживи развој и енергетику града 
Крушевца, престаје мандат председника Радног тима 
за реализацију Пројекта „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“ DKTI, 

- Слободану Лапчевићу, руководиоцу у РЈ 
„Чистоћа“ ЈКП Крушевац престаје мандат члана 
радног тима за реализацију Пројекта „Управљање 
отпадом у контексту климатских промена“ DKTI. 

 
II  - ИМЕНУЈУ СЕ: 
 
- Иван Парезановић, мастер биолог, помоћник 

градоначелника за екологију, одрживи развој и 
енергетику града Крушевца за председника Радног 
тима за реализацију Пројекта „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“ DKTI. 

- Ненад Шароњић и Андријана Цветковић 
пројект-менаџери у ЈКП Крушевац, за чланове радног 
тима за реализацију Пројекта „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“ DKTI. 

 
III – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-549/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
401 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 14. Одлуке о 
организовању Јавног комуналног предузећа „Градска 
топлана“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/13 – Пречишћен текст и 9/16) , и члана 50. тачка 12. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18),    

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 13.10.2020. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Градска топлана“ Крушевац број 136/1 
од 15.09.2020. године о образовању цена производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом 
усаглашене са методологијом за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и то: 

 
1а. Цена производње и испоруке топлотне 

енергије за купце код којих постоји техничка 
могућност за појединачна мерења и наплату по 
потрошњи у висини: 

 
I. Варијабилни део цене: 

- стамбени простор – тарифна група                    
1 (Тf1) ..................................................  5,53 дин/kwh 

- пословни простор – тарифна група                           
2 (Тf2).................................................... 6,91 дин/kwh 

 
II. Фиксни део: 

- стамбени простор – тарифна група                                  
1 (Тf1) .................................................. 44,95 дин/kwh 

- пословни простор – тарифна група                                
2 (Тf2).................................................... 56,19 дин/kwh 

 
1б. Цена производње и испоруке топлотне 

енергије за купце код којих не постоји техничка 
могућност за појединачна мерења и наплату по 
потрошњи у висини: 

 
- стамбени простор – тарифна група                               

1 (Тf1) ..................................................  99,84 дин/м3 
- пословни простор – тарифна група                             

2 (Тf2).................................................... 124,35 дин/м3 
 
II – Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III – Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-4/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

      
 
 
402 
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16), 
члана 16. став 2. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац 
(,,Сл.листа града Крушевца бр.13/16) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 13.10.2020. 
године, донело  је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији  послова у Јавном 
предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац 
који је донео директор  под III бр. 2744 од 05.10.2020. 
год. 

 
II   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-72/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
403 
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16), чл. 
15. став 2 и 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа "Водовод Крушевац", Крушевац (,,Сл. лист 
града Крушевца" бр. 5/13 - Пречишћен текст, 4/15 и 
9/16) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 13.10.2020. 
године донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији  послова ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац коју је донео директор под бр. 3828 од 
18.09.2020. године на коју је сагласност дао Надзорни 
одбор својом Одлуком под бр. 93/4 од 22.09.2020. год. 

 
II   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-71  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
404 
На основу члана  28. Закона о култури (,,Сл. 

гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 
6б. Одлуке о оснивању Културног центра у Крушевцу 
(,,Сл. лист града Крушевца број 1/09 - Пречишћен 
текст и 6/10) и члана 50. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној 13.10.2020. години, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова у Културном центру Крушевац, коју 
је донео директор Културног центра Крушевац под 
бројем 1770-6/20 од 30.09.2020. године. 

 
II  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-498/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
405 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), 
Правилника о раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник 
РС", бр. 8/20) и члана 50. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.10.2020. године, донело је 

 
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 

 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2020. ГОДИНИ 

 
1. МЕЊА СЕ Програм унапређења безбедности 

саобраћаја на територији града Крушевца у 2020. 
години ("Службени лист града Крушевца", бр. 14/19) 
тако што се: 

- тачкa 2.3 мења и гласи: 
„2.3 Услуге едукације родитеља применом бустер 

и беби седишта ............................. 70.000,00 динара.“ 
- тачкa 2.7 мења и гласи: 
„2.7 Организовање трибине о безбедности у 

саобраћају ................................... 180.000,00 динара.“ 
  
2. Ову измену Програма објавити у „Службеном 

листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-772/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

406 
На основу члана 8. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС" број 41/09, 
41/09, 53/10, 101/11, 87/18 и 23/19), члана 2 Прави-
лника о раду Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 

РС“ број 8/20) и  чланом 50. Статута града Крушевца 
(" Сл. лист града Крушевца број 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 27.10.2020. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  

КРУШЕВЦА 
 

I. У Решењу  о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији Града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 2/20), члан 
10. мења се и гласи: 

 
"Члан 10. 

 
Председнику и члановима Савета припада 

накнада за рад у Савету и то: председнику Савета у 
висини од 15%, заменику и члановима од 10% 
просечне зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику месечно". 

 
II. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-808/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 
   

407 
На основу члана 8. став 2 Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 87/18 и 23/19), тачке 3. Решења о 
образовању Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 2/20) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 27.10.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

  
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
 
- Драган Блажић, дужности председника 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 
територији Града Крушевца, 

- Зоран Ђорђевић, дужности заменика предсе-
дника Савета, 

- Весна Лазаревић, дужности члана Савета. 



   20.11.2020.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16                                        95 
 

 

II - ИМЕНУЈЕ СЕ  и то: 
 
За председника: 
- Јасмина Палуровић, градоначелник Града Кру-

шевца 
 
За заменика председника 
- Драган Блажић, дипл. инж. саобраћаја из 

Крушевца, 
 
За члана:  
- Зоран Ђорђевић, предузетник из Крушевца,  
  
III - Ове Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-807/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
408 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и члана 16. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за програме и 
пројекте од јавног интереса (,,Сл. лист града 
Крушевца", бр. 3/19) 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 27.10.2020. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ НЕГОВАЊА КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА, ТРАДИЦИЈА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ 

РАТОВА  И СТАНДАРДА ВЕТЕРАНА ГРАДА 
КРУШЕВЦА  

  
I. РАЗРЕШАВА СЕ Горан Јанковић, дужности 

члана Комисије  за избор програма и пројеката од 
посебног јавног интереса у области неговања 
културног наслеђа, традиције ослободилачких ратова 
и  стандарда ветерана града Крушевца. 

 
II. ИМЕНУЈЕ СЕ Живојин Милорадовић, дипл. 

правник члан Градског већа  за члана Комисије  за 
избор програма и пројеката од посебног јавног 
интереса у области неговања културног наслеђа, 
традиција ослободилачких ратова и стандарда 
ветерана града Крушевца. 

 
III - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-534/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

409 
На основу члана 4. став 3. Одлуке о обављању 

делатности обезбеђивања јавног осветљења („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 13/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
15/18) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 10.11.2020. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

  
 О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

(Јавна и декоративна расвета)  
У 2020. ГОДИНИ 

 
У Програму обављања делатности јавног осве-

тљења (Јавна и декоративна расвета) у 2020. години 
III бр.352-830/19 од 18.12.2019. године смањују се фи-
нансијска средства за јавно осветљење за 2.200.000,00 
динара. 

 
Задњи став Програма мења се и гласи: 
 
„ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЈАВНЕ И 

ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ, 
НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗДВОЈИТИ 12.800.000,00 ДИ-
НАРА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ И 24.000.000,00 ДИНА-
РА ЗА ДЕКОРАТРИВНУ РАСВЕТУ, УКУПАН 
ИЗНОС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕ 36.800.000,00 
ДИНАРА СА ПДВ-ом“. 

 
Остали део Програма остаје непромењен.  
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-623/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
410 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 10.11.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 8729 од 
19.10.2020. године којом се врши допуна Ценовника 
за декоративну расвету на територији града 
Крушевца, на који је Градско веће дало сагласност 
Решењем III бр. 023-3/20 од 07.02.2020. године. 
Допуна се врши у ставу 1, тако што се после редног 
броја 19, додају следеће позиције:  
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Добро Колич. 

 
Једин. 
цена 

 
3Д фигура „Санке“ 1 197.000,00 

3Д фигура „Јелен“ 1 65.000,00 

3Д фигура „Цилиндар 

црвени“ 1 47.500,00 

3Д фигура „Цилиндар 

плави“ 

 

1 

 

 47.500,00 

3Д фигура „Цилиндар 

бели“ 

1  

47.000,00 

2Д фигура „Звезде на репу 

комете“ 

1 37.000,00 

2Д фигура „Сунчеви зраци“ 1 32.000,00 

2Д фигура „Грана“ 1 36.000,00 

2Д фигура „Ледено крило 

златно“ 

1 34.000,00 

2Д фигура „Ледено крило 

плаво“ 

1 34.000,00 

2Д фигура „Ледено крило 

црвено“ 

1 34.000,00 

2Д фигура „Четири цвета“ 1 32.000,00 

2Д фигура „Корнет са 

звездама“ 

1 38.000,00 

Строб сијалице на 

пљоснатом каблу 

1 15.000,00 

 

Овако формиране цене увећавају се за  ПДВ у 
зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 
Закона о порезу на додатну вредност. 

 
II - Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-76/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 

 

411 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина 
на подручју града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 15/18 - пречишћен текст, 14/19 и 6/20) 
и  чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл.лист града 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 10.11.2020. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. УСВАЈА СЕ допуна Програма одржавања 
јавних површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца за 2020. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а на 
основу Одлуке Надзорног одбора под бр. 8731 од 
19.10.2020. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-618/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 

 

412 
На основу чл. 43. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина 
на подручју града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 15/18 - Пречишћен текст, 14/19 и 6/20) 
и  чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл.лист града 
Крушевца“, бр. 15/18), 

 Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  10.11.2020. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ допуна Програма одржавања 

јавног зеленила у 2020. години који је предложило 
Јавно комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а 
на основу Одлуке Надзорног одбора  под бр. 8861 од 
23.10.2020. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-619/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
413 
На основу чл. 6. и чл.11. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина 
на подручју града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“,  бр. 15/18 пречишћен текст, 14/19 и 6/20) 
и  чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл.лист града 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  10.11.2020. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 
површина и јавне хигијене на територији града Крушевца 
у зимском периоду за период од 15.11.2020. године до 
15.03.2021. године, који је предложило Јавно комунално 
предузеће „Крушевац“ Крушевац, под бр. 9016 од 
29.10.2020. године, а на основу Одлуке Надзорног одбора 
под бр. 9060 од 30.10.2020. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-620/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
414 
На основу члана 5. и 15. Одлуке о организовању 

ЈКП „Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца бр. 5/13 - пречишћен текст , 4/15 и 9/16) и  
чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  10.11.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац број 8732 од 19.10.2020. 
године којом се врши допуна Програма одржавања 
светлосне саобраћајне сигнализације (семофора) на 
територији града Крушевца који је усвојен Решењем 
Градског већа III Бр. 023-15/20 од 11.03.2020. године 
тако што се финансијска средства увећавају за 
2.200.000,00 динара са пдв-ом, и додаје нова позиција 
која гласи “Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на раскрсници у Јасици“.  

 
 II  -  Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III  -   Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-77/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
415 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) 
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 10.11.2020. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

ЗА ИЗРАДУ КРАТКОРОЧНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Оливера Дреновац, помо-ћник 

градоначелника за екологију, одрживи развој и енерге-
тику града Крушевца, мандата председника Комисије за 
израду Краткорочног акционог плана за ваздух. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ Иван Парезановић, мастер 

биолог, помоћник градоначелника за екологију, 
одрживи развој и енергетику града Крушевца за 
председника Комисије за израду Краткорочног 
акционог плана за ваздух. 

 
III - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 501-138/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
416 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) 
Градско веће града Крушевца, на седници одржа-

ној дана 10.11.2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
 КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
I РАЗРЕШАВА СЕ Милош Павић, дип.инжењер 

пољопривреде - Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, дужности члана Комисије 
за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ Марко Милојевић, дип. 

инжењер  пољопривреде - Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, за члана 
Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини. 

 
III – Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-276/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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417 
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16), члана 16. став 
2. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац (,,Сл. лист града 
Крушевца бр. 13/16) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана   10.11.2020. 
године донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац III бр.2744 од 
05.10.2020.год. коју је донео директор под III бр. 3122 
од 03.11.2020. год. 

 
II   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-78/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
418 
На основу члана  38. тачка 2. Закона о култури 

(,,Сл.гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
члана 32. Закона о запосленима у јавним службама 
(,,Сл. гласник РС" бр. 113/17), члана 6б. Одлуке о 
оснивању Историјског архива  у Крушевцу (,,Сл. лист 
града Крушевца", број 1/09-Пречишћен текст и 6/10) 
и члана 50. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 10.11.2020. години донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о  изменама 

и допунама Правилника о организацији и системати-
зацији послова у Историјском архиву Крушевац, који 
је донео директор Историјског архива Крушевац дана 
од 15.10.2020. године под бројем 825.  

 
II      Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-553/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
419 
Ha основу члана 9. Одлуке о оснивању Установе 

„Центар за особе са инвалидитетом“ Крушевац ("Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 1/10), чл. 13, став 1, тачка 
8. Статута Установе „Центар за особе са инвалиди-
тетом“ Крушевац ("Сл. лист града  Крушевца", бр. 

2/10 ), члана 12., став 1. Закона о социјалној заштити 
("Сл.гласник PC" бр. 24/11), и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 10.11.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Установе Центар за особе са 

инвалидитетом 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутра-
шњој организацији и систематизацији послова Уста-
нове  „Центар за особе са инвалидитетом“, који је 
донео директор Установе „Центар за особе са инвали-
дитетом“ Крушевац под  бројем 156/20 од 09.10.2020. 
године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-555/20   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
420 
На основу члана 50. Статута града Крушевца  (''Сл. 

лист града Крушевца'' број 15/2018) и поглавља 4. Плана 
одрживе урбане мобилности града Крушевца 2017-2030 
(''Службени лист града Крушевца'', број 9/17),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 17.11.2020. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању председника Комисије 
за имплементацију и праћење реализације Плана 

одрживе урбане мобилности града Крушевца 
2017-2030 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ: 
 
- Оливера Дреновац, дужности председника 

Комисије за имплементацију и праћење реализације 
Плана одрживе урбане мобилности града Крушевца 
2017-2030. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ:  

 
Иван Парезановић, помоћник градоначелника за 

екологију, одрживи развој и енергетику, за предсе-
дника Комисије за имплементацију и праћење 
реализације Плана одрживе урбане мобилности града 
Крушевца 2017-2030. 

 
III -   Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-18/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 

– др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 
45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 3 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града Крушевца» број 10/08, 
8/09, 6/11, 8/12,11/13 и 1/14),  

Градско веће града Крушевца је дана 19.11.2020 године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 

 
и расписује 

 
О Г Л А С 

 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 
I 

 
- Предмет јавног надметања - 
 
1. Расписује се Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

по условима другог круга у граду Крушевцу у следећим катастарским општинама:  
 
 

КО 

Број 

јединице 
јавног 

надметања 

Површина 
(ха) 

Почетна цена 
(дин/ха) 

Депозит 
(дин) 

Период 
закупа 

Степен 
заштите 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Бела Вода 1 0,8339 39.003,93 6.505,07 15  

Бела Вода 2 0,8249 22.022,20 3.633,22 15  

Бела Вода 3 0,0620 27.002,90 334,83 15  

Бела Вода 4 0,4479 7.586,65 679,61 15  

Бела Вода 5 1,1478 19.309,13 4.432,60 15  

Бела Вода 6 0,0650 4.371,69 56,83 15  

Беласица 7 0,3438 15.392,58 1.058,39 15  

Бивоље 8 0,8384 42.413,44 7.111,88 15  

Бивоље 9 0,2521 36.960,25 1.863,53 15  

Бивоље 10 0,2611 39.175,30 2.045,73 15  

Бивоље 11 0,1809 42.861,30 1.550,72 15  

Бивоље 12 0,6538 38.624,72 5.050,56 15  

Бивоље 13 0,5812 28.439,47 3.305,80 15  

Бивоље 14 0,1736 39.003,92 1.354,21 15  

Бивоље 15 0,5854 38.640,76 4.524,06 15  

Бивоље 16 0,2989 35.623,95 2.129,60 15  

Бивоље 17 0,1534 39.003,91 1.196,64 15  

Бивоље 18 0,1899 34.099,63 1.295,10 15  

Бивоље 19 0,3078 35.276,09 2.171,59 15  
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Бивоље 20 0,1240 33.361,37 827,36 15  

Бивоље 21 0,4808 34.717,66 3.338,45 15  

Бивоље 22 0,2903 34.717,67 2.015,70 15  

Бивоље 23 0,7615 35.524,25 5.410,34 15  

Бивоље 24 0,0791 39.003,92 617,04 15  

Бивоље 25 0,2517 30.645,89 1.542,71 15  

Бивоље 26 0,0828 39.003,99 645,90 15  

Бивоље 27 0,2747 39.003,93 2.142,87 15  

Бивоље 28 5,0964 38.069,79 38.803,77 15  

Бивоље 29 0,2397 40.962,37 1.963,73 15  

Бивоље 30 0,2881 42.142,31 2.428,24 15  

Бован 31 0,3726 19.248,95 1.434,43 15  

Бован 32 1,0465 27.002,93 5.651,71 15  

Бољевац 33 0,2390 18.572,51 887,76 15  

Бољевац 34 0,4656 13.977,58 1.301,59 15  

Бољевац 35 0,6130 5.400,16 662,06 15  

Бољевац 36 0,0752 2.657,45 39,96 15  

Бољевац 37 3,5893 2.657,40 1.907,64 15  

Брајковац 38 1,0395 34.717,66 7.217,80 15  

Буковица 39 0,6715 33.509,37 4.500,30 15  

Буци 40 0,1113 18.001,44 400,71 15  

Буци 41 0,0535 27.002,99 288,93 15  

Буци 42 0,5823 9.258,23 1.078,21 15  

Велика 

Крушевица 43 0,9565 34.717,66 6.641,48 15  

Велика 

Крушевица 44 0,6247 24.283,50 3.033,98 15  

Велика 

Крушевица 45 0,8053 27.002,93 4.349,09 15  

Велики 

Шиљеговац 46 1,7161 33.673,16 11.557,30 15  

Велики 

Шиљеговац 47 0,5985 24.620,23 2.947,04 15  

Велики 

Шиљеговац 48 0,6325 21.741,33 2.750,27 15  

Велики 

Шиљеговац 49 0,5779 27.002,92 3.120,99 15  

Велики 

Шиљеговац 50 0,7344 16.853,57 2.475,45 15  

Велики 

Шиљеговац 51 0,2046 21.859,53 894,49 15  

Велики 

Шиљеговац 52 1,5844 27.281,44 8.644,94 15  

Велико 

Головоде 53 0,9532 4.371,62 833,40 15  

Вратаре 54 4,0047 25.610,97 20.512,84 15  
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Вратаре 55 5,1961 24.697,15 25.665,77 15  

Вратаре 56 1,6612 16.241,74 5.396,15 15  

Вратаре 57 0,6485 39.003,93 5.058,81 15  

Вратаре 58 0,1507 27.002,92 813,86 15  

Вратаре 59 0,5847 34.717,67 4.059,88 15  

Вучак 60 0,5873 26.758,74 3.143,08 15  

Гавез 61 0,4374 27.164,20 2.376,32 15  

Гаглово 62 0,0438 6.171,92 54,06 15  

Гари 63 0,2805 9.258,22 519,38 15  

Гари 64 0,2971 14.714,37 874,32 15  

Гари 65 0,8088 21.623,81 3.497,86 15  

Глобаре 66 1,1378 20.280,73 4.615,08 15  

Глободер 67 1,9219 30.901,65 11.877,97 15  

Глободер 68 0,2617 39.003,94 2.041,46 15  

Глободер 69 0,2270 38.382,69 1.742,57 15  

Глободер 70 0,1055 39.003,89 822,98 15  

Глободер 71 2,5765 39.003,93 20.098,72 15  

Горњи Степош 73 0,1325 30.860,30 817,79 15  

Гревци 74 0,6534 34.717,66 4.536,90 15  

Гревци 75 0,6316 21.859,55 2.761,29 15  

Гркљане 76 0,4299 18.001,49 1.547,76 15  

Гркљане 77 0,2659 22.459,87 1.194,41 15  

Гркљане 78 0,2884 18.001,49 1.038,32 15  

Гркљане 79 0,6811 5.400,16 735,61 15  

Гркљане 80 2,0118 19.045,85 7.663,28 15  

Гркљане 81 1,0397 15.761,93 3.277,53 15  

Гркљане 82 1,1000 26.127,43 5.748,03 15  

Гркљане 83 0,2903 26.368,07 1.530,93 15  

Гркљане 84 0,0735 34.717,69 510,35 15  

Гркљане 85 0,2340 18.001,50 842,47 15  

Гркљане 86 0,3499 17.222,64 1.205,24 15  

Дворане 87 1,1600 27.002,93 6.264,68 15  

Дворане 88 0,1760 30.860,28 1.086,28 15  

Дедина 89 10,8931 9.817,49 21.388,58 15  

Дедина 90 2,4293 4.371,62 2.123,99 15  

Дедина 91 1,8054 22.385,44 8.082,93 15  

Дедина 92 0,5147 39.003,92 4.015,06 15  

Дедина 93 1,6621 24.223,48 8.052,36 15  

Дедина 94 0,6808 31.700,03 4.316,27 15  

Дедина 95 0,2355 34.717,66 1.635,20 15  

Дедина 96 0,8243 34.717,66 5.723,55 15  

Дољане 97 0,5925 21.859,54 2.590,35 15  

Дољане 98 1,5785 8.100,59 2.557,35 15  

Дољане 99 0,3715 8.100,59 601,87 15  
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Доњи Степош 100 0,3333 6.171,92 411,42 15  

Ђунис 101 3,2315 11.484,71 7.422,56 15  

Ђунис 102 0,6865 34.717,65 4.766,73 15  

Ђунис 104 0,2585 6.171,91 319,08 15  

Ђунис 105 0,3991 32.733,40 2.612,78 15  

Ђунис 106 0,1382 24.571,13 679,14 15  

Ђунис 107 1,4432 25.381,50 7.326,11 15  

Ђунис 108 0,2919 4.371,63 255,21 15  

Ђунис 109 0,8641 38.645,80 6.678,76 15  

Ђунис 110 0,3369 29.691,39 2.000,60 15  

Ђунис 111 0,3827 37.047,27 2.835,59 15  

Ђунис 112 0,0482 39.003,94 375,99 15  

Здравиње 113 0,3484 25.539,81 1.779,61 15  

Здравиње 114 0,0744 9.258,20 137,76 15  

Зебица 115 0,7256 7.663,07 1.112,06 15  

Зебица 116 0,2075 18.087,66 750,63 15  

Зубовац 117 0,5979 28.107,43 3.361,08 15  

Зубовац 118 4,1903 23.732,88 19.889,58 15  

Јабланица 119 0,4318 27.263,29 2.354,45 15  

Јабланица 120 0,3021 30.860,31 1.864,58 15  

Јабланица 121 0,3673 34.717,67 2.550,36 15  

Јабланица 122 6,6267 27.410,28 36.327,94 15  

Јасика 123 0,2400 39.003,92 1.872,18 15  

Јасика 124 0,3618 39.003,92 2.822,32 15  

Јасика 125 0,3830 39.003,94 2.987,70 15  

Јасика 126 0,6880 39.003,92 5.366,94 15  

Јасика 127 0,2554 38.653,17 1.974,40 15  

Јасика 128 0,1478 30.748,11 908,91 15  

Јасика 129 1,0834 39.003,93 8.451,37 15  

Јасика 130 0,1606 39.003,92 1.252,80 15  

Јасика 131 0,1782 38.631,09 1.376,81 15  

Јасика 132 0,1537 39.003,90 1.198,98 15  

Јасика 133 0,4868 34.717,67 3.380,11 15  

Јасика 134 0,0478 39.003,97 372,87 15  

Јасика 135 0,1241 39.003,95 968,07 15  

Јасика 136 0,0868 37.769,35 655,67 15  

Јошје 137 2,1033 4.637,25 1.950,70 15  

Јошје 138 0,6769 7.484,80 1.013,29 15  

Каоник 139 2,1228 23.092,99 9.804,36 15  

Каоник 140 0,9453 30.860,30 5.834,44 15  

Каоник 141 0,9035 30.860,30 5.576,45 15  

Каоник 142 2,0149 32.132,05 12.948,57 15  

Каоник 143 2,8107 34.717,66 19.516,18 15  

Каоник 144 0,0705 39.003,97 549,95 15  
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Каоник 145 0,7333 9.894,46 1.451,12 15  

Каоник 146 0,2842 30.860,31 1.754,10 15  

Капиџија 147 0,1841 6.731,99 247,87 15  

Капиџија 148 0,1099 10.415,10 228,92 15  

Кобиље 149 0,1571 4.371,61 137,35 15  

Коњух 150 0,1768 30.860,29 1.091,22 15  

Коњух 151 0,3635 27.002,94 1.963,11 15  

Коњух 152 0,1493 30.860,28 921,48 15  

Коњух 153 0,3501 30.860,30 2.160,83 15  

Коњух 154 0,9460 23.767,91 4.496,88 15  

Коњух 155 0,9970 39.003,93 7.777,38 15  

Коњух 156 0,4495 26.293,28 2.363,76 15  

Коњух 157 1,0216 39.003,93 7.969,28 15  

Коњух 158 0,4327 39.003,93 3.375,40 15  

Коњух 159 0,0207 34.717,87 143,73 15  

Коњух 160 0,0886 34.717,61 615,19 15  

Крушевац 161 0,2220 39.003,92 1.731,77 15  

Крушевац 162 0,0068 42.861,76 58,29 15  

Крушевац 163 0,4506 36.700,73 3.307,47 15  

Крушевац 164 0,2031 38.325,16 1.556,76 15  

Крушевац 165 0,3781 37.623,33 2.845,07 15  

Крушевац 166 0,5204 40.416,85 4.206,58 15  

Крушевац 167 0,1324 39.003,93 1.032,82 15  

Крушевац 168 0,6728 39.003,92 5.248,36 15  

Крушевац 169 0,2492 39.003,93 1.943,95 15  

Крушевац 170 0,5127 42.861,28 4.394,99 15  

Крушевац 171 0,0082 42.860,98 70,29 15  

Крушевац 172 0,1924 42.861,28 1.649,30 15  

Крушевац 173 0,2479 42.861,27 2.125,06 15  

Крушевац 174 0,4886 32.826,69 3.207,82 15  

Крушевац 175 1,2044 12.858,10 3.097,26 15  

Крушевац 176 8,7822 36.711,06 64.480,77 15  

Крушевац 177 0,5247 7.800,78 818,61 15  

Крушевац 178 3,0865 39.003,93 24.077,12 15  

Крушевац 179 1,0272 34.717,66 7.132,39 15  

Крушевац 180 0,0449 42.861,25 384,89 15  

Крушевац 181 0,7076 34.717,67 4.913,24 15  

Крушевац 182 1,4326 38.652,72 11.074,77 15  

Крушевац 183 0,9690 34.718,10 6.728,36 15  

Крушевац 184 0,1199 11.701,17 280,59 15  

Крушевац 185 0,4977 39.003,94 3.882,45 15  

Крушевац 186 0,3350 39.003,94 2.613,26 15  

Крушевац 187 0,1433 34.717,66 995,00 15  

Крушевац 188 0,9440 34.717,66 6.554,69 15  
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Крушевац 189 0,3652 34.717,66 2.535,77 15  

Крушевац 190 0,1495 30.860,27 922,72 15  

Крушевац 191 0,2488 34.717,64 1.727,55 15  

Крушевац 192 0,5572 31.180,46 3.474,75 15  

Крушевац 193 0,1817 39.003,91 1.417,40 15  

Крушевац 194 1,5890 42.323,35 13.450,36 15  

Крушевац 195 0,6885 42.861,29 5.902,00 15  

Крушевац 196 0,6440 36.830,19 4.743,72 15  

Крушевац 197 0,1208 42.861,26 1.035,52 15  

Крушинце 198 0,8048 17.572,91 2.828,53 15  

Крушинце 199 1,2160 20.994,02 5.105,74 15  

Крушинце 200 0,2788 30.860,29 1.720,77 15  

Крушинце 201 0,2437 7.247,11 353,22 15  

Крушинце 202 0,4397 30.860,29 2.713,85 15  

Кукљин 203 0,0282 40.551,06 228,70 15  

Кукљин 204 0,1489 39.003,96 1.161,53 15  

Кукљин 205 0,2249 34.717,65 1.561,60 15  

Кукљин 206 0,2880 41.349,17 2.381,71 15  

Кукљин 207 0,1593 34.717,64 1.106,10 15  

Кукљин 208 0,1256 34.717,68 872,10 15  

Купци 209 1,4396 37.224,04 10.717,54 15  

Купци 210 0,4631 9.258,24 857,49 15  

Купци 211 0,0638 30.860,34 393,77 15  

Купци 212 0,5321 5.867,07 624,37 15  

Купци 213 0,0888 34.717,68 616,58 15  

Купци 214 0,2340 30.860,30 1.444,26 15  

Купци 215 0,1069 34.717,68 742,26 15  

Лазарица 216 0,3301 39.003,94 2.575,04 15  

Лазарица 217 0,0691 39.003,91 539,03 15  

Лазарица 218 0,1888 35.625,79 1.345,23 15  

Лазарица 219 0,0645 36.146,36 466,28 15  

Лазарица 220 0,1107 38.407,68 850,34 15  

Лазарица 221 0,2058 42.861,27 1.764,17 15  

Лазарица 222 0,2036 29.557,81 1.203,59 15  

Лазарица 223 0,2191 39.003,93 1.709,15 15  

Лазарица 224 0,3183 39.003,93 2.482,99 15  

Лазарица 225 0,0318 34.717,61 220,80 15  

Лазарица 226 0,4117 42.861,28 3.529,19 15  

Лазарица 227 0,0138 39.003,62 107,65 15  

Лазарица 228 1,1342 38.691,39 8.776,75 15  

Лазарица 229 0,1445 30.860,28 891,86 15  

Лазарица 230 0,4051 42.861,29 3.472,62 15  

Лазарица 231 1,0277 39.003,93 8.016,86 15  

Лазарица 232 0,1329 30.860,27 820,26 15  
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Лазарица 233 0,0471 30.860,30 290,70 15  

Лазарица 234 0,0271 39.004,06 211,40 15  

Лазарица 235 0,2021 6.171,90 249,46 15  

Лазарица 236 0,0289 39.003,81 225,44 15  

Лазарица 237 0,0231 39.003,90 180,19 15  

Лазарица 238 3,4262 36.824,39 25.233,54 15  

Липовац 239 0,1303 4.371,60 113,92 15  

Липовац 240 0,2592 30.860,30 1.599,79 15  

Ловци 241 3,8076 21.216,46 16.156,75 15  

Ломница 242 0,6694 9.501,18 1.272,01 15  

Ломница 243 0,5577 23.553,02 2.627,10 15  

Ломница 244 0,2369 27.002,91 1.279,39 15  

Лукавац 245 0,5296 12.858,10 1.361,93 15  

Љубава 246 0,3647 30.860,30 2.250,95 15  

Мајдево 247 0,4063 20.843,76 1.693,76 15  

Мајдево 248 0,8476 34.717,66 5.885,33 15  

Мајдево 249 1,3513 34.505,57 9.325,47 15  

Мајдево 250 0,0048 30.860,42 29,62 15  

Мајдево 251 0,4176 27.859,20 2.326,80 15  

Мајдево 252 0,8566 27.395,21 4.693,34 15  

Мајдево 253 0,2688 30.860,31 1.659,05 15  

Мајдево 254 1,0732 32.414,97 6.957,55 15  

Мајдево 255 3,1879 26.581,38 16.947,75 15  

Макрешане 256 0,0621 30.860,23 383,28 15  

Макрешане 257 0,0543 27.002,95 293,25 15  

Макрешане 258 0,0503 35.663,62 358,77 15  

Макрешане 259 0,3599 32.467,55 2.337,01 15  

Макрешане 260 0,1177 39.781,99 936,46 15  

Макрешане 261 0,5158 31.009,87 3.198,97 15  

Макрешане 262 0,1163 34.717,63 807,53 15  

Макрешане 263 0,0763 39.003,93 595,20 15  

Макрешане 264 0,0691 35.772,21 494,37 15  

Макрешане 265 0,2362 10.377,56 490,23 15  

Макрешане 266 0,0428 35.578,97 304,55 15  

Макрешане 267 0,0391 27.773,91 217,19 15  

Макрешане 268 0,0126 26.598,41 67,02 15  

Макрешане 269 0,1134 4.371,60 99,14 15  

Макрешане 270 0,4214 30.860,30 2.600,90 15  

Мала Река 271 0,7022 13.287,01 1.866,02 15  

Мали Шиљеговац 272 0,5241 21.859,55 2.291,31 15  

Мали Шиљеговац 273 0,9587 22.247,27 4.265,69 15  

Мали Шиљеговац 274 2,1943 23.688,25 10.395,82 15  

Мали Шиљеговац 275 0,2277 27.002,94 1.229,71 15  

Мали Шиљеговац 276 0,1178 8.100,59 190,85 15  
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Мали Шиљеговац 277 0,4985 24.387,34 2.431,41 15  

Мало Головоде 278 0,3449 28.870,66 1.991,49 15  

Мало Головоде 279 0,0319 30.860,19 196,88 15  

Мало Головоде 280 0,2901 36.612,20 2.124,24 15  

Мало Головоде 281 0,0910 30.860,33 561,65 15  

Мачковац 282 0,6336 11.701,17 1.482,77 15  

Мачковац 283 0,4671 10.415,16 972,98 15  

Мачковац 284 0,4048 39.003,93 3.157,75 15  

Мачковац 285 1,2404 24.625,06 6.108,98 15  

Мачковац 286 0,5759 27.002,93 3.110,19 15  

Мачковац 287 0,7142 30.860,31 4.408,08 15  

Мачковац 288 0,3912 34.717,66 2.716,31 15  

Мешево 290 0,0993 30.860,32 612,88 15  

Мешево 291 0,0605 33.188,93 401,58 15  

Мешево 292 0,0963 30.860,33 594,37 15  

Мешево 293 0,0334 39.003,89 260,54 15  

Мешево 294 0,1460 30.860,27 901,12 15  

Модрица 295 0,0341 34.717,60 236,77 15  

Мудраковац 296 0,2978 34.717,66 2.067,78 15  

Мудраковац 297 1,3741 24.916,24 6.847,48 15  

Мудраковац 298 1,3204 28.108,22 7.422,81 15  

Мудраковац 299 0,7760 31.886,78 4.948,82 15  

Мудраковац 300 0,8536 34.477,25 5.885,95 15  

Мудраковац 301 0,6022 30.094,20 3.624,54 15  

Мудраковац 302 0,8293 30.860,30 5.118,49 15  

Мудраковац 303 0,7218 28.792,73 4.156,51 15  

Мудраковац 304 0,1133 34.717,65 786,70 15  

Мудраковац 305 1,0846 39.003,93 8.460,73 15  

Мудраковац 306 0,2092 34.717,64 1.452,58 15  

Мудраковац 307 0,1139 34.717,65 790,86 15  

Мудраковац 308 0,1039 34.717,61 721,43 15  

Мудраковац 309 0,0769 35.163,59 540,81 15  

Мудраковац 310 0,0244 34.717,62 169,42 15  

Мудраковац 311 0,1008 10.288,89 207,42 15  

Мудраковац 312 0,3290 10.387,02 683,46 15  

Наупаре 313 1,7011 34.717,66 11.811,64 15  

Наупаре 314 1,1638 29.212,68 6.799,54 15  

Наупаре 315 0,2672 6.943,68 371,07 15  

Наупаре 316 0,9275 25.059,26 4.648,49 15  

Наупаре 317 0,1190 27.002,94 642,67 15  

Наупаре 318 0,2763 23.885,16 1.319,89 15  

Падеж 319 0,8820 30.860,29 5.443,75 15  

Падеж 320 0,2281 39.003,95 1.779,36 15  

Пакашница 321 1,4125 18.956,53 5.355,22 15  

Пакашница 322 0,7347 6.171,91 906,90 15  

Пакашница 323 0,1631 6.943,65 226,50 15  
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Пакашница 324 0,9961 30.860,30 6.147,98 15  

Паруновац 325 0,1488 27.002,96 803,60 15  

Паруновац 326 0,0540 30.860,37 333,29 15  

Паруновац 327 0,0747 21.859,57 326,58 15  

Паруновац 328 0,0929 27.002,91 501,71 15  

Паруновац 329 4,4136 7.780,20 6.867,74 15  

Паруновац 330 0,1326 30.860,33 818,41 15  

Паруновац 331 1,4305 7.135,92 2.041,58 15  

Паруновац 332 0,2316 6.171,89 285,88 15  

Паруновац 333 0,1368 39.003,95 1.067,14 15  

Паруновац 334 0,1712 30.860,28 1.056,65 15  

Паруновац 335 0,1437 27.002,92 776,06 15  

Паруновац 336 0,1262 39.003,96 984,46 15  

Паруновац 337 2,6872 6.171,91 3.317,03 15  

Пасјак 338 0,4806 30.860,30 2.966,29 15  

Пепељевац 339 0,3096 39.003,94 2.415,12 15  

Пепељевац 340 0,1797 34.717,64 1.247,75 15  

Пепељевац 341 0,4173 36.895,21 3.079,27 15  

Пепељевац 342 0,4506 42.861,30 3.862,66 15  

Пепељевац 343 0,5702 39.816,36 4.540,65 15  

Пепељевац 344 0,7605 42.861,29 6.519,20 15  

Пепељевац 345 0,3095 37.065,07 2.294,32 15  

Пепељевац 346 0,5869 39.003,94 4.578,28 15  

Пепељевац 347 0,2348 42.861,29 2.012,76 15  

Пепељевац 348 0,2912 39.003,91 2.271,58 15  

Пепељевац 349 0,1220 30.860,33 752,99 15  

Пепељевац 350 0,1789 25.969,98 929,20 15  

Пепељевац 351 0,3837 30.860,31 2.368,22 15  

Пепељевац 352 0,1600 28.837,56 922,80 15  

Рибаре 353 0,6942 8.100,59 1.124,68 15  

Рибаре 354 0,4627 27.002,94 2.498,85 15  

Рибаре 355 0,7079 18.001,48 2.548,65 15  

Рибаре 356 0,5419 30.860,31 3.344,64 15  

Рлица 357 0,7979 5.400,16 861,75 15  

Росица 358 2,8446 21.859,55 12.436,33 15  

Росица 359 0,3379 21.859,54 1.477,26 15  

Росица 360 1,1950 25.830,93 6.173,59 15  

Себечевац 361 0,5014 30.118,67 3.020,30 15  

Себечевац 362 0,1212 27.002,97 654,55 15  

Сеземче 363 0,1110 21.859,55 485,28 15  

Сеземче 364 0,3203 2.657,41 170,23 15  

Сеземче 365 0,2593 6.557,77 340,08 15  

Сеземче 366 0,4054 18.001,48 1.459,56 15  

Срндаље 367 0,1372 2.657,43 72,92 15  
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Срндаље 368 0,6326 2.657,40 336,21 15  

Срндаље 369 0,1093 13.287,01 290,45 15  

Срње 370 0,0335 27.002,99 180,92 15  

Срње 371 0,5750 30.860,30 3.548,93 15  

Срње 372 0,3447 27.002,93 1.861,58 15  

Станци 373 0,4188 27.002,94 2.261,76 15  

Сушица 374 0,0164 3.600,61 11,81 15  

Сушица 375 0,7265 27.002,93 3.923,52 15  

Сушица 376 3,7689 21.859,55 16.477,29 15  

Текија 377 0,4485 27.765,31 2.490,54 15  

Текија 378 0,0265 30.860,38 163,56 15  

Текија 379 0,5987 30.860,30 3.695,21 15  

Текија 380 0,3966 30.860,29 2.447,83 15  

Треботин 381 0,2783 10.456,59 582,01 15  

Треботин 382 0,0505 34.717,62 350,64 15  

Трмчаре 383 0,1390 4.227,99 117,53 15  

Трмчаре 384 0,4085 6.921,59 565,49 15  

Ћелије 385 0,6133 21.550,61 2.643,39 15  

Ћелије 386 0,4018 24.276,63 1.950,87 15  

Ћелије 387 0,1884 29.850,90 1.124,78 15  

Ћелије 388 2,0346 24.613,61 10.015,77 15  

Ћелије 389 1,1196 26.798,96 6.000,82 15  

Ћелије 390 1,3414 28.002,95 7.512,63 15  

Ћелије 391 0,8965 22.600,73 4.052,31 15  

Ћелије 392 1,1674 26.677,58 6.228,68 15  

Ћелије 393 1,2906 29.354,63 7.577,01 15  

Ћелије 394 0,5111 26.714,40 2.730,74 15  

Ћелије 395 2,0183 30.730,21 12.404,55 15  

Ћелије 396 0,7909 31.470,05 4.977,93 15  

Ћелије 397 0,3118 22.558,50 1.406,74 15  

Ћелије 398 0,1498 27.002,94 809,00 15  

Церова 399 2,2034 30.860,30 13.599,51 15  

Церова 400 1,0756 30.860,30 6.638,66 15  

Церова 401 0,1624 6.171,92 200,46 15  

Церова 402 1,3695 30.860,30 8.452,63 15  

Читлук 403 0,7012 26.447,10 3.708,94 15  

Читлук 404 0,2487 36.132,05 1.797,20 15  

Читлук 405 0,0092 39.004,35 71,76 15  

Читлук 406 1,1423 39.003,93 8.910,83 15  

Читлук 407 0,0836 35.686,72 596,68 15  

Читлук 408 0,1552 39.003,93 1.210,68 15  

Шанац 410 2,0202 30.860,30 12.468,79 15  

Шанац 411 1,4439 30.860,30 8.911,83 15  

Шанац 412 1,4388 30.742,07 8.846,33 15  
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Шанац 413 0,1182 30.876,65 729,92 15  

Шанац 414 0,2647 30.860,29 1.633,74 15  

Шанац 415 0,4448 30.860,30 2.745,33 15  

Шанац 416 3,0838 3.749,17 2.312,34 15  

Шанац 417 0,1126 30.860,30 694,97 15  

Шанац 418 0,1766 31.006,00 1.095,13 15  

Шанац 419 0,1249 36.761,01 918,29 15  

Шанац 420 0,3891 27.002,93 2.101,36 15  

Шанац 421 1,0998 8.480,52 1.865,37 15  

Шашиловац 422 0,3671 21.859,55 1.604,92 15  

Шашиловац 423 0,6352 27.002,93 3.430,45 15  

Шашиловац 424 1,4029 28.113,76 7.888,15 15  

Шогољ 425 2,5482 34.717,66 17.693,50 15  

Шогољ 426 0,4846 30.860,30 2.990,98 15  

Шогољ 427 0,1798 34.717,69 1.248,44 15  

Штитаре 428 0,2080 30.860,29 1.283,78 15  

Штитаре 429 0,0922 27.002,93 497,93 15  

Штитаре 430 0,0958 30.860,33 591,28 15  

Штитаре 431 0,7874 30.860,30 4.859,88 15  

Укупно:  292,6844     
 
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак 

парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на 
коришћење, може се извршити у згради града Крушевца, у канцеларији бр. 26 сваког радног дана од 7:30 до 
15:30 часова, као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

 
Контакт особа Марко Милојевић, тел. 0648355193. 
 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 
 
4.  Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: 
 

КО Дана Од (часова) 
 

1 2 3 

Бела Вода 27.11.2020 08.00 

Беласица 27.11.2020 08.00 

Бивоље 27.11.2020 08.00 

Бољевац 27.11.2020 08.00 

Бован 27.11.2020 08.00 

Брајковац 27.11.2020 08.00 

Буци 27.11.2020 08.00 

Буковица 27.11.2020 08.00 

Ћелије 27.11.2020 08.00 

Церова 27.11.2020 08.00 

Читлук 27.11.2020 08.00 

Дедина 27.11.2020 08.00 

Дољане 27.11.2020 08.00 

Доњи Степош 27.11.2020 08.00 
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Ђунис 27.11.2020 08.00 

Дворане 27.11.2020 08.00 

Гаглово 27.11.2020 08.00 

Гари 27.11.2020 08.00 

Гавез 27.11.2020 08.00 

Глобаре 27.11.2020 08.00 

Глободер 27.11.2020 08.00 

Горњи Степош 27.11.2020 08.00 

Гревци 27.11.2020 08.00 

Гркљане 27.11.2020 08.00 

Јабланица 27.11.2020 08.00 

Јасика 27.11.2020 08.00 

Јошје 27.11.2020 08.00 

Каоник 27.11.2020 08.00 

Капиџија 27.11.2020 08.00 

Кобиље 27.11.2020 08.00 

Коњух 27.11.2020 08.00 

Крушевац 27.11.2020 08.00 

Крушинце 27.11.2020 08.00 

Кукљин 27.11.2020 08.00 

Купци 27.11.2020 08.00 

Лазарица 27.11.2020 08.00 

Липовац 27.11.2020 08.00 

Љубава 27.11.2020 08.00 

Ломница 27.11.2020 08.00 

Ловци 27.11.2020 08.00 

Лукавац 27.11.2020 08.00 

Мачковац 27.11.2020 08.00 

Мајдево 27.11.2020 08.00 

Макрешане 27.11.2020 08.00 

Мала Река 27.11.2020 08.00 

Мали Шиљеговац 27.11.2020 08.00 

Мало Головоде 27.11.2020 08.00 

Мешево 27.11.2020 08.00 

Модрица 27.11.2020 08.00 

Мудраковац 27.11.2020 08.00 

Наупаре 27.11.2020 08.00 

Падеж 27.11.2020 08.00 

Пакашница 27.11.2020 08.00 

Паруновац 27.11.2020 08.00 

Пасјак 27.11.2020 08.00 

Пепељевац 27.11.2020 08.00 

Рибаре 27.11.2020 08.00 

Рлица 27.11.2020 08.00 

Росица 27.11.2020 08.00 
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Шанац 27.11.2020 08.00 

Шашиловац 27.11.2020 08.00 

Себечевац 27.11.2020 08.00 

Сеземче 27.11.2020 08.00 

Шогољ 27.11.2020 08.00 

Срндаље 27.11.2020 08.00 

Срње 27.11.2020 08.00 

Станци 27.11.2020 08.00 

Штитаре 27.11.2020 08.00 

Сушица 27.11.2020 08.00 

Текија 27.11.2020 08.00 

Треботин 27.11.2020 08.00 

Трмчаре 27.11.2020 08.00 

Велика Крушевица 27.11.2020 08.00 

Велики Шиљеговац 27.11.2020 08.00 

Велико Головоде 27.11.2020 08.00 

Вратаре 27.11.2020 08.00 

Вучак 27.11.2020 08.00 

Здравиње 27.11.2020 08.00 

Зебица 27.11.2020 08.00 

Зубовац 27.11.2020 08.00 

 
 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 

надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини дође до промена 
површине из огласа по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп и на коришћење ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта. 

  
6. Све трошкове који настану по основу закупа и 

коришћења пољопривривредног земљишта у 
државној својини сноси лице које добије то земљиште 
у закуп, односно на коришћење. 

 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на 

коришћење искључиво за пољопривредну произво-
дњу, не може се користити у друге сврхе. 

 
8. Пољопривредно земљиште у државној својини 

груписано у јединице јавних надметања означених * 
и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато 
најмање последње три агроекономске године и није 
било предмет коришћења. 

 
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у 

подзакуп. 
 
 
 
 
 

II 
 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 
 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
има: 

- физичко и правно лице које је уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу најмање три године. 

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за бројеве јединица јавних надметања 
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има: 

 
- за бројеве јединица јавних надметања означених 

* у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно 
лице које је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу;  

 
- за бројеве јединица јавних надметања означених 

** у табели тачке 1. овог огласа има правно  лице и 
предузетник које је уписано у Регистар пољо-
привредних газдинстава и налази се у активном 
статусу, које је у својству претежне делатности 
регистровано или има у оснивачком акту наведену 
енергетску делатност прописану законом којим се 
уређује област енергетике, а за чије обављање се 
користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и  
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да у року од три године од дана закључења уговора о 
коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној 
употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад 
се планира коришћење обновљивих извора од 
биомасе који гласи на име лица са којим је закључен 
уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да 
важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству 
се утврђује пасиван статус. 

 
3. Поступак јавног надметања спроводи се електро-

нским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног 
надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid         
(у даљем тексту: Апликација) која се налази на 
званичној веб-презентацији Управе за пољопри-
вредно земљиште. 

 
4. Поступак јавног надметања одржава се ако је 

благовремено достављена најмање једна уредна 
пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење 
јавног надметања и ако се достави доказ о уплати 
депозита за свако јавно надметање појединачно. 

 
5. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за 

јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 
тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. 
овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на 
рачун Градске управе Крушевац број: 840-973804-65, 
модел 97, позив на број 97-052, осим ако је за 
јединицу јавног надметања утврђен износ депозита 
мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати 
депозит и достави доказ ради учешћа на јавном 
надметању за ту јединицу јавног надметања. 

 
6. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити након јавног 
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 
урачунат у годишњу закупнину. У случају да 
најповољнији понуђач одустане од своје понуде 
депозит се не враћа. 

 
7. Најповољнији понуђач јесте понуђач који 

испуњава услове за закуп и коришћење 
пољопривредног земљишта из закона којим се уређује 
пољопривредно земљиште и понуди највишу цену 
закупа за јединицу јавног надметања. 

 
8. Ако се за јединицу јавног надметања пријави 

више учесника који испуњавају услове за закуп и 
коришћење пољопривредног земљишта и која су 
понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се 
у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла 
у Апликацију. 

 
9. Право закупа и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини немају правна и 
физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава која: 

 
1) су у пасивном статусу; 
 
2) нису испунила све обавезе из претходних или 

текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта 
у државној својини; 

 
3) су извршила ометање поседа пољопривредног 

земљишта у државној својини; 
 
4) су нарушавала несметано одвијање било ког 

дела поступка јавног надметања приликом давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у 
закуп; 

 
5) су бесправно користила пољопривредно 

земљиште у државној својини; 
 
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште 

у државној својини у подзакуп. 
 

III 
 

– Документација за пријављивање на јавно 
надметање – 

 
1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини понуђач доказује следећом 
докуменатацијом: 

 
- за физичко лице: 
 
- потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године;  
-лична карта или очитана лична карта за личне 

карте са чипом. 
 
- за правно лице: 
 
- потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године; 
 - извод из привредног регистра (не старији од 

шест месеци). 
 
2. Испуњеност услова за пријављивање за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за пољопривредну производњу за бројеве 
јединица јавних надметања означени * у табели тачке 
1. овог огласа понуђач доказује следећом 
докуменатацијом: 

 
- за физичка лица личном картом или очитаном 

личном картом за личне карте са чипом и потврдом о 
активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава; 

- за правна лицa изводом из привредног регистра 
(не старији од шест месеци) и потврдом о активном 
статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач 
за бројеве јединица јавних надметања означених ** у 
табели тачке 1. овог огласа доказује следећом 
докуменатацијом: 

- потврдом о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава; 

- изводом из привредног регистра (не старији од 
шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да 
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је регистровано за енергетску делатност за чије 
обављање се користе обновљиви извори од биомасе и 
сточарства. 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, 
односно фотографисану документацију којом 
доказује испуњеност услова за остваривање права 
закупа и коришћења путем Апликације , и то: 

 
1. за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини документацију наведену у делу III 
тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита; 

 
2. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну производњу 
документацију наведену у делу III тачка 2. овог 
огласа; 

 
3. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за производњу енергије из обно-
вљивих извора од биомасе и сточарства докумен-
тацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа; 

 
 

Понуђач одговара за тачност података које уноси 
у Апликацију, као и за веродостојност исправа које 
прилаже, а које морају да буду читљиве. 

 
IV 

 
– Рок за подношење пријаве - 

 
Рок за пријављивање и подношење документа-

ције у Апликацију је до 15:30 сати, дана 02.12.2020. 
године. 

Непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Једном поднета пријава са понудом не може се 

мењати. 
 

V 
 

– Јавно надметање - 
 
Отварање понуда за давање у закуп и на 

коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 
одржаће, и то: 

 

КО Дана Почетак у (часова) 
 

1 2 3 

Бела Вода 10.12.2020 12:00 

Беласица 10.12.2020 12:00 

Бивоље 10.12.2020 12:00 

Бољевац 10.12.2020 12:00 

Бован 10.12.2020 12:00 

Брајковац 10.12.2020 12:00 

Буци 10.12.2020 12:00 

Буковица 10.12.2020 12:00 

Ћелије 10.12.2020 12:00 

Церова 10.12.2020 12:00 

Читлук 10.12.2020 12:00 

Дедина 10.12.2020 12:00 

Дољане 10.12.2020 12:00 

Доњи Степош 10.12.2020 12:00 

Ђунис 10.12.2020 12:00 

Дворане 10.12.2020 12:00 

Гаглово 10.12.2020 12:00 

Гари 10.12.2020 12:00 

Гавез 10.12.2020 12:00 

Глобаре 10.12.2020 12:00 

Глободер 10.12.2020 12:00 

Горњи Степош 10.12.2020 12:00 

Гревци 10.12.2020 12:00 

Гркљане 10.12.2020 12:00 

Јабланица 10.12.2020 12:00 

Јасика 10.12.2020 12:00 

Јошје 10.12.2020 12:00 

Каоник 10.12.2020 12:00 

Капиџија 10.12.2020 12:00 

Кобиље 10.12.2020 12:00 
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1 2 3 

Коњух 10.12.2020 12:00 

Крушевац 10.12.2020 12:00 

Крушинце 10.12.2020 12:00 

Кукљин 10.12.2020 12:00 

Купци 10.12.2020 12:00 

Лазарица 10.12.2020 12:00 

Липовац 10.12.2020 12:00 

Љубава 10.12.2020 12:00 

Ломница 10.12.2020 12:00 

Ловци 10.12.2020 12:00 

Лукавац 10.12.2020 12:00 

Мачковац 10.12.2020 12:00 

Мајдево 10.12.2020 12:00 

Макрешане 10.12.2020 12:00 

Мала Река 10.12.2020 12:00 

Мали Шиљеговац 10.12.2020 12:00 

Мало Головоде 10.12.2020 12:00 

Мешево 10.12.2020 12:00 

Модрица 10.12.2020 12:00 

Мудраковац 10.12.2020 12:00 

Наупаре 10.12.2020 12:00 

Падеж 10.12.2020 12:00 

Пакашница 10.12.2020 12:00 

Паруновац 10.12.2020 12:00 

Пасјак 10.12.2020 12:00 

Пепељевац 10.12.2020 12:00 

Рибаре 10.12.2020 12:00 

Рлица 10.12.2020 12:00 

Росица 10.12.2020 12:00 

Шанац 10.12.2020 12:00 

Шашиловац 10.12.2020 12:00 

Себечевац 10.12.2020 12:00 

Сеземче 10.12.2020 12:00 

Шогољ 10.12.2020 12:00 

Срндаље 10.12.2020 12:00 

Срње 10.12.2020 12:00 

Станци 10.12.2020 12:00 

Штитаре 10.12.2020 12:00 

Сушица 10.12.2020 12:00 

Текија 10.12.2020 12:00 

Треботин 10.12.2020 12:00 

Трмчаре 10.12.2020 12:00 

Велика Крушевица 10.12.2020 12:00 

Велики Шиљеговац 10.12.2020 12:00 

Велико Головоде 10.12.2020 12:00 

Вратаре 10.12.2020 12:00 

Вучак 10.12.2020 12:00 

Здравиње 10.12.2020 12:00 

Зебица 10.12.2020 12:00 

Зубовац 10.12.2020 12:00 
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Након истека рока за пријаву из дела IV овог 

огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из 
дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне 
самоуправе утврђује испуњеност услова за 
остваривање права закупа и коришћења свих 
подносилаца захтева на основу документације 
приложене у Апликацији. 

 
На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из 

Апликације се према висини понуде аутоматски 
формира ранг листа понуђача за које је утврђено да 
испуњавају услове за закуп и коришћење 
пољопривредног земљишта. 

 
Ранг листа понуђача објављује се на званичној 

веб – презентацији Управе за пољопривредно 
земљиште и садржи списак лица који испуњавају 
услове за остваривање права закупа и коришћења 
пољопривредног земљишта рангираних према висини 
понуде, време доставе захтева и списак лица који не 
испуњавају услове за остваривање права закупа 
пољопривредног земљишта. 

 
VI 

 
- Плаћање закупнине - 

 
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања 
понуда. 

 
Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате. 

 
VII 

 
– Уплата закупнине и средства обезбеђења 

плаћања - 
 
 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 

дана од правноснажности одлуке достави доказ о 
уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном 
одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко 
Градске управе града Крушевца. 

 
Уколико је период закупа дужи од једне године, 

закупнина се плаћа најкасније до 30. септембра за 
сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву 
годину закупа потребно је доставити и: 

- гаранцију пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или 

- уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или 

- доказ о уплати депозита у висини једне 
годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања 
закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 

рачунати као плаћена закупнина за последњу годину 
закупа. 

 
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе 

за пољопривредено земљиште, у "Службеном листу 
града Крушевца", с тим што ће се рок за подношење 
пријаве рачунати од првог наредног радног дана од 
дана објављивања на веб презентацији Управе за 
пољопривредено земљиште. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-282/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
422 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15,  99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.10.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0010 (ПА: 
Стална буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 151 - Средства резерве, одобрава се укупно 
7.953.912 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0014 (ПА: Управљање у ванредним ситуацијама),  
економска класификација 484000, позиција 157 - 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних 
узрока, увећава се за 7.953.912 динара. 

2. Одобреним средствима из тачке 1. став 2.  
решења, врши се исплата трошкова дезинфекције 
просторија у циљу спречавања ширења заразне 
болести COVID 19, по налогу Градског штаба за 
ванредне ситуације за време трајања ванредног стања 
у Републици Србији и за време проглашења ванредне 
ситуације на територији града Крушевца. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
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4. Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-227/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
                                                                                                  
 
423 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.10.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
46.800 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6-ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0002 (ПА: Функционисање месних заједница), уводи 
се позиција 412 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, економска класификација 483000, конто 
483111-Новачане казне и пенали по решењу судова,  
износ од 46.800 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 46.800 динара су 
непланирана средства за накнаду трошкова извршног 
поступка по решењу о трошковима јавног 
извршитеља пословни број: ИИ 12/20 од 29.08.2020. 
године. 

  
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-226/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

424 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.10.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
50.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414000, позиција 121 – Социјална 
давања запосленима, повећава се за 50.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. решења у износу од 50.000 динара су недовољно 
планирана средства за исплату солидарне помоћи 
запосленој Татјани Михајловић, у износу од 30.000 
динара, због смрти оца и запосленом Миломиру Панићу, 
у износу од 30.000 динара, због смрти оца. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-229/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
425 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
120.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6-ГРАДСКА УПРАВА, глава 6-

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ, шифра програма 1301 
(ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ), 
програмска активност 0004 (ПА: Функционисање 
Установе за физичку културу „Спортски центар“ 
Крушевац), позиција 271 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова, економска класификација 483000, 
конто 483111- Новчане казне и пенали по решењу 
судова, увећава се за износ од 120.000 динара. 
   

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. решења у износу од 120.000 динара су 
недовољно планирана средства за трошкове 
парничног поступка по пресуди Апелационог суда  у 
Крагујевцу Гж1 3073/19 од 16.9.2020. године, у 
парници тужиоца Борислава Зоговића из Крушевца. 

  
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-244/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
426 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17,  
95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
177.200 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе), 
економска класификација 414000, позиција 121 – 
Социјална давања запосленима, повећава се за 
177.200 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 177.200 динара су 
недовољно планирана средства за исплату отпре-
мнине због одласка у пензију Добрили Филиповић. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-245/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
427 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
261.491 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 9-

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, шифра 
програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ), програмска 
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активност 0001 (ПА: Функционисање Центра за 
стручно усавршавање), економска класификација 
414000, позиција 310 – Социјална давања 
запосленима, повећава се за 261.491 динар. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 261.491 динар су 
непланирана средства за исплату отпремнине због 
отказа уговора о раду запосленом Ненаду 
Станојевићу. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-246/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
428 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца,на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
30.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе), 
економска класификација 414000, позиција 121 – 
Социјална давања запосленима, повећава се за 30.000 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 30.000 динара су 
недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи запосленом Љубиши Чолаковићу, због смрти 
мајке. 

3. О извршењу решења стараће се Одељење за 
финансије. 

  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-262/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
429 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  27.10.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
500.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.631.172.708 
динара, уплатом Министарства културе и 
информисања на уплатни рачун буџета, за пројекат 
Народне библиотеке „ Салон уметничке књиге, 
Уметничка књига-савршени објекат “, по изводу бр. 
20 од 31.08.2020. године. 

 
Укупни расходи буџета за 2020. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
500.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.631.172.708 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
500.000 динара и сада износе 4.470.500.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 500.000 динара и сада 
износе 76.156.462 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  160.672.708 динара. 

Средства у износу од 500.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 Народне библиотеке, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА, пројекат 0055 (П: „Салон 
уметничке књиге, Уметничка књига-савршени 
објекат“), функционалана класификација 820 и то: 

 
-  после позиције 413, уводе се позиције: 
- 413.1-Услуге по уговору и то: 
-  конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 

260.000 динара и 
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- конто 423413-Услуге штампања публикација, 
износ од 120.000 динара; 

 
- 414.1-Машине и опрема, конто 512211-

Намештај, износ од 120.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-11/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
430 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
150.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 4.631.322.708 
динара, уплатом Министарства културе и информи-
сања на уплатни рачун буџета, за суфинансирање 
пројекта „Фестивал музике за децу Расинског округа“, 
по изводу бр. 25 од 15.10.2020. године. 

 
Укупни расходи буџета за 2020. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
150.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.631.322.708 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
150.000 динара и сада износе 4.470.650.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 150.000 динара и сада 
износе 76.306.462 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  160.672.708 динара. 

Средства у износу од 150.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Културног центра, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОР-
МИСАЊА), програмска активност 0002 (ПА: Јачање 

културне продукције и уметничког стваралаштва), 
функционалана класификација 820 и то: 

 
После позиције 415, уводи се: 
Позиција 415.1-Машине и опрема, конто 512631-

Опрема за културу, износ од 150.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-12/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 

 

431 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
500.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивао власти и сада износе 4.632.325.296 
динара, уплатом Министарства културе и информи-
сања на уплатни рачун буџета за суфинансирање 
пројекта "Путевима Бранка Ћопића" - турнеја 
представе за децу "Мачак отишао у хајдуке" по 
Републици Српској, по изводу бр. 24 од 30.09.2020. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
500.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.632.325.296 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
500.000 динара и сада износе 4.471.150.000 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист 
нивоа градова, повећавају се за 500.000 динара и сада 
износе 76.806.462 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 161.175.296 динара. 

Средства у износу од 500.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

Крушевачког позоришта, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), програмска 
активност 0002 (ПА: Јачање културне продукције и 
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уметничког стваралаштва), функционалана класифи-
кација 820 и то: 

 
-  после позиције 199, уводи се позиција: 
- 199.1-Трошкови путовања и то: 
-  конто 422211-Трошкови дневница за службени 

пут у иностранство, износ од 400.000 динара и 
- конто 422221-Трошкови превоза за службени 

пут у иностранству, износ од 100.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-13/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 

 
432 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  10.11.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
502.588 динара, извор финансирања 06 –Донације од 
међународних организација и сада износе 
4.631.825.296 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције РС и Јединице за управљање 
пројектима у јавном сектору, преко Банке за развој 
Савета Европе, на посебан рачун бр. 840-4914741-02 
(Град Крушевац-Градска управа Пројекат стамбеног 
збрињавања), ради финансирања реализације пројекта 
"Додела грађевинског материјала избеглицама", по 
изводу бр. 15 од 26.07.2019. године и бр. 1 од 
29.10.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
502.588 динара, извор финансирања 06 и сада износе 
4.631.825.296 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу 
од 4.470.650.000  динара. 

 
Приходи на конту 732141 – Текуће донације од 

међународних организација у корист нивоа градова, 
повећавају се за 502.588 динара и сада износе 
5.501.240 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају 
се за 502.588 динара и сада износе 161.175.296 динара. 

 
Средства у износу од 502.588 динара, извор 

финансирања 06, разврставају се код: 
 
 Градске управе, шифра програма 0901 

(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИ-
ТА), програмска активност 0006 (ПА: Подршка деци 
и породици са децом), функционалана класификација 
040 на: 

 
Позицију 90, економска класификација 472000-

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
- конто 472931-Једнократна помоћ, износ од 

502.588 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-14/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 

 

433 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 –Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 4.632.910.296 
динара, уплатом донатора Боћарско удружење "Цар 
Лазар", Крушевац, за изградњу теретане за боћање на 
Багдали у Крушевцу, на основу Уговора о донацији IV 
бр. 404-1998/2020 од 29.10.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
4.632.910.296 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 50.000 
динара и сада износе 4.471.735.000  динара. 

Приходи на конту 744241 – Капитални 
добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова, повећавају се за 50.000 
динара и сада износе 13.619.040 динара.  
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Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  161.175.296 динара. 

Средства у износу од 535.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
 Градске управе, шифра програма 0701 

(ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА), програмска 
активност 0002 (ПА: Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре), функционалана 
класификација 451, на позицију 58.4, економска 
класификација 511000, конто 511231 - Аутопутеви, 
путеви, мостови, надвожњаци и тунели. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-15/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
434 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
535.000 динара, извор финансирања 08 –Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
4.632.860.296 динара, уплатом донатора VISITOR 
ДОО, Оџаци, Трстеник, MENEX ДОО, Крушевац и 
Анице Лукић Данчетовић, испред МЗ Пепељевац, за 
израду пројектно-техничке документације за изградњу 
канализационе мреже за насељено место Пепељевац, 
на основу Уговора о донацији IV бр. 404-1944/2020 од 
26.10.2020. године, IV бр. 404-1957/2020 од 27.10.2020. 
године и IV бр. 404-2005/2020 од 30.10.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
535.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
4.632.860.296 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
535.000 динара и сада износе 4.471.658.000  динара. 

Приходи на конту 744241 – Капитални 
добровољни трансфери од физичких и правних лица 

у корист нивоа градова, повећавају се за 535.000 
динара и сада износе 13.569.040 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  161.175.296 динара. 

Средства у износу од 535.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
 Градске управе, шифра програма 0401 

(ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ), 
програмска активност 0004 (ПА: Управљање 
отпадним водама), функционалана класификација 
520, на позицију 55.2, економска класификација 
511000, конто 511451 - Пројектна документација. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-16/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
435 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 10.11.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
67.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 4.632.977.296 
динара, уплатом Центра за промоцију науке РС на 
посебан рачун Центра за стручно усавршавање бр. 
840-0943668-69 (сопствени рачун ЦСУ), за пројекат 
"Звездано небо", по изводу бр. 102 од 30.10.2020. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
67.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.632.977.296 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу 
од  4.471.735.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 67.000 динара и сада 
износе 67.000 динара.  
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Приходи и расходи из других извора повећавају 
се за 67.000 динара и сада износе 161.242.296 динара.  

Средства у износу од 67.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Центра за стручно усавршавање, шифра 

програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Центра за 
стручно усавршавање), функционалана класифи-
кација 960 и то на: 

 
позицију 314, економска класификација 423000-

Услуге по уговору 
- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 

55.000 динара и 
 
позицију 317, економска класификација 426000-

Материјал 
- конто 426111-Канцеларијски материјал, износ 

од 6.000 динара, 
- конто 426611-Материјали за образовање, 

износ од 6.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-17/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

 
 

IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА И ДРУГО 

 
  
 
436 
 На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 19.11.2020 
године, донела је  

 
 
 
 

 

ОДЛУКУ  
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Г“ У КРУШЕВЦУ НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације  „Индустријска зона Г“  на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом се разрађује део „северне индустријске 

зоне“ и налази се у северозападном делу ПГР-а Север 
и обухвата простор између Гарског потока и улице 
Јасички пут, која чини источну границу Плана, од 
зоне северне обилазнице на северу, до к.п.бр. 926/4 са 
јужне стране, обухватајући део КО Лазарица и КО 
Читлук, укупне површине од око 6,0ха.   

Планом су обухваћене следеће катастарске 
парцеле бр.: 922/14, 922/5, 922/12, 922/13, 922/15, 
922/1, 922/6, 922/17, 922/18, 922/7, 922/19, 922/8, 
922/9, 922/11, 922/20, 921/4, 921/5, 921/2, 921/3, 921/6, 
701/1, 701/2, 701/3, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 
699, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 695/2, 695/1, 695/3, 694, 
693/1, 693/2, 693/3, 697/1, 697/2, 697/3, 696/1, 696/2, 
696/3, 692/5, 692/8, 692/3, 692/7, 692/4, 691/6, 691/9, 
691/3, 691/8, 691/5, 691/2, 691/1, 691/7, 691/4, 690/1, 
690/2, 690/4, 690/4, 689/1, 689/2, 689/3, 688/1, 688/2, 
688/3, 687/1, 687/2, 687/3, 686/1, 2103/58, 2103/57, 
2103/56, 2103/78, 2103/77, 2103/60, 2103/59, 2103/61, 
2103/80, 2103/84, 2103/85, 2103/54, 2103/67, 2103/92, 
2103/55, 2103/87, 2103/62, 2103/90, 2103/62, 2103/63, 
2103/89, 2103/91, 2103/99, 2103/64 све КО Лазарица, 
као и следеће катастарске парцеле бр.: 165/1, 169/1, 
171, 160/1, 161, 162, 163, 164, 2040/2, 159/1, 2061/82, 
2061/167, 2061/166 све КО Читлук.     

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом Север у Крушевцу ("Службени лист 

града Крушевца", бр. 7/17) опредељене су зоне и 
целине за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације, што се односи и на предметни план, који 
обухвата простор у оквиру урбанистичке целине 6.2. 
односно потцелину 6.2.5. Планирана претежна 
намена је привредна делатност и део планиране 
саобраћајнице која повезује источну обилазницу са 
индустријском зоном. Компатибилне и допунске 
намене су комерцијалне делатности, спорт и 
рекереација и пратећа комунална инфраструктура.   

Планом је дефинисана претежна намена 
површина, уређење и комплетно опремање 
инфраструктуром, "што је основ за развој привредних 
делатности, уређење неизграђених, као и формирање 
нових привредних зона, односно за њихово 
ефикасније привођење намени."   

„Комерцијалне делатности планиране су као допу-
нска намена, обзиром на трасе главних саобраћајних 
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коридора (планирани ауто-пут, северна и источна 
обилазница, веза са источном обилазницом) који чине 
планско подручје атрактивним за њихов развој.“  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР  „Индустријска зона Г “ у 
Крушевцу као и на основу Мишљења бр. 501-
143/2020-09 Служба за заштиту животне средине, 
Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих 
утицаја на животну средину, тако да је одлучено да се 
не приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације  „Индустријска зона Г“ у Кру-
шевцу на животну средину,  а у складу са чланом 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Индустријска зона Г “ у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-890/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 

 
 
437 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 19.11.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО 
– ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „ЦЕНТАР 2“ У 

КРУШЕВЦУ ЗА ПОДЦЕЛИНЕ Б4, Б5 И Г3  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбено 
– пословног комплекса  „Центар 2“ у Крушевцу за 
подцелине Б4,Б5 и Г3 на животну средину. 

 
 
 

Члан 2. 
 
Границом Измена плана обухваћени су делови 

урбанистичких целина Б и Г, односно урбанистичке 
потцелине Б4, Б5 и Г3, у делу Измена ПДР-а стамбено 
- пословног комплекса ЦЕНТАР 2, ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 8/16). Изменама плана 
обухваћен је централни део простора у оквиру 
основног ПДР-а, између улица Балканске и Бријанове 
и планираних саобраћајница према истоку.   

Изменама плана обухваћене су катастарске 
парцеле у урбанистичким потцелинама Б4, Б5 и Г3, 
све КО Крушевац, у укупној површини од око 1,5ха.         

 
Члан 3. 

 
Плански основ Измена плана је ПГР „ЦЕНТАР“ 

("Службени лист града Крушевца", бр. 14/2016), 
којим су опредељене зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са дефинисаним правилима 
уређења и грађења. Измене плана се односе на део 
урбанистичке подцелине 1.1. и 1.6. у оквиру 
просторне зоне центар са претежно планираним 
наменама: вишепородично становање свих типова, 
комерцијалне и јавне функције и други садржаји 
компатибилних намена са пратећим наменама и 
парковским површинама. Основни план је ПГР-ом 
прихваћен као важећи урбанистички план са ближом 
разрадом, односно план који остаје на снази, али је 
такође могућа измена, ако се укаже потреба, посебно 
у оквиру саобраћајних површина или планираних 
јавних намена.   

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације  стамбено  - 
пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу за 
подцелине Б4, Б5 и Г3 на животну средину за   као и 
на основу Мишљења бр. 501-144/2020-09, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 
стамбено  - пословног комплекса  „Центар 2“ у 
Крушевцу за подцелине Б4,Б5 и Г3 на животну 
средину,  а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбено  
- пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу за 
подцелине Б4,Б5 и Г3  и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
IV Бр. 350-891/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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438 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 55/14, 
24/18 и 41/18), дана  01.10.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се: 

- у члану 34. под "а)" у наслову "12. саобраћајно 
огледало" након тачке 3.1.1 додаје нова тачка 3.1.2. 
која гласи: 

„3.1.2. Улица Југ Богданова, на раскрсници са 
Улицом Бранимира Дроњка;“ 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам 

и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти.      

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца".  
 
IV Бр. 344-724/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 

 
 
439 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана  06.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл . лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) 
тако да у члану 6. ставу 1. након тачке 37. додаје се 
нова тачка 37.1.1 која гласи: 

 

"37.1.1 Улица Омладинска, десном страном од 
Улице Балканске према Улици Бивољској, два 
паркинг места за подужно паркирање делом на 
коловозу делом на тротоару;" 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, 

сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобраћајни пројекат 
у складу са режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. 
диспозитива овог решења, и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца".  
 
IV Бр. 344-856/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
 

 
 
 
440 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 55/2014, 24/2018, 41/2018, 87/2018 
и 23/2019), дана 10.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I – ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 34. у наслову "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, и то:" у ставу I, после тачке 2.1. додаје се 
нова тачка 2.1.б. тако да гласи: 

„2.1.б. Улица Дринска, један, између цркве и 
вртића;“ 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам 

и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Бр. 344-862/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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441 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 55/2014, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 
23/2019) и чл. 10. Одлуке о јавним паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 13/2019) дана  
18.11.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 12. у ставу 1. после тачке 1.2. 
додаје нова тачка 1.3. која гласи: 

 

"1.3. Улица Бруски пут, једно паркинг место, 
гледано из правца Ул. хајдук Вељкове према Ул. 
краља Александра Ујединитеља, испред 
вишепородичног стамбеног објекта број 16, прво 
паркинг место са леве стране од улаза, за управно 
паркирање у ниши на паркинг простору ван коловоза 
(наменски се користи за возило регистарске ознаке 
KS047-ВЕ у својини лица са инвалидитетом); 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Крушевац 

да, сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива 
овог решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
3. Обавезује се Јелена Мандић да сноси трошкове 

набавке саобраћајне сигнализације и њеног постављања 
на локацији из става 1. диспозитива овог Решења. 

 
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца“. 
 
IV Бр. 344-892/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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